
Zaproś przyszłość do domu
Inteligentny Dom Grenton
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Wybierając wyposażenie, które ma służyć przez lata, zadajemy sobie pytania 
o przyszłość. Jak będzie wyglądał nasz dom kiedyś? Jak zmienią się gusta i 

potrzeby domowników? W co warto zainwestować? Wprawdzie nie 
wszystko można przewidzieć...

Jest jednak technologia, która nieustannie dostosowuje się 
do Twoich oczekiwań, teraz i w przyszłości. Poznaj Grenton, 
inteligentny system zarządzania domem, który reaguje na 
potrzeby domowników - nawet te, o których jeszcze nie 
wiedzą.

Grenton powstał, by udoskonalać nasze otoczenie. 
By zwiększać komfort i bezpieczeństwo w domu oraz 
minimalizować koszty życia. Grenton to śmiała wizja 
przyszłości, która dzieje się tu i teraz.

Moment, 
w którym jesteś
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Integracja systemów ogrzewania, 
klimatyzacji i wentylacji i OZE

kocioł
grzejniki
rekuperator
pompa ciepła 
klimatyzacja
fotowoltaika

Sterowanie 
otoczeniem domu

bramy
wideodomofon
alarmy
monitoring
zraszacz

Obsługa okien

rolety
żaluzje
zasłony
markizy
zamykanie i otwieranie 
czujniki otwarcia i uchylenia

Cały dom w Twoich rękach

Inteligentny Dom Grenton zawsze pozostaje w gotowości, czekając na Twoje 
polecenia. Steruj wszystkimi urządzeniami wewnątrz i na zewnątrz domu za pomocą 

jednej aplikacji. Wystarczy kliknięcie lub gest, by uruchomić pojedynczy element 
lub całe sekwencje zdarzeń.
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Sterowanie oświetleniem

włączanie i wyłączanie
ustawianie barwy światła
ustawianie mocy światła
sceny świetlne
grupowanie lamp
dostosowanie oświetlenia do pory dnia

Zarządzanie sprzętem domowym

TV
HiFi
kino domowe
rzutnik
ekran
AGD

Wszystko działa tak, jak sobie życzysz. 
Co więcej, w każdej chwili możesz 
dodać nowe funkcje i w prosty sposób 
rozbudować system. Brzmi niesamowicie? 
Przekonaj się jakie to proste!
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Inteligentny Dom lubi codzienne rytuały. System będzie wykonywał 
zdefiniowaną sekwencję zdarzeń zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, sterując 
żarówkami, roletami, multimediami czy ogrzewaniem. Zdecyduj, czy sceny 

mają być sterowane ręcznie czy działać automatycznie. Wystarczy aplikacja 
Grenton i wszystkie urządzenia w domu działają wspólnie dla Twojej wygody.

Każdy dzień według Twojego 
scenariusza

Wyjście z domu

Uzbrajasz alarm, zamykasz drzwi 
i możesz całkowicie poświęcić się 
obowiązkom. Grenton zajmie się resztą: 
wyłączy światło, opuści rolety, obniży 
temperaturę. Do zobaczenia!

Poranek

Budzi Cię ulubiona muzyka, a rolety 
łagodnie się podnoszą, by wpuścić 
światło. Obieg ciepłej wody zostaje 
uruchomiony, podłoga podgrzewa 
się i umila wstawanie. Dom życzy 
dobrego dnia. 

8:207:15
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Kolacja

Po długim dniu wszystko powinno 
przychodzić łatwiej. Gdyby tak dom 
włączył ulubioną muzykę, delikatnie 
oświetlił stół i stworzył idealny nastrój... 
Ależ proszę bardzo!

Kurier przy drzwiach Noc

Pod dom podjechał kurier. Odbierasz 
paczkę, choć jesteś poza domem. 
Dzięki wideodomofonowi w telefonie 
załatwisz wszystko tak, jakbyś był 
na miejscu. Drobnostka!

Wstając w nocy, nie chcesz 
być oślepiony mocnym światłem. 
Inteligentny Dom Grenton wie, że 
jesteś zaspany i łagodnie oświetla 
Ci drogę. Śmiało!

13:11 19:30 2:17



better home technology

Indywidualnie dopasowane 
rozwiązanie

Inteligentny Dom Grenton rozumie, że każdy z domowników ma nieco inne potrzeby. 
I spełnia je wszystkie! Jak to możliwe? Inteligentny Dom w pełni dostraja się do 

potrzeb każdego z mieszkańców oraz adaptuje do zmieniających 
się warunków i zadań.
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Panel czuły na potrzeby

Aplikacja o wielu twarzach

Pełne dostrojenie

Zarówno sterowanie domem, jak też 
jego funkcjonowanie dopasowujesz do 
siebie i każdego z mieszkańców. System 
robi dokładnie to, czego sobie życzycie.

Sposób działania paneli dotykowych konfigurowany 
jest indywidualnie dla każdego domu i pomieszczenia. 
Na ekranie wyświetla się tylko to, czego potrzebujesz.

Aplikacja także dopasowuje się do Ciebie. Stwórz jej 
indywidualny wygląd, wybierz interesujące Cię funkcje, 
rozmieść ikony i przyciski. To Twój dom i Twoje zasady.
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Inteligentny Dom Grenton czuwa i reaguje. Kiedy trzeba, 
zakręca dopływ wody, gazu oraz wyłącza prąd. Uruchamia 
alarm, gdy umknie Ci to w porannym pośpiechu. W razie 
silnego wiatru, sam zwija markizę i opuszcza rolety. Możesz 
spokojnie zająć się swoimi sprawami.

Zalanie w łazience, nieuzbrojony alarm, przez który musiałeś zawracać z trasy, silny 
wiatr zagrażający bezpieczeństwu – na pewno zdarzyło Ci się coś podobnego. 
Na szczęście Twój dom pamięta o wszystkim.

Bezpieczeństwo
przede wszystkim



Jeśli zechcesz sprawdzić, co u niego słychać, możesz 
go zdalnie odwiedzić. Inteligentny Dom Grenton zapewnia 
podgląd z kamer oraz dostęp i sterowanie z dowolnego 
miejsca na ziemi. Jeśli Twój dom dostrzeże coś, o czym 
musisz wiedzieć, wyśle Ci wiadomość.

Dom życzy udanych 
wakacji

Podczas, gdy Ty spacerujesz wzdłuż pięknej, białej plaży, Twój 
dom dba, by nic nie zepsuło Ci wakacji. Przełącza automatycznie 
światło, aby sprawiać wrażenie, że ktoś w nim przebywa. 
Jest odpowiedzialny, przezorny, sprytny.

8 9
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Wyobraź sobie, że system otwiera bramę, kiedy sznurujesz 
buty, po czym wyświetla czas dojazdu do pracy i życzy 
miłego dnia!

Swoim inteligentnym domem możesz sterować na wiele sposobów. 
Możesz wydać polecenie gestem lub dotykiem albo po prostu 

powiedzieć mu, czego chcesz. Do dyspozycji masz także 
aplikację na smartfona.

Ty tu rządzisz!

Smart Panel 
i panele dotykowe
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O ważnych rzeczach w domu 
dowiadujesz się od razu, niezależnie 
gdzie jesteś.

Steruj domem z dowolnego miejsca 
na świecie za pomocą smartfona lub 
tabletu z systemem Android bądź iOS.

Komunikaty 
PUSH

Aplikacja 
myGrenton

Moduły Inteligentnego Domu Grenton 
potrafią wykryć aż cztery różne 
sposoby naciśnięcia klasycznych 
włączników i każdy z nich powiązać 
z inną funkcją.

Nie musisz wstawać z kanapy ani 
sięgać po telefon. Po prostu powiedz 
co dom ma za Ciebie zrobić.

Grenton 
Smart Switch

Sterowanie 
głosem

Tradycyjne piloty nie będą już 
potrzebne. Steruj wygodnie wybranymi 
urządzeniami domowymi jak np. Hi-
Fi, klimatyzacja czy okna dachowe. 
Dom automatycznie włączy ulubioną 
muzykę gdy tylko wstaniesz z łóżka.

Sterowanie 
IR
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Same konkrety

Technologia Grenton służy nie tylko bezpieczeństwu 
oraz wygodzie wszystkich domowników, ale przynosi 
też oszczędności. Inteligentny Dom Grenton potrafi 
znacząco obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie. 
Jak to się dzieje?

System mierzy zużycie energii 
różnych elementów domu - od 
oświetlenia po telewizor. Sprawdza, 
czy nikt nie zapomniał wyłączyć 
światła i wie, że przy otwartym oknie 
należy zmniejszyć ogrzewanie. 
Szybko zauważysz efekty jego pracy.
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System Grenton chroni przed 
kosztami wynikającymi z awarii. Gdy 
zepsuje się pralka, Grenton szybko 
odetnie dopływ wody, zapobiegając 
zalaniu. Nie musisz martwić się już 
o swoje markizy – system zwinie je, 
gdy tylko wyczuje silny wiatr.

Grenton został zaprogramowany tak, 
by zarządzać energią w najbardziej 
efektywny sposób. Sam obniża 
temperaturę, gdy nie ma Cię w domu, 
wyłącza lampy tuż po wyjściu do pracy, 
monitoruje działanie klimatyzacji, 
wentylacji czy kotła.
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Czego chcieć więcej? Grenton to w pełni hybrydowy system, 
posiadający najlepsze cechy systemów rozproszonych. 
Cechuje go wyjątkowo łatwy sposób konfiguracji. Moduły 
można łączyć przewodowo na etapie budowy lub remontu 
i bezprzewodowo na dowolnym etapie.

Inteligentny Dom Grenton to system, który steruje całym 
domem na niespotykanym nigdzie indziej poziomie 
zaawansowania. Współpracuje z urządzeniami w różnych 
standardach komunikacji. Dzięki niezwykłej elastyczności, 
możesz w dowolnej chwili wszystko zmienić lub rozbudować.

Maksymalna funkcjonalność, 
komfort i bezpieczeństwo

Grenton realizuje śmiałą wizję domu inteligentnego, a wręcz… idealnego. Dbasz o komfort, 
bezpieczeństwo i jednocześnie zmniejszasz koszty życia. Możesz wygodnie sterować 
urządzeniami z dowolnego miejsca. Możesz tworzyć ulubione sekwencje włączane 
automatycznie lub jednym gestem.

wyjścia/wejścia 
bezpotencjałowe
wyjścia/wejścia 
analogowe 0-10v
http
1-Wire® 
Modbus
Dali
IR

•

•

•
•
•
•
•

COMMUNICATION 
STANDARDS SUPPORTED
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Chcesz, aby Twój dom 
był Smart?

Każdy człowiek ma inne potrzeby i szuka innych funkcjonalności. 
Bezpłatnie, z pomocą Autoryzowanego Dealera Grenton, 
opracuj działanie Twojego inteligentnego domu.

Pomożemy ustalić zakres 
wdrożenia

Zastanów się, jakie urządzenia 
i w jakich ilościach znajdą się w Twoim 
domu (lampy, grzejniki, rekuperacja 
itd.).

Pomożemy wykonać 
nowoczesną instalację 
elektryczną

Autoryzowany Dealer Grenton 
przygotuje wytyczne instalacji dla 
elektryka. Jeśli zechcesz, Instalator 
Grenton może również w całości 
ją wykonać.

Wspólnie określimy funk-
cjonalności

Postaraj się opisać, jak będzie wyglądało 
życie w Twoim domu - ile osób w nim 
zamieszka, jakie mają przyzwyczajenia 
i codzienne obowiązki.

Uruchomimy system

Umów się z Autoryzowanym Dealerem 
Grenton na montaż urządzeń 
i konfigurację systemu oraz 
uruchomienie wszystkich funkcji 
ustalonych na etapie planowania. 
Sprawdź mapę Autoryzowanych 
Dealerów i Dystrybutorów na www.
grenton.pl

Spotkaj się z konsultantem

Przygotuj plany instalacji elektrycznej 
i skontaktuj się z Autoryzowanym 
Dealerem Grenton. Wspólnie określicie 
funkcje systemu, a następnie 
Instalator doradzi i dobierze właściwe 
urządzenia.
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Zwrot inwestycji w ciągu 
kilku lat.

Cena kompletnego systemu pozytywnie Cię zaskoczy. Jest ona zależna przede 
wszystkim od wielkości domu, obszarów sterowania oraz Twoich potrzeb. 
Najczęściej nie przekracza 2% całości inwestycji. To mniej niż średniej klasy 
system ogrzewania w domu.

KOSZT URZĄDZEŃ SYSTEMU 

SMART HOME GRENTON: 

4 600,00 PLN netto

CENA ZAWIERA: 

• Grenton Smart Panel 
• moduły sterujące 4 obwodami świetlnymi 
• moduły sterujące 1 obwodem ściemnianym
• moduły sterujące kolorowym oświetleniem LED 

System zarządza niezależnie 3 strefami grzejnymi oraz odcina 
gniazda elektryczne. Umożliwia podłączenie do 6 tradycyjnych 
włączników.

2-pokojowe 
mieszkanie

KOSZT URZĄDZEŃ SYSTEMU 

SMART HOME GRENTON: 
 
12 400,00 PLN netto

CENA ZAWIERA:  

• 2 x Grenton Smart Panel
• moduły sterujące 18 obwodami świetlnymi 
• moduły sterujące 1 obwodem ściemnianym
• moduły sterujące kolorowym oświetleniem LED 

System zarządza niezależnie 10 strefami grzejnymi oraz 
odcina gniazda elektryczne. Steruje 9 roletami, bramą 
garażową. Integruje klimatyzację, system alarmowy oraz 
stację pogodową. Umożliwia podłączenie do 28 tradycyjnych 
przełączników.

180-metrowy
dom

better home technology



Autoryzowany Dealer Grenton pomoże Ci określić zakres funkcjonalności, które będą przydatne w Twoim 
domu oraz dobrać najlepsze rozwiązania.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Grenton Sp. z o.o.

Na Wierzchowinach 3
30-222 Kraków

Telefon 
+48 12 2002 998

E-mail
grenton@grenton.com

www
grenton.pl

Support
+48 12 2002 606

Zapytaj o więcej:
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