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Witamy w domu BY-ME!
Witaj w domu BY-ME. Mieszkanie tutaj 
jest bardziej komfortowe, bezpieczniejsze 
i łatwiejsze. Słowem - przyjemne. Zdajesz 
sobie z tego sprawę już po przekroczeniu 
progu Twojego domu. Patrzysz na do-
mowy panel sterujący i wiesz, że masz: 
oświetlenie, moc, temperaturę i wilgotność, 
oraz bezpieczeństwo i oszczędność en-
ergii na wyciągnięcie ręki. I to w jakże 
łatwy i przystępny sposób. A to dopiero 
początek Twej podróży! 
Witaj w świecie domowej automatyki BY-
ME



W domu BY-ME, 
automatyka poprzez prosty gest. 

W  domu z  automatyką BY-
ME wystarczy drobny gest 
- naciśnięcie przycisku, aby 
Twój  dom był pod kontrolą. 
Możesz także obsługiwać sys-
tem przez  ekran  dotykowy. 
Z ekranu panelu sterującego 
będziesz wiedział kto dzwoni  
do Twoich  drzwi lub co się 
dzieje w pomieszczeniach 
Twojego domu.
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Programowalne sceny.
Kilka jednoczesnych i skoordynowanych akcji można 
wykonać za pomocą jednego przycisku - SCENY.

Centralka BY-ME. 
Serce systemu. Stąd można sterować 
wszystkim: instalacjami automatyki, systemem 
antywłamaniowym, klimatyzacją, zużyciem 
energii, wideofonem. W prosty i intuicyjny 
sposób.

Ekran dotykowy.
Nowy, kolorowy ekran dotykowy pozwala na nad-
zorowanie wszystkich funkcji skonfigurowanych w 
centralce.

> Domowa automatyka?
System domowej automatyki jest systemem 
inteligentnego zarządzania: oświetleniem, 
klimatyzacją, zasłonami i żaluzjami, syste-
mem antywłamaniowym. Oznacza to w prak-
tyce najwyższe bezpieczeństwo i kontrolę 
nad Twoim domem!

> Scena? 
Scena jest sumą kilku jednoczesnych         
akcji, które można aktywować w dowolnym 
momencie. Przykładowo, można ustawić 
system w ten sposób, że podczas włamania 
aktywowany jest alarm, wyłączane jest 
światło i zasuwane rolety, a temperatura w 
domu zostaje obniżona. Wedle Twojej woli 
instalator może zaprogramować sceny pod-
czas instalacji systemu.

> Kontrola?
Po prostu: z całego domu! Są trzy sposoby:
naciśnięcie przycisku, użycie pilota lub 
ekranu dotykowego. Lub nawet z telefonu 
komórkowego z dowolnego miejsca!
BY-ME zawsze zapewni Ci bezpieczeństwo 
i komfort, który sobie wymarzyłeś!

3



Z centrali sterującej możesz 
zaprogramować różne warunki kli-
matyczne  w  pomieszczeniach. Mo-
dyfikacja jest prosta i intuicyjna za 
pomocą termostatów. Całym sys-
temem możesz zdalnie zarządzać 
ze swojego telefonu komórkowego. 
Podczas gdy nie ma Ciebie w domu 
system automatycznie oszczędza 
energię i obniża temperaturę w 
Twoim domu.

W domu BY-ME,
Ty wybierasz klimat.
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Lokalna kontrola. Z lokalnych termostatów 
możesz dowolnie zmieniać temperaturę w 
pomieszczeniu.

Różne ustawienia klimatyczne.
Centrala sterująca BY-ME pozwala również na kontrolowanie 
warunków klimatycznych w domu.

Pilot. Możesz obsługiwać klimat w Twoim domu poprzez telefon komórkowy, wysyłając wiadomość SMS.

Sceny. Podczas aktywowania funkcji sce-
na, światła, rolety i temperatura zostają 
jednocześnie ustawione.

> Czy światło i temperatura 
mogą ze sobą współgrać? 
Tak! System kontroluje jednocześnie 
zarówno oświetlenie, jak i ogrzewanie. 
Przykładowo: kiedy wychodzisz z domu na-
ciskasz przycisk wybranej sceny i momen-
talnie po Twoim wyjściu światło zgaśnie, ro-
lety zasuną się, a temperatura spadnie.

> Każdy ma swój 
mikroklimat? 
Naturalnie. Termostaty możesz umieścić 
w każdym pokoju swojego domu i man-
ualnie nimi sterować w zależności od 
upodobań. Ustawienia temperatury mogą 
oczywiście być zmienione  w  dowolnej  
chwili lub automatycznie po określonym 
czasie.

> Czy zwykły SMS może 
sterować ustawieniami
klimatu?
Oczywiście! Możesz komunikować się z 
domowym systemem o dowolnym czasie i 
miejscu poprzez SMS. Sterowanie zdalne 
nie było nigdy łatwiejsze! Poczujesz się jak 
byś tam był!
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W domu BY-ME, 
jesteś bezpieczny.

Z systemem BY-ME możesz spać 
spokojnie. Masz cały dom pod kontrolą 
i obserwacją. Wnętrze i zewnętrze 
jest stale monitorowane za pomocą 
kamer. Wystarczy spojrzenie na 
centralę sterującą, aby wiedzieć co 
się dzieje. W razie alarmu dostaniesz 
wiadomość tekstową na swój telefon 
o tym zdarzeniu.
Jeśli to ciągle za mało dla Ciebie, to 
wiedz, że o Twoje bezpieczeństwo 
dbają też precyzyjne czujniki zapa-
chowe w razie wycieku gazu. 
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Kontroler wideo. Po prostu naciśnij przycisk na centrali 
sterującej, aby zobaczyć sekwencję zdjęć z kamer umieszc-
zonych w pokojach Twojego domu.

> Czy jestem bezpieczny?  
BY-ME oferuje Ci zaawansowany sys-
tem alarmowy. Czujniki obecności i 
alarm dbają o Twoje bezpieczeństwo 
przez całą dobę! Możesz również 
zaprogramować do 30 różnych ob-
szarów, które możesz obserwować 
i zarządzać z jednostki centralnej. 
Dodatkowo, system BY-ME pozwala 
też objąć system alarmowy do funkcji 
sceny.

> Woda i gaz pod kontrolą? 
Wyciek wody czy ulatnianie się gazu oraz 
awaria zasilania nie jest już problemem. In-
teligentny system BY-ME poprzez detektory 
wyśle sygnał alarmowy do jednostki central-
nej, która aktywuje mechanizmy awaryjne. 
Komfort, bez którego Twój  dom nie może 
się obyć!

> Bezpieczeństwo nawet 
pod Twoją nieobecność.
Wszystko czego Ci potrzeba do zdal-
nej komunikacji z systemem to telefon 
komórkowy. Zaszyfrowaną wiadomością 
SMS możesz zmienić właściwości swojego 
systemu. Zostaniesz tez ostrzeżony 
podczas awarii czy alarmu włamaniowego. 
Kieszonkowe bezpieczeństwo!Alarmy - gaz, dym, woda. Wszystko pod 

kontrolą. System reaguje momentalnie w 
przypadku awarii

Alarm włamaniowy. Po prostu aktywuj za-
bezpieczenie kodem lub kluczem.
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Pilot. Możesz obsługiwać klimat w Twoim domu poprzez telefon komórkowy, wysyłając wiadomość SMS.



W domu BY-ME,
energia jest cennym dobrem.

Z systemem BY-ME pobór 
energii w Twoim domu jest 
pod stałą kontrolą. Już  nigdy 
więcej nie spowodujesz awarii 
bezpieczników  włączając  zbyt 
dużo urządzeń jednocześnie. 
Nie wyjdziesz zostawiając 
światło włączone. W skrócie 
mówiąc BY-ME nie pozwoli 
na marnotrawstwo energii i 
zaoszczędzi Ci problemów. 
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Zarządzanie zużyciem. 
Centrala sterująca zarządza za Ciebie urządzeniami elektry-
cznymi w domu i zużyciem energii elektrycznej. Zabezpiecza 
także przed przeciążeniami sieci i awariami zasilania.

Sceny. 
Po prostu aktywuj domyślną scenę, a sys-
tem zacznie oszczędzać:
obniża temperaturę i gasi światło.

Kontroler obciążenia sieci.
W przypadku przeciążenia elektrycznego 
urządzenie odcina prąd w taki sposób by 
zapobiec awarii.

> Oszczędność energii 
W domu BY-ME, wszystkie urządzenia 
elektryczne są inteligentne! Możesz 
zaprogramować kontroler obciążenia sieci 
w taki sposób, aby w razie przeciążenia sys-
tem odłączał najmniej istotnie urządzenie. 
Zaoszczędzisz  sobie  w  ten  sposób  prob-
lemów  związanych z kosztowną  wymianą  
bezpieczników. Dodatkowo, funkcja scen 
pomoże Ci oszczędzać.

> Modyfikacje ustawień
W dowolnym momencie możesz bezprob-
lemowo zmodyfikować ustawienia systemu 
BY-ME zwyczajnie programując je w centrali 
sterującej. 

Pamiętaj! BY-ME to domowa automatyka - 
tutaj wszystko ustawiasz Ty wedle swojego 
upodobania. 

> Inwestycja w przyszłość
Montaż naszego systemu jest również 
inwestycją w przyszłość! Miej na uwadze, 
że innowacje i technologie przyszłości będą 
mogły znaleźć zastosowanie w Twoim domu 
z systemem BY-ME, ponieważ integrowanie 
nowych urządzeń nie będzie dla nas prob-
lemem!
Przyszłość w Twoich rękach!
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By-me. Automatyka w Twoim domu!
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Czas na podsumowanie: dlaczego właśnie BY-ME? To proste. BY-ME oferuje Ci najwyższy komfort, 
bezpieczeństwo i oszczędność oraz komunikację. Zarządzanie przez pojedynczą centralę sterującą pozwala 
na wzajemny dialog pomiędzy urządzeniami systemu. Dialog w Twoim języku i na Twój telefon komórkowy.

Alarm antywłamaniowy 

Kamera  wejściowa 

Wideo kontroler.

Kontrola

Komfort

Bezpieczeństwo

Oszczędność

Komunikacja

Centrala sterująca BY-ME



> Rozmawia tak jak Ty.
BY-ME jest prostym systemem. Łatwo 
go zrozumieć. Centrala sterująca używa 
współczesnego języka - języka telefonów 
komórkowych. Klawisze i wyświetlacz są 
bardzo proste i intuicyjne w użyciu. Dużo 
funkcji w zaledwie kilku urządzeniach.

> Rośnie wraz z Twoimi 
potrzebami!
BY-ME jest bardzo elastycznym systemem, 
który rozwija się razem ze zmianami w 
Twoim domu. Możesz rozpocząć z prostą 
konfiguracją: monitoringiem wejściowym, 
scenami i klimatyzacją. Wraz ze wzrostem 
Twoich wymagań możesz swobod-
nie dodawać kolejne funkcje, jak: alarm 
włamaniowy czy zdalne sterowanie.

> Liczy się z Tobą. 
System domowej automatyki z pewnością 
kosztuje nieco więcej niż standardowa, 
zwykła instalacja elektryczna. Ale o ile 
więcej jest Ci w stanie zaoferować! Racjon-
alne zarządzanie zużyciem energii, systemy 
bezpieczeństwa i kontroli, zdalne sterowanie 
i komfortowa obsługa. Oczywiście podnosi 
również wartość Twojego domu. To idealna 
inwestycja w przyszłość. 
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Komunikacja. Teraz możesz bezproblemowo zarządzać domową automatyką 
nawet, jeśli jesteś poza domem. Potrzebny jest Ci tylko telefon komórkowy. Ciągła 
komunikacja zapewnia Twój spokój!

Zarządzanie energią. W razie sytuacji awaryjnej - przeciążenia sieci elektrycznej 
system BY-ME odcina źródło przeciążenia, w ten sposób, aby zapobiec awarii. 

Bezpieczeństwo. Nasz system domowej automatyki pozwala również na nadzo-
rowanie funkcji bezpieczeństwa i alarmów. Sieć, która dba o Twoje bezpieczeństwo 
na wszystkich frontach.

Ekran dotykowy. Nowy, kolorowy ekran dotykowy pozwala Ci nadzorować 
wszystkie funkcje ustawione w centrali sterującej. 

Centrala sterująca BY-ME. Serce systemu. Możesz kontrolować wszystko stąd: 
automatykę domu, alarmy włamaniowe, temperaturę, zużycie energii, obraz z 
kamer. Łatwo, szybko i przystępnie. 

Klimat. Różne ustawienia klimatyczne w domu mogą być zaprogramowane w 
tym urządzeniu. Możesz również dostosować pracę termostatów wedle swojego 
życzenia.



Dom BY-ME ma wiele smaków
Dom BY-ME ma wiele smaków, a Ty 
masz pełną wolność w ich wyborze. 
Możesz wybierać spośród wielu 
rodzajów i kolorów ramek, dobierać 
różne kolory urządzeń systemu, a także 
rodzaje materiałów, z których są wyko-
nane. Wszystko zależy od Twojego 
życzenia i wystroju Twojego domu. Rodzi-
na VIMAR oferuje Ci trzy serie produk-
tów: Eikon - stonowane, rygorystyczne 
i nigdy nazbyt widowiskowe. Idea - do-
pasowuje się to przeróżnych smaków. 
Plana - zasadniczy w designie i bogaty 
w kolory. Dzięki tak szerokiej gamie 
smaków masz pełną wolność wyboru.
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Eikon. Znak nowego życia.

Idea. Tyle rozwiazań, ile pomysłów.

Plana. Niezbędny jak styl życia.
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Eikon. 
Znak nowego życia.
Eikon dla nowych sposobów na życie.  Wytworny 
design z klasyczną ramką  albo delikatność ramki 
okrągłej. Urządzenia dostępne w trzech wersjach 
kolorystycznych: rygorystyczny, surowy szary 
antracyt, delikatność bieli z miękkością atłasu albo 
technologiczny wygląd srebra w wersji Next. Ramki 
również w trzech kolorach: antracytowy szary dla 
każdej gamy materiałów i kolorów, biały dla urządzeń 
tej samej barwy oraz srebrny dla wytworzenia 
ciekawej i niezwykłej aranżacji chromatycznej z 
urządzeniami Next. Dbałość o szczegóły prowadzi do 
wolności wyboru. Eikon - Twój nowy sposób na życie 
w kolorze szarym antracytu, białym lub Next.

EIKON. Urządzenia i ramki w wersji szarej 
antracytowej z okrągłą ramką.

Eikon Next. Urządzenia i ramki w wersji Next
z okrągłą ramką.

EIKON biały.  Urządzenia i ramki w wersji białej
w klasycznej ramce.
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Klasyczna ramka

Okrągła ramka

Klasyczna ramka
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Jasne

01 Arktyczny
biały

B01 Arktyczny
biały

02 Antyczny
biały

B02 Antyczny 
biały

03 Szara 
czapla

04 Metaliczna
czerwień

05 Metaliczna
zieleń Oxford

06 Metaliczny
niebieski

07 Metaliczny
szampański

N07 Metaliczny
szampański

08 Metaliczny
tytan

  09 Metaliczny
szary

10 Metaliczny
srebrny

11 Metaliczny
Siena

12 Metaliczny
antracyt

13 Matowy
srebrny

N13 Matowy
srebrny

14 Matowy
tytan

N14 Matowy
tytan 

15 Matowy
antracyt

  

Galwaniczne

21 Atłasowy 
złoty

22 Atłasowy
nikiel

23 Atłasowy
chrom

24 Złoty
wypolerowany

B24 Złoty
wypolerowany

25 Chrom
czarny

*Tyllko wersja klasyczna

  

Drewno

31 Afrykanskie
drzewo

32 Biały dąb 33 Ciemny dąb 34 Indyjski dąb 35 Włoski 
orzech

36 Drzewo 
wiśniowe

37 Europejski
klon

  

Kamień*

51 Absolutna
czerń

52 Cardoso 53 Biała
 Carrara

54 Zielona
Gwatemala

55 Czerwień
Asiago

56 Atlantyczny 
żółty

57 Kamień 
Jerusalem

B57 Kamień 
Jerusalem

  

Szkło

71 Czarny lód 72 Biały lód B72 Biały lód 73 Bursztyn 74 Niebieski 
lód

75 Zółty lód 76 Zielony lód 81 Srebrne 
lustro

N81 Srebrne 
lustro

82 Popiołowe
lustro

83 Bronzowe
lustro

  

Inox

91 Matowy
Inox

N91 Matowy
Inox

92 Bawełna 93 Matowy
antracyt

27 Antyczny
mosiądz



Idea.
Tyle rozwiązań, ile 
pomysłów.
Rygorystyczny design z ramką klasyczną 
lub okrągłą. Fascynacja technologią 
urządzeń o kolorze szarym antracytowym 
lub nieskazitelność bieli. Pięćdziesiąt 
kolorów i cztery materiały: twarde drewno, 
metal, technopolimer: połyskujący i jedwab-
ny. Jak Ty definiujesz piękno? Idea daje Ci 
maksymalną wolność wyboru. Spraw, aby 
instalacje elektryczne w Twoim domu były 
częścią Twojego sposobu na życie.

IDEA. Antracytowy szary w klasycznej ramce.

IDEA biała. Okrągła ramka.
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Klasyczna ramka

Okrągła ramka
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Metal odlewany

01 Biały

Naturalne drewno

51 Klon

Technopolimer

01 Jasny biały

Jedwab

01 Biały

05 Amarant 07 Leśny 
zielony

08 Szałwia
zielona

10 Kość 
słoniowa

11 Czarny 12 Kobaltowy
niebieski

21 Metalizow-
any biały

22 Metalizow-
any bronz

23 Metalizow-
any antracyt

24 Metalizow-
any tytan

  25 Metalizow-
any “Bordeaux”

26 Metalizow-
any niebieski

27 Opalowy 
szampański

28 Opalowy  
niebieski

29 Opalowy 
naftowy

31 Czarny 
chrom

32 Złoty 
wypolerowany

33 Złoty
matowy

34 Matowy 
nikiel

36 Chrom 37 Antyczny 
mosiądz

  42 Wrzosiec
Wiśnia

46 Łupkowy
szary

53 Wiśnia 55 Orzech 56 Drzewo 
Wengé

57 Tek 58 Mahoń

02 Granitowy
biały

04 Idea biały 07 Rubinowa
czerwień

10 Szafirowy
niebieski

13 Zieleń 
szmaragdowa

15 Grafitowy
szary

16 Czarny 40 Wrzosowy 43 Drzewo 
Makoré

44 Palisander

47 Atłasowy 
czarny

48 Atłasowy
srebrny

02 Granitowa
biel

04 Idea biały 07 Czerwony 10 Niebieski     13 Zielony 15 Grafitowy 16 Czarny

41 Wrzosiec 
Orzech



Plana. 
Niezbędny jak styl życia
Prostota i wyrafinowanie za jednym razem. 
Surowy design pozwala na łatwe dopasow-
anie do reszty otoczenia. Białe urządzenia 
sprawdzą się w każdym pomieszczeniu i 
aranżacji. Srebrne - wspaniałe, połyskujące 
w promieniach słońca. Świeża, krystalic-
zna  kolorystyka ramek Reflex albo miękka, 
delikatna gramatura ramek z naturalnego 
drewna. Eleganckie ramki metalowe lub nie-
formalne, technopolimerowe. Plana urządza 
wnętrze Twojego domu w sposób  oryginal-
ny, acz nienachalny. Dom, w którym nawet 
elementy systemu elektrycznego współgrają 
z Twoim poczuciem estetyki.

Plana.

Plana Srebrna.
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Metal

70 Metalizow-
any bronz

 

Naturalne drewno

61 Klon

 

Reflex (lustrzane)

40 Popiół

 

 

Technopolimer

01 Biały

51 Rubin

02 Kość 
słoniowa

03 Beżowy 04 Kremowy 05 Czarny 06 Granitowy
biały

20 Matowe
srebro

21 Matowy 
nikiel

22 Matowy
szampański

23 Opalowy
brązowy

24 Złoty 
wypolerowany

 25 Matowy 
złoty

31 Jesion 32 Jodła 33 Drzewo 
Makoré

41 Śnieg 42 
Przeżroczysty

43 Bursztyn 44 Mięta 45 Woda 46 Cedr 47 Szmaragd 48 Pomarańcz 49 Tytoń 50 Szafir

71 Metalizow-
any srebrny

72 Metalizow-
any zielony

73 Metalizow-
any niebieski

74 Perłowy 
nikiel

75 Perłowy 
srebrny

76 Antyczny 
mosiądz

62 Grusza 63 Wiśnia

81 Matowe 
aluminium
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Vimar, energia pozytywna.  Światło to energia, ciepło, życie. 
Nad tym pracowaliśmy od 1945 roku, z pasją  i pragnieniem 
rozwoju. Nasza przygoda rozpoczęła się we Włoszech zaraz 
po II Wojnie Światowej i trwa nieprzerwanie aż do teraz. Przez 
te lata podążaliśmy za rozwojem technologicznym i staraliśmy 
się interpretować innowacyjne gusta klientów i wystrój ich 
domów. Obecnie produkujemy w miejscowości Marostica, 
ponieważ nie ma nic lepszego niż włoskie wyroby, ale mimo 
tego jesteśmy również obecni na scenie międzynarodowej 
we wielu krajach świata. Globalne działania naszej firmy 
przyniosły  nam sukces, ale jednocześnie nie zapomnieliśmy 
o naszych korzeniach we Włoszech. Mówimy energia pozy-
tywna, ponieważ  zawsze oferujemy produkty najwyższej 
jakości, wspaniałe pod względem bezpieczeństwa i designu. 
Dla nas satysfakcja klienta jest zawsze na pierwszym miejscu!


