
Умно електричество,Аудио и Видео, Контролни

Системи. 



TopControlService е фирма с дългогодишен професионален опит в областта
на ниското електричество. Специализирана е в Custom Installation 
консултиране, проектиране, инсталиране, системни програми за контрол,
системи за умно електричество, аудио и видео, интеграция с различни
системи за ниско елекричество като: видео наблюдение, аларми, отоплителни
и охладителни системи, подово отопление и други.
Дейността на фирмата е ориентирана както към частния, така и към
обществения сектор: частна собственост, многоетажни жилищни и
оществени сгради, учебни заведения, болници, музеи, административниоществени сгради, учебни заведения, болници, музеи, административни
сгради, плавателни съдове и други.

TopControlService в 20 годшният си опитит се е специализирала в следните
области:
Custom Installation – фирмата предлага консултации и решения според

нуждите и финансовите възможности на клиента.
Консулиране и проектиране на всеки проект до най-малката подробност преди
неговото изпълнение.
Интеграция – интеграция на системите: видео наблюдение, алармени,
климатични и други системи с ниско електричество.



Сътрудничество с архитекти, проектанти, A/V фирми , NETWORK и
фирми с подходящо оборудване.

Show Control дългогодишен опит в оборудването на обществени
центрове и музеи с цветомузика.



CRESTRON – фирма за комбиниран контрол, с 20 годишен опит в сферата на 
умното електричество, аудио и видео управление и контрол.

Qmotion UK – фирма за безжични щори. 

Jablocom – фирма  за охранителни системи и решения. 

Artech – решения за безжично обслужване в обществени заведения като: 
ресторанти, кафенета и други. 

Smart Things, iRoom, URC, Wisdom, също така и  следните фирми: Представяме 
Everything but the box, Brightsign, Alcorn Mc Bride, Micotik, Ruckus, EnGenius.

ресторанти, кафенета и други. 

HKVSTAR – фирма за безжични алармени и охранителни системи.

CityGrow – фирма за умно безжично елекричество за строящи се и вече построени 
сгради. 

GeaGood – фирма за безжични превклчватели и сензори. 



Трите причини ,поради които предприемачи,
aрхитекти и клиенти избират Top Control       

:Service са

1.Ефективност: фирмата ни осигурява надеждни продукти интегрирани

директно в системите за проверка и контрол.

  .2 Kомфорт: интегрална система съчетаваща – умно електричество, видео, аудио 

и контрол.

клиентът може да настройва самостоятелно системата Прогресивни  решения:. 3
по различни сценарии, без да се нуждае от услугите на техник. Двоен контрол на 
всеки тачмонитор/таблет – звук, осветление и други. Контрол от всяка точка на 
света. 



В ерата на модерното строителство ,
предприемачът може да предложи на
клиента „умна“ система вклчючваща
в себе си управлението на : осветление,
щори, навеси, отоплителни и охладителни
системи и други.

Технологията умна къща CRESTRON
позволява интегриране на различни системи в еднна и контрол.
Функционалността на тази технология се състои в удбството да не сеФункционалността на тази технология се състои в удбството да не се
притесняваме за електроуредите вкъщи, а просто да включим или изключим
всичко с натискането на един бутон – апликация на тач панел, монтиран на
входа на жилището или офиса., което ще ни осигури както удобство и
сигурност, така ѝ спестяване на електроенергия.



Това е класически пример за  умна къща в 
жилищен блок или къща. Възможност за 
управление от всеки компютър свързан към 
интернет от всяка точка по света. 

От системата получаваме информация за 
състоянието на всеки електрически елемент, 
която ни дава възможност да го включим или 
изключим. Така можем да управляваме бойлерът 
или климатикът на път за вкъщи. или климатикът на път за вкъщи. 

В т. нар „зелена“ ера, на преден план  се поставят  
идеите и решенията за спестяване на 
електроенергия вкъщи.  Работещ климатик или 
включено осветление, когато в помещението 
няма хора, увеличават сметката ни за тока.  
Посредством сензори за движение в дома можем 
да изключваме ел. елементите автоматично и по 
този начин да спестяваме елекроенергия и 
разходи за ток. Също така всеки елемент може да 
бъде настроен да работи по часово.



Фирмата CRESTRON Electronics Inc е не само фирма за умно 
електричество, видео и аудио управление. Тя всъщност е фирма 
интегрираща всички системи за ниско електричество. В 40 
годишната си дейност, CRESTRON се е специализирала да 
удовлетворява нуждите на своите клиенти и да предлага все 
нови и нови продукти, които да улесяват всекидневните 
потребности на хората така, че управлението и контролът на 
дома да са перфектни. 

Днес на световният пазар няма друга такава фирма, която да Днес на световният пазар няма друга такава фирма, която да 
предлага толкова разнообразен набор от услуги и продукти  в 
тази сфера  влючвайки и тач екрани,  и системи на други 
конкуриращи се фирми.  



Като водеща фирма в областта на производството на системи за комбиниран 
контрол, CRESTRON предлага услуги задоволяващи потребностите на 
хоратата както вкъщи, така и на работното място. Фирмата управлява 80% 

от услугите на световния пазар на умно елекртричество и контрол. 

Тя предлага интегрални алтернативи за контрол на аудио и видео системи, 
компютри, IP мрежи като: осветителни, климатични, щори и други.

С помощта на тази технология, CRESTRON подобрява екзистенциалните 

нужди  на човека в обществените фирми и институции като: заседателни 
зали, класни стаи, аудитории, а също така и в частни домове  и други.  зали, класни стаи, аудитории, а също така и в частни домове  и други.  

Фирмата разполага с различен асортимент от продукти позволяващи 
създаването на апликации за нуждите на всеки проект като: летища, музеи, 

армия, полиция, министерства, както и за нуждите на всички големи фирми

от умни системи за контрол. 

CRESTRON обединява хората с технологиите. В съвременното общество на 
електрониката, с която си служим ежедневно сме изправени пред все по-
сложни  операции и решението, което ни предлага фирмата е да ги 
извършваме само с елементарното натискане на един бутон.  



Както в миналото, така и днес се търсят решения на 
проблемите в съществуващите сгради. Top Control Top Control Top Control Top Control 
Service Service Service Service като  интегрална фирма,,,, представя  фирми 
и разнообразни безжични решения в различни 
области. 
Не винаги евтиното решение е най-доброто 
решение.
Представяме на вашето внимание няколко модела:

CRESTRONCRESTRONCRESTRONCRESTRON –––– безжични решения в различни отрасли. безжични решения в различни отрасли. безжични решения в различни отрасли. безжични решения в различни отрасли. CRESTRONCRESTRONCRESTRONCRESTRON –––– безжични решения в различни отрасли. безжични решения в различни отрасли. безжични решения в различни отрасли. безжични решения в различни отрасли. 
INFINET INFINET INFINET INFINET Умно електричество Умно електричество Умно електричество Умно електричество 
RF / RF / RF / RF / WIFIWIFIWIFIWIFI контролконтролконтролконтрол

Презентация на: заседателни 
зали, аудитории, класни стаи…



HKVSTARHKVSTARHKVSTARHKVSTAR 

Алармени системи Алармени системи Алармени системи Алармени системи GSMGSMGSMGSM 

JABLOCOMJABLOCOMJABLOCOMJABLOCOM
Охранителни видео системи Охранителни видео системи Охранителни видео системи Охранителни видео системи 

GSMGSMGSMGSM
Камери за видео наблядение с 5 
сензора, информация и контрол чрез 
смартфон, компютър или ARC система 

Безжична алармена система GSM 
включваща вътрешни и външни 
сензори, сирена и други. Информация и 
контрол чрез смартфона.



ArtechArtechArtechArtech
Система за обслужване на Система за обслужване на Система за обслужване на Система за обслужване на 

клиентиклиентиклиентиклиенти
Тихо и икономично решение за 
конфорт и лично пространство. 

Qmotion UKQmotion UKQmotion UKQmotion UK
Безжични щориБезжични щориБезжични щориБезжични щори

Безжична система за обслужване на 
клиенти чрез технологията   RF за 
подобрение на обслужването. 
Системата е подходяща за обслужване 
на различни заведения и е с 
неограничен брой бутони. 

клиент

поръчка

десерт

отмяна

сметка



City GrowCity GrowCity GrowCity Grow ---- ZigbeeZigbeeZigbeeZigbee
Система за безжично електричество 
чрез технологията Zigbee за построени 
жилища. Умен првключвател с 4 
действия за крайните елементи:  

DMDMDMDM ,SWSWSWSW ,SHSHSHSH ,PLPLPLPL
 

GEAGOODGEAGOODGEAGOODGEAGOOD
Безжични IR прекъсвачи и 

сензори за движение
работещи в тъмнината за 
спестяване на енергия.



KKKK плеери за аудио, видеоплеери за аудио, видеоплеери за аудио, видеоплеери за аудио, видео4  ,HDHDHDHD

Плеерът поддържа почти всички съвременни формати като:Плеерът поддържа почти всички съвременни формати като:Плеерът поддържа почти всички съвременни формати като:Плеерът поддържа почти всички съвременни формати като:HHHH264264264264, MPEG, TS , MPEG, TS , MPEG, TS , MPEG, TS и и и и 
други чрез други чрез други чрез други чрез 5555HTML HTML HTML HTML ииии FlashFlashFlashFlash. . . . 
Обработка на изображението (според нуждите) на няколко екрана: видео, Обработка на изображението (според нуждите) на няколко екрана: видео, Обработка на изображението (според нуждите) на няколко екрана: видео, Обработка на изображението (според нуждите) на няколко екрана: видео, 
снимки,снимки,снимки,снимки, RSS RSS RSS RSS и други, автоматична смяна на изображенията  от всяка точка на и други, автоматична смяна на изображенията  от всяка точка на и други, автоматична смяна на изображенията  от всяка точка на и други, автоматична смяна на изображенията  от всяка точка на 
света. Лесно управление на съдържанието чрез света. Лесно управление на съдържанието чрез света. Лесно управление на съдържанието чрез света. Лесно управление на съдържанието чрез Digital SignageDigital SignageDigital SignageDigital Signage от единично до от единично до от единично до от единично до 
безкрайно възпроизвеждане. Подходящо за големи комплекси и организации. безкрайно възпроизвеждане. Подходящо за големи комплекси и организации. безкрайно възпроизвеждане. Подходящо за големи комплекси и организации. безкрайно възпроизвеждане. Подходящо за големи комплекси и организации. 
Апликация заАпликация заАпликация заАпликация за IOS & AndroidIOS & AndroidIOS & AndroidIOS & Android за управление на съдържанието.  за управление на съдържанието.  за управление на съдържанието.  за управление на съдържанието.  Апликация заАпликация заАпликация заАпликация за IOS & AndroidIOS & AndroidIOS & AndroidIOS & Android за управление на съдържанието.  за управление на съдържанието.  за управление на съдържанието.  за управление на съдържанието.  



Live Capture HDLive Capture HDLive Capture HDLive Capture HD

Системата за запис и разпространение на документи е съставена от 
програма за видео обработка, тач екран и HD камера.
Системата се свързва към OUTLOOKOUTLOOKOUTLOOKOUTLOOK - календар и самостоятелно подготвя 
срещите. Приложение в: класни стаи, аудитории, парламент. Лесна е за 
използване и няма нужда от годишно разрешително за ползване. Има 
директна връзка чрез интернет 24/7. 



За организациятаЗа организациятаЗа организациятаЗа организацията

Разпространителната аудио/видео 
система включва в себе си: 
контрол, аудио DSPDSPDSPDSP, оригинална 
комуникация, миксер за микрофони 
и вградена усилвателна система. 

В миналото се изискваше голямо 
количество кабели, за да работи 
системата във всяка стая. Днес е 
нужен само един кабел Cat5e и 
крайни DM елементи във всяка 
стая.  

За дома За дома За дома За дома 



Всеки  човек се нуждае от сигурност вкъщи, на работното място и на 
обществените места. Непрекъснато има обновления на 
съвременните охранителни системи. TopControlService е 
компетентна и предлага най-новите решения на своите клиенти. 

Фирмата ни предлага жични и безжични решения за разнообразни 

системи като: CCTVCCTVCCTVCCTV, , , , Access Access Access Access ControlControlControlControl, , , , Alarm Alarm Alarm Alarm SystemsSystemsSystemsSystems, , , , IntercomIntercomIntercomIntercom



Системата за гласуване може да се монтира според изискванията на 
клиентите като: заседателни зали, парламент, министерски кабинети, 
университети, музеи, зали за видео конференции, обществени центрове, 
кметства и други.  

Няма ограничение на броя гласуващи. Възможност за ръчно приключване на 
гласуването. За всеки ползвател има от 4 до 8 бутона.

Резултатите от заседанието се изписват на компютър/айпед в апликация.

Председателят може да види  резултатите от гласуването с възможност за 
запис и/или разпространение. 











Consultation  Consultation  -- IntegrationIntegration -- ProgrammingProgramming -- DesignDesign


