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PAMETNI DOM
ZA STAMBENE ZGRADE

NGBS iCON Smart Home

www.ngbsh.rs
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iCON Smart Home Sistem je kreiran integracijom sistema iCON i Chameleon pametnih sistema koji nude 
jedinstvena rešenja, nudi žično rešenje za stambene zgrade koje, pored izuzetne stabilnosti i bezbrižnog 
održavanja, nudi inovativne usluge koji su jedinstveni na domaćem tržištu.
Pored kontrole sistema za grejanje i hlađenje, upotpunili smo našu uslugu korisnim pametnim rešenjima koje 
čine domove ne samo konkurentnijima, ali zapravo mogu poboljšati parametre održivosti i poboljšati funkcije 
komfora.
Za razliku od većine Smart Home sistema, iCON Smart Home sistem ne zahteva pretplatu na internu žičanu 
internet vezu, jer je daljinski pristup centralno obezbeđen. Uz to, ne samo da je pametna kuća pristupačnija 
svima, već se i rad kuće, održavanje, servisiranje i pomoć mogu pružiti na mnogo lakši, brži i ekonomičniji 
način.

Uvod
Sistem za automatsko upravljanje grejanja i hlađenja iCON, razvijen od strane NGBS-a, već 
je dugi niz godina uspešan u hiljadama domova. Imamo preko hiljadu online korisnika. 
Oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo, prateći potrebe izvođača i trendove, napravili 
smo iCON-ov Smart Home sistem.
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3Pojedinjena kontrola i kontrolna površina

Egységes kezelés, egységes felületek

Sokan azt gondolják, hogy ha kiválasztanak egy okosotthon rendszert, azzal évekre 
megoldottak a problémát. Később rájönnek, hogy bizonyos funkciókat a kiválasztott 
gyártó termékeivel nem, vagy csak korlátozott mértékbe lehet megoldani, ezért külső 
gyártók termékeivel kezdik kiegészíteni a rendszerüket. Ezek azonban saját mobil 
alkalmazással rendelkeznek, a meglévő rendszerhez nem kapcsolhatók. Néhány 
hónap múlva azon kapják magukat, hogy 4-5 különböző alkalmazás párhuzamos 
kezelésével tudták csak kézben tartani az otthonukat. Külön app kezeli a zenét, egy 
másik a világítást és a redőnyöket, a harmadikban pedig a fűtést lehet állítani, 
a kaputelefonhoz szintén külön app tartozik (rossz esetben egyáltalán nem lehet 
távolról elérni).

Újra gondoltuk a Smart Home rendszereket és kifejlesztettünk egy olyan terméket, 
ami egyedi hardverének köszönhetően olcsóbban, könnyebben és gyorsabban 
telepíthető más rendszereknél, és multikompatibilis, vagyis márkafüggetlenül bővíthető. 
Megoldottuk a teljes lakás vezérlést saját eszközökkel, és kinyitottuk a kapukat más 
gyártók termékei előtt. 

Az összes funkció integrálható a felületünkbe és akár elérhető lakásunk összes 
funkciója pl. Apple Home Kit-be is anélkül, hogy kapcsolgatni kellene a különböző 
alkalmazások között.
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Mnogi misle da ako izaberu sistem pametne kuće, godinama  unapred rešavaju probleme. Kasnije, shvataju da 
ristike ne mogu biti rešene ili samo delom mogu da se reše proizvodimodređene karakte                                    a proizvođača, tako da 

počinju da dopunjavaju svoj sistem proizvodima drugih proizvođača. Oni imaju svoju mobilnu aplikaciju i ne mogu biti 
povezani sa postojećim sistemom. Posle nekoliko meseci, primete da koriste 4-5 različitih aplikacija za upravljanje 
svojim domom. Odvojena aplikacija za muziku, druga za osvetljenje i roletne, a treća za grejanje,
tu je i posebna aplikacija za interfon (u određenom slučaju ni ne može da se pristupi daljinski). Razmišljali smo o Smart
Home sistemima i razvoju proizvoda koji je zahvaljujući svom jedinstvenom hardveru dovodi do niže cene, lakšoj i bržoj 
instalaciji na drugim sistemima, ona može biti multi-kompatibilna. Svojim uređajima smo rešili celokupnu kontrolu 
stanova i otvorili kapije pred proizvodima drugih proizvođača. Sve funkcije mogu biti integrisane u naš interfejs i sve 
funkcije našeg sistema su dostupne, npr. Apple Home Kit-u bez potrebe za prebacivanjem između različitih aplikacija.
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Pojedinjena kontrola i kontrolna površina
Ekonomičan

Razvijamo pametne domove koji zadovoljavaju potrebe naših kupaca, uz potencijal za buduće proširenje. 
Uz malu investiciju, stanovi mogu biti premijum stanovi.
Konvencionalni priključci se mogu koristiti bez potrebe za posebnim prekidačima na zidovima. Naši moduli 
se nalaze iza priključaka.
Naš sistem se oslanja na tradicionalni model električne instalacije.

Smart Home Ready izgradnja
Stanovi ostaju savremeni duže.

NGBS pruži punu uslugu od planiranja do završetka projekta. Sve ostaje u jednoj ruci.

Stanovnicima će biti obezbeđen sistem pametne kuće nezavistan od ostalih proizvođača, koji se može 
proširiti kontrolerima velikih proizvođača u bilo kom trenutku, pružajući nezavisno rešenje za 
investitore.
Pametne funkcije mogu biti izgrađene i kasnije bez ikakve promene.

Izgradnju izvodimo istovremeno sa iCON sistemom za automatizaciju grejanja, tako da je i cena 
instalacije bolja.

Prilagodljiv
Stvaramo pametne domove koji zadovoljavaju potrebe klijenata.

U slučaju narudžbine, izgradnju vrši NGBS, a ne investitor, tako da troškove i obaveze investitora 
ne snosi investitor.

Naša usluga se primjenjuje od porodične kuće do stambenih zgrada sa više stotina stanova.

Modularna
Elementi povezani sa sistemom (lampe, prekidači, konektori, itd.) mogu se proširiti u svakom trenutku, 
u skladu sa potrebama investitora.

Zbog decentralizovane strukture obezbeđujemo veću operativnu stabilnost.
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Zašto je ovaj sistem dobar za kupce
Ekonomičan

NGBS iCON-Smart pametni dom donosi najbolji odnos vrednosti i cene, koji je dostupan na tržištu za 
pametne kuće.

Prilagodljiv

Mogu naručiti Smart Home kontrolere i servise za svoje potrebe.

Ako želite jedinstveno rešenje, Smart Home Ready izgradnjom možete prilagoditi sistem vašim 
potrebama i budžetu.

Brzo izvođenje
Usluga Smart Home može se brzo instalirati (već i za 1 radni dan), može se zameniti i u bilo kom trenutku, 
lako proširiti.

Uvek vredan
Vaš stan ostaje vredan (dugoročno siguran). Ako kasnije prodate stan, novi vlasnik to može proširiti, 
zameniti postojeći sistem proizvodima i drugih proizvođača.
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Prilagodljiv potrebama
Većina korisnika bira dom za više decenija 
unapred.

Oni troše značajan iznos na stvari koje su dugoročno komforne i 
energetsko efikasne.

Testreszabható igények

Noémi – 40m²

26 éves, nyelvtanár. Nyitott az új dolgokra, de nem a 
technológia körül forog az élete. Igazi társasági ember. 

Szívesen ismertet meg újdonságokat másokkal, akár az 
otthonában is.

Az ő megoldása – Smart Home Ready kiépítés alap 
funkiókkal kiegészítve (világítás, redőnyvezérlés)

Katalin – 40m²

28 éves, pénzügyes egy nagyvállalatnál. Nem 
érdeklődik a smart dolgok iránt, de szeretné, ha az 

új lakása 10 év múlva is értékálló maradna. A Smart 
Home Ready kiépítés miatt a lakása viszont később is 

bármikor okossá tehető.

Az ő megoldása – Smart Home Ready lakás

A felhasználók többsége több évtizedre 
választ magának otthont.

Jelentős összeget áldoznak olyan dolgokra,
melyek hosszú távon kényelmesek 
és energiatakarékosak.
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Vera - 40m2

28 godina, knjigovođa u velikoj kompaniji. Ne zanimaju je "Smart" stvari 
ali ona bi žela da njen novi stan ostane vredan i za 10 godina. A zbog 

instalacije Smart Home Ready, njen dom se može napraviti pametnim i 
kasnije.

 Njeno rešenje – Smart Home Ready stan

Milica – 40m²

26 godina, učiteljica jezika. Otvorena je za nove stvari, ali joj se život ne
okreće oko tehnologije. Prava društvena žena. Rado upozna nove

stvari sa ljudima, čak i u svom domu.

Njeno rešenje - Smart Home Ready izgradnja sa 
osnovnim funkcijama (osvetljenje, kontrola 

roletna ...)
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Gábor – 120m²

46 éves, tervezőmérnök, szereti a stabilan működő 
megoldásokat. Előnyben részesíti a kényelmet és 
odafigyel az energiahatékonyságra. Nem bízik a 
vezeték nélküli technológiákban. A Smart Home 
Ready vezetékezés kiépítéssel megbízható, 
hosszútávon működő és bővíthető rendszert tud 
használhat.

Az ő megoldása – Smart Home Ready kiépítés 
az általa választott okos rendszerekkel 
kiegészítve (világítás, redőny, energiamérés, 
riasztás, konnektor stb) Apple I Home vagy 
Google Home kapcsolattal.

Péter – 60m²

35 éves, informatikus, tipikus geek, imádja az 
új kütyüket. Aggódik, ha ma beépít egy smart 
szolgáltatást az otthonába, később nem bővítheti.

Az ő megoldása – Smart Home Ready 
kiépítés kibővített funkiókkal kiegészítve
(világítás,és redőnyvezérlés, riasztó, 
mozgásérzékelők) Apple I Home vagy Google 
Home kapcsolattal.
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Petar - 60m2 
35-godišnji informatičar, tipičan geek, voli nove gadžete. Zabrinut, da ako danas
u svoj dom ugradi neku pametnu uslugu, kasnije je ne možete proširiti.

Njegovo rešenje - Smart Home Ready, sa proširenim funkcijama (svetlo 
i roletne, alarm, detektori pokreta) povezan sa Apple Home ili Google 
Home uređajima.

Aleksandar - 120m2

46 godina, projektant, voli stabilna rešenja.
Ima potrebu za komfor i pažnju na energetsku efikasnost. Ne veruje 
bežičnim tehnologijama. Smart Home Ready, žičani sistem, pouzdan, 
dugotrajan i proširiv sistem.

Njegovo rešenje - Smart Home Ready gradnja sa pametnim sistemima po svom 
izboru (osvetljenje, roletne, merenje energije, alarm, utičnice, itd.) Sa Apple  
Home ili Google Home konekcijom.
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Smart Home Ready uzorni stan, 60m2
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Potrebni uređajiSzükséges eszközök

NGBS iCON 2 központi fűtés vezérlő – 1 db

Hőmérséklet, páratartalom mérése. Szobánként vezérelhető fűtés/hűtés, 
mobil eszközről állítható. Kazánházi vezérlés felé kommunikáció.

NGBS iCON S-1 okosothon központi vezérlő – 1 db

Apple Home és Google Home rendszerek felé kommunikáció.

NGBS iCON 200 termosztát – 2 db

Hőmérséklet és relatív páratartalom mérés helységenként.

NGBS iCON S-2 világítás vezérlő modul – 5 db

Távolról kapcsolható a világítás, éjszakai mód, világítási képek alakíthatók 
ki (2 kört tud kapcsolni).

NGBS iCON S-4 redőny vezérlő modul – 2 db

Vezérelhető redőnyök, fűtéssel összekapcsolható, helyben és távolról 
szabályozható.

Mozgásérzékelő – 1 db

Az automatizáláshoz, a világítás vezérléshez és a biztonságtechnikai 
funkciókhoz szükséges. Az alap kiépítés 1 telepített érzékelőt tartalmaz a 
riasztás miatt, és 3 előkábelezést.

Adatkábel az okosotthon rendszerhez – 100 méter

CAT 5 kábel (UTP), vagy J-y(st)y 2x2x0.8 adatkábel (4 eres)
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  NGBS iCON 2 centralna jedinica kontrole grejanja - 1 kom
Merenje temperature, vlažnosti. Kontrola grejanja i hlađenja po sobama, podesiv i sa 
mobilnog telefona. Komunikacija sa kontrolnom jedinicom kotla.

NGBS iCON S-1 centralna jedinica pametnog doma - 1 kom
Komunikacija sa Apple Home i Google Home sistemima.

NGBS iCON 200 termostat - 2 kom
Merenje temperature i relativne vlažnosti po prostorijama.

NGBS iCON S-4 modul za kontrolu osvetljenja - 5 kom
Svetla sa daljinskom kontrolom, noćni režim, moguća izrada slika osvetljenja (odjednom 
može da kontroliše 2 kruga)

NGBS iCON S-4 modul za kontrolu roletne - 2 kom
Kontrola roletne, može da se poveže i sa grejanjem, i na licu mesta i daljinski se može 
kontrolisati.

Senzor pokreta - 1 kom
Potrebna je za automatizaciju, za kontrolu osvetljenja i za sigurnosne funkcije.
Osnovna izrada sadrži 1 montiran senzor i predkablovisanje za još 3.

Kabl za prenos podataka sistema pametne kuće - 100 metara
CAT 5 kabl (UTP), ili J-y(st)y 2x2x0.8 kabl (četvorožilna)
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Smart funkcije Petrovog stana

Dostupne osnovne funkcije

Alarm (bezbednost)
Kontrola svetla (komfor)
Daljinsko upravljanje grejanjem (komfor)
Integracija sa Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home
Kontrola roletne, povezivanje sa sistemom grejanja/hlađenja
Noćni režim (Pritiskom na taster se sva svetla isključe i roletne se spuste)
(komfor, ušteda energije)

Dodatne ekstra funkcije po potrebi

Pametno gejanje sa funkcijom učenja (ušteda energije)
Brava bez ključa
Interfon na mobilnom telefonu
Dostupnost centralnih funkcija stana
Alarm za procurivanje cevovoda
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Neograničeno proširivo, čak i bežično

NGBS Icon Smart Home trenutno može biti integrisan sa šest velikih proizvođača sistema pametnih kuća 
(Apple, Google, Amazon, Lokone, Fibaro, Inels). Tokom integracije, prethodno instalirani uređaji će biti 
dostupni i u proširenom sistemu, a naša aplikacija će takođe moći da upravlja ovim sistemima (na primer, 
prepoznavanje govora povezivanjem Amazon Alexa ili Google Home uređaja). 

Da bi sistem mogao da se proširi čak i ako nije odgovarajuće kablovisano za funkcije, počeli smo da 
razvijamo naš bežični gateway koji može da uklopi sve uređaje koji komuniciraju preko Z-Wave protokola sa 
sistemom pametnog doma. Hiljade različitih uređaja koristi ovaj standardni komunikacijski kanal tako da 
svako može slobodno proširiti svoj sistem pomoću bežičnih bravica, senzora ili drugih uređaja. To ćete moći 
da podešavate na isti način na svom mobilnom interfejsu ili u podržanom pametnom kućnom sistemu (npr. 
Apple Home Kit). Nije potrebno instalirati program proizvođača na vaš mobilni telefon.
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ZNA SAMO SISTEM NGBS-A

Umesto pametnih kuća, 
     pametne stambene zgrade
Pored kreiranja pametnih kuća, NGBS Smart Home sistem je takođe u stanju da izgradi stambeni model gde 
stanovnici mogu da pristupe funkcijama zgrade na površini sistema pametnog doma. Ove funkcije ne bi bile 
dostupne  drugim  sistemima pametne kuće.   Pored toga, stanovnici mogu lako da se integrišu sa drugim
pametnim kućnim sistemima bez napuštanja stambenih funkcija. Ove funkcije su opcionalno dostupne 
korisnicima (nisu uključene u osnovnu izgradnju). Neki primeri upotrebe:

Azon felül, hogy okos lakások jönnek létre, az NGBS Smart Home rendszer képes 
olyan társasházi modell kialakítására is, ahol a lakók az okosotthon rendszer 
felületén elérhetik a társasházi szintű funkciókat is. Ezek a funkciók nem lennének 
elérhetők más okosotthon rendszer használata esetén. Ráadásul a lakók könnyen 
integrálódhatnak más okosotthon rendszerekkel anélkül, hogy a társasházi szintű 
funkciókról le kellene mondaniuk. Ezek a funkciók opcionálisan érhetőek el a 
felhasználóknak (nem tartalmazza az alap kiépítés). Néhány példa a felhasználásra: 

Kaputelefon a mobilon

Lent csengetnek, a lakó vagy családtagja 
értesítést kap a telefonjára, megnézheti és 
beszélhet a látogatóval akkor is, ha több 
ezer km távolságban van. Ha akarja, be is 
engedheti.

Lift használat optimalizálás

A lift lehívódik, ha az 5. emeleten lakó 
behajt a mélygarázsba, hogy ne keljen 
várakoznia.

CSAK AZ ICON RENDSZERE TUDJA

Okos lakások helyett okos társasház
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értesítést kap a telefonjára, megnézheti és 
beszélhet a látogatóval akkor is, ha több 
ezer km távolságban van. Ha akarja, be is 
engedheti.

Lift használat optimalizálás

A lift lehívódik, ha az 5. emeleten lakó 
behajt a mélygarázsba, hogy ne keljen 
várakoznia.

CSAK AZ ICON RENDSZERE TUDJA

Okos lakások helyett okos társasház
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Intefon na mobilnom telefonu
Neko zvoni dole na ulazu, stanar ili član porodice dobije obaveštenje 
na svom telefonu, može pogledati ili čak i pričati sa posetiocem i 
onda ako je udaljen na više hiljada kilometara. Ako želi, može i da 
ga pusti unutra.

Optimizacija korišćenja lifta
Lift se spusti, ako stanar koji živi na petom spratu uđe svojim autom u 
podzemni parking.
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Beléptetés

Rendszám leolvasás után automatikusan 
nyitjuk a mélygarázs ajtaját, nem kell kártyákat 
kezelni, és lehúzni az ablakot.

Elektromos töltés

Lakóhoz rendelt elektromos töltő állomás 
kezelése, mérése. A közös költséghez 
automatikusan hozzáíródik a felhasznált áram 
mennyisége. Ha több autót töltenek egyszerre, 
akkor a töltés indítása intelligens módon 
történik, hogy a hálózat ne terhelődjön túl.

Közös költség befizetése

Az otthonhoz tartozó mobil felületen 
kezelhető és kifizethető a közös költség, 
a közös képviselő üzeneteket tud küldeni és 
lakógyűlést tud összehívni a segítségével.
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Električno punjenje
Kontrola i merenje centrale za električno punjenje automobila. 
Automatsko upisivanje potrošene struje u zajednički račun stanara. 
Ako se pune više automobila odjednom, onda se pokretanje punjenja 
vrši inteligentno, da se mreža ne preoptereti.

Prijavljivanje

Posle očitavanja registarske tablice, automatski otvaramo garažna vrata, 
nije potrebno koristiti karticu, niti spustiti prozor.

Uplata zajedničkih računa
Preko mobilne aplikacije pametnog doma možete upravljati i uplatiti 
račune zajedničke potrošnje. Zajednički predstavnik može poslati 
poruke ili pozvati skupštinu stanara preko aplikacije.



NGBS

14

CSAK AZ ICON RENDSZERE TUDJA

Távoli elérés, vezetékes internet előfizetés nélkül

Egyedüli tulajdonsága a rendszerünknek, hogy nem kíván a lakáson belül vezetékes 
internet elérést. A fűtés vezérlést és az okosotthon funkciók elérését a ház központi 
internet szolgáltatása biztosítja a rendszer számára.

Ez a rendszer zárt, ezért csak azok az információk érhetők el rajta, amik a távoli 
eléréshez szükségesek. Az új koncepció számos hibát és felesleges ügyfél 
kommunikációt előz meg, nem kell a lakóknak arról gondoskodnia, hogy internet 
előfizetést rendeljenek a lakáshoz, csatlakoztassák a fűtés vezérlést és az okosotthon 
rendszert megfelelő módon a megrendelt internethez.

A rendszer elérhető lesz akkor is ha az ügyfélnek csak mobil internet elérhetősége van. 
A központosított vezérlés segítségével a hibaforrások jelentős része orvosolható. A 
távoli elérést titkosított biztonságos adatcsatornákon bonyolítjuk.
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ZNA SAMO SISTEM NGBS-A 

Umesto pametnih kuća, 
       pametne stambene zgrade
Jedinstvena karakteristika našeg sistema je da u stanu nije potreban žični pristup internetu. Kontrola grejanja i 
funkcije pametne kuće obezbeđuje centralna Internet usluga kuće. 

Ovaj sistem je zatvoren, tako da su dostupne samo informacije potrebne za udaljeni pristup. Novi koncept sprečava 
mnoge greške i nepotrebnu komunikaciju sa kupcima, stanovnici ne moraju da se pretplate na internet za stan, 
povežu kontrolu grejanja i sistem pametnog doma na naručeni internet na pravilan način. Sistem će biti dostupan 
čak i ako korisnik ima samo mobilni internet pristup. Centralizovana kontrola se može koristiti za ispravljanje 
značajnog dela izvornih grešaka. Daljinski pristup se obavlja na šifrovanim sigurnosnim kanalima.
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ZNA SAMO SISTEM NGBS-A 

Mašinstvo i pametna kuća u istoj ruci
Kada se usklađuju različiti sistemi, uvek postoji značajan izvor grešaka kada različite kompanije rade poslove 
za šta je potrebno zajednički rad. Rad i stabilnost sistema zavise od saradnje kompanije za izgradnju 
mašinstva i proizvođača pametnih kuća. Lako se može desiti, da dve kompanije pokazuju jedna na drugu u 
slučaju greške i može biti skup i dugotrajan proces da se ispravi greška. 
NGBS upravlja kontrolom grejanja i Smart Home-om, od projektovanja do izgradnje i puštanja u rad. Investitori 
i izvođači treba da budu u kontaktu samo sa jednom kompanijom, čime se znatno pojednostavi komunikacija i 
smanjuju se problemi izgradnje sistema. Još jedna prednost je da se sa sistemom kućnog grejanja se upravlja 
na istoj površini kao sa Smart Home sistemom u stanovima, tako da nema potrebe za integracijom.
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