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STANDARD PRZYSZŁOŚCI 
SALON XXI wieku - SNG Home 

Wyobraź sobie Twoje nowe mieszkanie, które już na starcie otrzymujesz 
wyposażone w PRE:instalację systemu inteligentnego domu, czyli pakiet “Salon 
XXI wieku - SNG Home”. W przyszłości sam zdecydujesz, czy chcesz rozwinąć 
system, a możesz to zrobić w dowolnym momencie, bez konieczności kucia ścian.

Prosta
i intuicyjna 
obsługa

Zobacz 
jakie to proste

POZNAJ KORZYŚCI 

 

Wybór należy do Ciebie

Denerwuje Cię duża ilość włączników na ścianie? Proponujemy 

Ci nowoczesne i intuicyjne rozwiązanie. Dzięki pakietowi 

Salon XXI wieku - SNG Home możesz sterować wieloma funkcjami

z jednego estetycznego przycisku skonfi gurowanego pod Twoje 

indywidualne potrzeby. Mogą to być przykładowo lampa, roleta, 

scena kolacja, czy funkcja “wyłącz wszystko”.  

Boisz się nowoczesnych technologii? 

A może myślisz, że inteligentne 

rozwiązania są skomplikowane? 

Nic bardziej mylnego. W 100% Twojej 

instalacji wykorzystamy klasyczne 

“pstryczki”, których obsługę przecież 

dokładnie znasz.

Jeden “klik” 
i wszystko 
gaśnie

Wygoda ponad 
wszystko

Ty decydujesz 
CO, GDZIE, 
KIEDY i JAK

Przecież nie od razu 
Kraków zbudowano

Czy nie wygodnie byłoby włączać 

i wyłączać oświetlenie w całym 

salonie tylko jednym przyciskiem? 

Już nie musisz wyłączać każdej 

lampy z osobna. Wychodząc z salonu 

jednym kliknięciem możesz wyłączyć 

wszystkie lampy podłączone do 

systemu SNG Home.

Wyobraź sobie mieszkanie, które 

dopasuje się do Ciebie, a nie Ty do 

niego. Pakiet Salon XXI wieku daje 

Ci możliwość dokonywania zmian 

w dowolnym czasie bez kucia ścian, 

bałaganu i nerwów. Dzięki niemu 

dopasujesz swój apartament do 

Twoich zmieniających się z biegiem 

czasu potrzeb. 

jeden zgrabny przycisk?“Klawiatura” na ścianie, czy...

lampa 

salon

wyłącz

wszystko

scena

TV

scena

kolacja



CO ZAWIERA PAKIET SALON XXI WIEKU
Pakiet “Salon XXI wieku - SNG Home” to 4 urządzenia systemu, które dają możliwość sterowania w sumie 8 różnymi obwodami 

oświetleniowymi, znajdującymi się np. w części salonowej Twojego mieszkania. Dodatkowo możesz zdefi niować aż 16 różnych, dowolnie 

wybranych przez Ciebie funkcji, np.: LED przy TV - ON/OFF, “Scena TV”, “Wyłącz wszystko”. Zobacz poniżej przykładowe zastosowanie 

pakietu “Salon XXI wieku - SNG Home” w konfi guracji 4 funkcje na każdym z 4 różnych przycisków.

PAKIET SALON XXI WIEKU W LICZBACH 
Żyrandol nad stołem i kinkiety przy TV to dopiero 2 obwody oświetleniowe, którymi możesz sterować za pomocą systemu. Do Twojej 

dyspozycji zostało jeszcze 6 obwodów, które dowolnie wykorzystasz. Pogrupuj je tak, abyś za pomocą jednego “kliknięcia” mógł stworzyć 

niepowtarzalny klimat - scenę świetlną, np. “Scena TV” lub “Scena relaks”

1

2

3

4

5

6

7

8

Obwód oświetleniowy

LED przy TV - ON / OFF

Lampa stojąca

Funkcje na przycisku

Kinkiety przy TV - ON / OFF

Lampa stojąca - ON / OFF

Lampa nad sofą - ON / OFF

Scena Party

Obwód oświetleniowy

Lampa nad sofą

Żyrandol w jadalni

Funkcje na przycisku

Lampa nad sofą - ON / OFF

Scena TV

Wyłącz cały Salon

Wyłącz Kuchnię i Jadalnię

Obwód oświetleniowy

Lampa Wejście

Lampa Kuchnia Sufi t

Funkcje na przycisku

Scena Wejście

Lampa Wejście - ON / OFF

Scena Wyjście

Wyłącz Wszystko

Obwód oświetleniowy

Oświetlenie Wyspa

Oświetlenie podszafkowe

Funkcje na przycisku

Kuchnia  - ON / OFF

Jadalnia - ON / OFF

Scena Kolacja - ON / OFF

Oświetlenie podszafkami 
- ON / OFF

Urządzenie 1

Urządzenie 2 Urządzenie 4

Urządzenie 3
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Obwód oświetleniowy 1

Żyrandol nad stołem Obwód oświetleniowy 2

Kinkiety przy TV4 Urządzenia 
SNG Home®

8 Obwodów 
oświetleniowych

16 Funkcji
na przyciskach



SNG Home® – to innowacyjne rozwiązanie inteligentnego domu, które 

łączy zalety dotychczas dostępnych technologii, dla Twojego komfortu 

i bezpieczeństwa. Architektura systemu opiera się na tradycyjnej instalacji 

elektrycznej, ale nadaje jej nowy standard – poprzez montaż dodatkowego 

przewodu magistralnego oraz podtynkowych puszek kieszeniowych. 

Taka konstrukcja pozwala na pełną elastyczność oraz etapowanie prac 

związanych z montażem i rozwojem systemu, bez konieczności wykonywania 

„brudnej roboty” (czytaj: kucia ścian). W każdej chwili możesz dodawać i konfi gu-

rować nowe funkcje, dopasowane do Twoich zmieniających się potrzeb.

Będziesz POZYTYWNIE zaskoczony tym, jak dużo komfortowych rozwiązań oferuje 

SNG Home. Dzięki PRE:instalacji masz możliwość łatwego i etapowego rozbudo-

wania systemu o pozostałe pokoje oraz dodatkowe możliwości. Tymi najczęściej 

wybieranymi są:

 sterowanie poprzez iPad’a

 sterowanie poprzez panel dotykowyt Touch:me 5,7”

 sterowanie poprzez smartphone’a

Jesteś zachwycony systemem SNG Home? Chcesz więcej? Pamiętaj, że w każdej 

chwili możesz rozbudować inteligentny system pod Twoje indywidualne potrzeby. Aby 

to zrobić, powinieneś:

                Odwiedzić stronę www.snghome.pl, aby poznać wszystkie dostępne  

 funkcjonalności

                Skontaktować się z nami lub ze swoim integratorem. Informacje o nim 

 znajdziesz na tablicy elektrycznej

 

O systemie

Co dalej?

Rozbuduj swój system

SNG Home® W PIGUŁCE
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Synergia Tech Polska Sp. z o.o. 
ul. Bysławska 82; 04-993 Warszawa

t  +48 (22) 10 10 900

e  info@snghome.pl 

i   www.snghome.pl

Kontakt
TWÓJ DEWELOPER


