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O AV MEDIA 

• Přední dodavatel a integrátor AV/IT řešení 

• Založeno 1992 

• Více jak 190 zaměstnanců 

• 7 regionálních zastoupení, 5 dceřiných firem 



HOME4LIFE 

Nový koncept řešení pro inteligentní bydlení 

 od společnosti AV MEDIA 



Koncept řešení HOME4LIFE 

Analýza, Studie, Projekt 

INTELIGENTNÍ BYDLENÍ 
Komfort Vaše osobní ovládání Vzdálený přístup 



4 pilíře řešení HOME4LIFEFE 

Analýza, Studie, Projekt 

INTELIGENTNÍ BYDLENÍ 
Komfort Vaše osobní ovládání Vzdálený přístup 



Sběrnicová elektroinstalace = chytrý 
dům 

1. mýtus 



• Základní stavební kámen chytrého bydlení 

• Světelné scénáře 

• Centrální vypínání zásuvek 

• Ovládání žaluzií,  

 rolet a markýz 

• Dálkové ovládání  

 brány a garáže 

• Automatizace 



Chytrý dům chrání majetek a bezpečí 
svých obyvatelů 

2. mýtus 



• Elektronický zabezpečovací systém 

• Kamerový systém 

• Videovrátný 

• Kouřové a záplavové  

 detektory 

• Zabezpečení perimetru 

• Infračervené závory 



Chytrý dům přináší velké úspory na 
provozních nákladech 

3. mýtus 



• Regulace topení, chlazení a větrání 

• Měření spotřeby energie 

• Domácí meteostanice 

• Předpověď počasí 

• Úsporné režimy  

 během nepřítomnosti 



Spotřební a zábavní technika se do 
chytrého domu neintegruje 

4. mýtus 



• Domácí kino 

• Zónové ozvučení 

• Poslechové studio 

• Multimediální knihovna 



3 způsoby ovládání HOME4LIFE 

Analýza, Studie, Projekt 

INTELIGENTNÍ BYDLENÍ 
Komfort Vaše osobní ovládání Vzdálený přístup 



Systémové ovládání 

Jednoduché grafické dotykové ovládání 
srozumitelné pro každého člena domácnosti 



Osobní ovládání 

Ovládání domu máte vždy s sebou,  
bez ohledu na vaší oblíbenou platformu 

Sem grafiku od Ullricha 



Vzdálený přístup 

Mějte svůj dům vždy pod dohledem,  
ať jste v práci nebo na dovolené 
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3 způsoby ovládání HOME4LIFE 



Referenční projekt – Rodinný dům 
Rudná u Prahy 
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Referenční projekt – Rodinný dům 
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Sem grafiku od Ullricha 



Referenční projekt – Rodinný dům 
Rudná u Prahy 

 

Sem grafiku od Ullricha 



Referenční projekt – Rodinný dům 
Rudná u Prahy 

4 pilíře 
řešení 

3 způsoby 
ovládání 

Inteligentní 
bydlení 

 



HOME4LIFE na síti internet 

www.facebook.com/HomeForLife 

www.home4life.cz 

david.jakubec@avmedia.cz 



Mise naší společnosti: 
 

„ AV MEDIA navrhuje, realizuje i pronajímá 
takové systémy umožňující sdílení obrazu a 
zvuku, které jsou účinné, spolehlivé a navíc 
přinášejí uživatelům i radost.“ 

 

 



Jsme týmem profesionálů, kteří kladou důraz na neustálé zlepšování kvality služeb. 

 

Dodržujeme ISO standardy 

 

 

 

 

 

AV MEDIA, a.s. je členem 

 

Profesionalita a Certifikace 

http://www.avmedia.cz/


Přední dodavatel audiovizuální techniky 

Integrace – Prodej – Pronájem – Servis 

21 let zkušeností 

7 poboček a 2 kontaktní místa 

190 zaměstnanců  

4 dceřiné společnosti 

 

 

Kontaktní místa 

http://www.dcinex.com/en/
http://www.dcinex.com/en/
http://www.avmedia.cz/
http://www.glancemedia.cz/
http://www.brillavmedia.pl/
http://www.vr-solutions.de/

