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Apšvietimo sprendimai 

 

Apšvietimas 

Išmanus apšvietimas valdomas išmaniuoju 
telefonu ir automatizuotai 

Susikurkite malonią atmosferą namuose vieno mygtuko spustelėjimu. Su 

išmaniuoju apšvietimu galite viską: įjungti arba išjungti šviesą, reguliuoti jos 

ryškumą, pritemdyti arba perjungti nuo šiltos šviesos į šaltą, keisti spalvas. 

Privalumai: 

 

 

• Išmanus apšvietimo valdymas tausoja energiją. 

• Sukuria nuotaiką interjero apšvietimui ir spalvoms . 

• Veikia tik tada kai esate ir/arba nebeužtenka natūralios šviesos . 

LED RGB juostos jūsų namų interjerui. 

Puikiai tiks naudoti nišose, balduose 

ir kt. Valdoma išmaniuoju telefonu.  

 

 
 

Sprendimas jau įrengtiems namams. 

Panaudojus „Smart“ reles jūs turėsite 

jau įrengtą apšvietimą ir dizainą, bet 

tuo pačiu galėsite ir jį automatizuoti. 

 

NUORODA Į PRODUKTUS 

RGB LED ŠVIESTUVAI SENSORINIAI JUNGTUKAI 

LED JUOSTOS ROZETĖS IR RELĖS 

Išmanusis apšvietimas jau nebe naujiena Lietuvoje. Vis daugiau 

klientų daug dėmesio skiria apšvietimui ir jo valdymui. Mūsų 

sprendimai inovatyvūs ir svarbiausia, kad veikia protingo namo 

sistemose. Įvairūs LED RGB šviestuvai.  

Tinka naudoti lubose ar balduose.  

LED RGB šviestuvai valdomi 

programėle “SmartLife”. 

 

Modernaus dizaino liečiami jungtukai.  

Pagaminti iš stiklo ir plastiko bei 

valdomi standartiškai arba telefonu.  

Galimi 1,2-jų ir 3-jų mygtukų variantai.  

Spalvos: balta, juoda ir auksinė. 

 

 

www.vairema.lt 

https://vairema.lt/produkto-kategorija/protingas-namas/apsvietimas-el-prietaisai/
http://www.vairema.lt/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Automatizuotas šildymas ir vėdinimas 
pagal kiekvieno vartotojo poreikius  

Išmanus šildymas ir vėdinimas su Wi-Fi ir ZWave belaidėmis technologijomis. 

Su naujausiais Smart sprendimais galėsite valdyti savo namų šildymo ir 

vėdinimo sistemas iš bet kurios pasaulio vietos. Susikurkite jaukią atmosferą 

namuose vieno mygtuko spustelėjimu.  

 

Privalumai: 

 

 

 

NUORODA Į PRODUKTUS 

 

IR VALDIKLIAI KONDICIONIERIAMS RADIATORIŲ TERMOSTATAI 

Šildymo ir vėdinimo sprendimai 

Automatizuokite vandens boilerių ir 

šildymo katilų darbą, tada, kada 

reikia. 

 

Išmanieji termostatai kiekvienos 

patalpos temperatūros palaikymui. 

Veikia bevieliu ryšiu ir gali būti valdoma 

nuotoliniu būdu.

 

Vėdinimo, drėkinimo, šildymo ir 

įvairios IR technikos valdymas 

išmaniai. Automatizuokite visų 

prietaisų darbą pagal savo poreikius.  

 

 

Naudodami išmanius radiatoriaus 

termostatus galėsite valdyti šildymą 

nuotoliniu būdu per išmanųjį telefoną. 

 

 

 

 

Kiekvieni namai yra skirtingi, tačiau standartinės šildymo 

sistemos veikia ir šildo vienodai. Protinga šildymo sistema 

analizuoja visus jūsų namų ypatumus ir užtikrina optimaliausius 

šildymo sistemos nustatymus. 

Šildymas ir vėdinimas 

TERMOSTATAI KATILŲ IR BOILERIŲ VALDIKLIAI 

• Išmanus šildymas ir vėdinimas veikia tada, kada reikia. 

• Šildymo ir vėdinimo valdymas išmaniuoju telefonu. 

• Veikia automatizuotai pagal patalpos sąlygas ir vartotojo poreikius.  

www.vairema.lt 

 

https://vairema.lt/produkto-kategorija/protingas-namas/protingo-namo-valdikliai/
http://www.vairema.lt/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Apsaugos sprendimai 

www.vairema.lt 

NUORODA Į PRODUKTUS 

 

JUDESIO, LANGŲ IR DURŲ JUTIKLIAI  

Protingo namo apsaugos sprendimai 

Protingo namo apsaugos sistemos ir sprendimai.  

Tai išmanios vaizdo stebėjimo kameros, durų užraktai, judesio ir 

padėties sensoriai, kurie jus informuos į išmanųjį telefoną iškart 

įvykus įvykiui realiu laiku. 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS 

SIGNALIZACIJA 

Apsaugos sistemos, kurios veikia automatiškai pagal kiekvieno vartotojo 

poreikius. Signalizacija namuose bus įjungiama ir išjungiama automatiškai 

Jums paliekant ar grįžtant namo. Savo išmaniajame įrenginyje galėsite 

visuomet stebėti daviklių būsenas ir būsite įspėti apie suveikusią 

signalizaciją. 

 

Privalumai: 

Aukštos kokybės ir naujausios kartos 

vaizdo stebėjimo sprendimai. Vidaus ir 

lauko vaizdo stebėjimo kameros. 

Išmaniosios vaizdo stebėjimo kameros.  

 

 

Išmaniosios durų spynos, užraktai 

valdomi išmaniuoju telefonu arba 

automatizuotai pagal GPS lokaciją. 

Praėjimo kontrolė, telefonspynės.

 

 

 

Išmani signalizacija, kai ji veikia 

automatiškai pagal kiekvieno 

vartotojo poreikius ir gyvenimo būdą.  

 

 

Išmani namų apsauga. Puikiai tinka 

jau įrengtiems namams, nes veikia 

belaidžiu Wi-Fi ryšiu ir su baterijomis.  

 

 

     Apsauga 

• Išmanus signalizacijos valdymas telefonu. 

• Galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos. 

• Laikinos prieigos suteikimas meistrams ar auklei. 

• Visada matoma ataskaita apie įvykius, daviklių būsenas. 

DURŲ UŽRAKTAI 

http://www.vairema.lt/
https://vairema.lt/produkto-kategorija/protingas-namas/vaizdo-stebejimo-kameros/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Viskas jūsų namų saugumui 

NUORODA Į PRODUKTUS 

 

EL.PRIETAISŲ VALDIKLIAI PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS  

LAPTOPS AND DESKTOPS 

Šiuolaikiniai saugumo sprendimai leidžia atsitikus įvykiui, 

sureaguoti nedelsiant. Taip pat, labai svarbu, kad visi prietaisai 

veikia bendroje protingo namo sistemoje, o tai ženkliai sumažina 

rizikas patirti didelius nuostolius. 

Protingo namo saugumo sprendimai 

DŪMŲ, SMALKIŲ NUOTĖKIO JUTIKLIAI VANDENS NUOTĖKIO JUTIKLIAI 

Apsaugokite savo namus 

įsidiegę išmanų ir profesionalų būsto 

apsaugos sprendimą - belaidžius Wi-Fi, 

ZWave dūmų, smalkių jutiklius. 

 

Šių jutiklių ir valdiklių pagalba 

apsaugosite savo namus. Esant 

vandens nuotėkiui būsite ne tik perspėti 

apie tai, bet ir sistemos automatiškai 

uždarys vandens padavimą į sistemas. 

 

 

 

Įvairūs el. prietaisų valdikliai, kurių 

pagalba galėsite valdyti bet kurį el. 

prietaisą, kiemo ir garažo vartus, 

vartelių spyną ar net kavos aparatą.  

 

 

Protingo namo didžiausias 

privalumas, ne tik visų prietaisų ir 

įrenginių valdymas nuotoliniu būdu, 

bet ir pranešimai apie kiekvieną 

įvykį ar pokyčius realiu laiku. 

 

 

Jeigu name yra jau įrengta apsaugos sistema, tai dar nereiškia, kad esate 

apsaugoti nuo pavojų. Protingo namo privalumas, kad visi įrenginiai 

bendrauja tarpusavyje ir įvykus nelaimei atitinkamai reaguoja. 

Pateikiame keletą  pavyzdžių: 

 

      Saugumas 

www.vairema.lt 

• Įvykus dujų, dūmų nuotėkiui – išjungiama vėdinimo sistema. 

• Esant vandens nuotėkiui – užsukamas vandens padavimas. 

• El. prietaisų išjungimas (pvz. lygintuvas) pagal naudojimosi laiką ar būseną. 

• Garažo ar kiemo vartų uždarymas automatiškai grįžus namo ar pamiršus. 

• Išvykus - įjungiama signalizacija, užrakinamos durys, uždaromos žaliuzės. 

https://vairema.lt/produkto-kategorija/protingas-namas/jutikliai/
http://www.vairema.lt/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

MOBILE PHONES 

Patogesniam gyvenimui Patogumas – kai viskas automatizuota 

• Valdomi prietaisai balsu “Amazon Alexa”, “Google Assistant”, „Siri“ pagalba. 

• Laistymo sistemų, taip pat roletų, užuolaidų, žaliuzių valdymas. 

• Visų prietaisų ir sistemų valdymas vienoje „Smart Home“ programėlėje.  

NUORODA Į PRODUKTUS 

 

PRIETAISAI VALDOMI BALSU 

UŽUOLAIDŲ IR ROLETŲ VALDIKLIAI VEJOS LAISTYMO VALDYMAS 
Protingo namo sistemos prisitaikančios prie jūsų gyvenimo  būdo ir 

poreikių. Įsidiegę protingo namo sistemas jausitės patogiai ir 

saugiai. Užuolaidų ir roletų valdymas pagal 

laiką, ryte ir vakare. Saulės patekimo 

į patalpas valdymas pagal vidaus ir 

lauko temperatūrą.  

 

Esamos ar planuojamos laistymo 

sistemos automatizavimas ir 

valdymas išmaniuoju telefonu. Vejos 

laistymas tik tada, kada reikia.  

 

 

 

 
Dauguma įrenginių jau galima valdyti 

balsu. Balsu galima įjungti/išjungti 

televizorių, apšvietimą, valdyti 

žaliuzes, įjungti kondicionierių ir pan. 

Taip pat galima gauti informaciją apie 

orus ar susiplanuoti dienos darbus. 

 

 

 

 

Įmontuojamos ar stacionarios garso 

sistemos suderinamos su protingo 

namo sprendimais. Vidaus ir lauko 

garso aparatūra valdoma 

išmaniuoju telefonu. 

 

 

 

 

 

      Patogumas 

Dauguma namų ir butų turi atskirai valdomas inžinerines sistemas. Tai šildymo, 

vėdinimo, signalizacijos, telefonspynių sistemos – visos jos veikia atskirose 

programose ir reikalauja žinių kiekvienos valdymui.  Protingo namo sistema 

apjungia visas inžinerines sistemas į vieną bendrą sistemą, o sistemų valdymui 

užtenka vienos programėlės. 

 

Privalumai: 

 

Namo valdymas nebeturi ribų! Apšvietimo scenarijai, mikroklimatas, garso įranga, 

kiemo įrenginiai, sniego tirpdymas, apsaugos sistemos, net gyvūnėlių šėryklos, 

baseino vandens šildymas, pirties kaitinimas ar užuolaidos gali būti valdomi iš 

Jūsų telefono, planšetės ar namų valdymo skydo. Patogiausia, jog tai apima ne tik 

valdymą, bet ir gedimų bei sutrikimų stebėjimą.Privalumai: 

www.vairema.lt 

IŠMANI GARSO SISTEMA 

https://vairema.lt/produkto-kategorija/protingas-namas/
https://vairema.lt/produkto-kategorija/protingas-namas/
http://www.vairema.lt/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KONTAKTAI 

UAB VAIREMA 

 

Tel: +370 655 11833 

El. paštas: info@vairema.lt 

www.vairema.lt  

www.vairema.lt 

 

http://www.vairema.lt/

