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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍGARÁŽOVÁ VRATA

APLIKACE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE PUBLIKACE CHYTRÉ BYDLENÍ

INTELIGENTNÍ BYDLENÍ SOUČASNOSTI

Digitální automatizace domácnosti určuje tempo

a směr, kterým se bude bydlení ubírat i v budoucnosti

Bydlet chytře ovšem můžeme už
dnes; co se před pár lety zdálo
nemožné, je dnes standardem

v řadě moderních domácností. Ač jste
stovky kilometrů od domova, stačí je-
diný dotek prstu na obrazovce vašeho
iPadu, tabletu nebo iPhonu, a vše je
zařízeno. Postará se o to systém do-
mácí automatizace. Zapomněli jste za-
vřít okno v dětském pokoji? Systém
inHome AMX vás na to v případě změ-
ny počasí upozorní. Na iPhonu mu po-
tom stačí zadat požadavek, a okno za-
vře, případně zatáhne markýzy.

Systém inHome AMX umí také na-
vodit příjemnou atmosféru v  místnosti
řízením světelných scén. Stačí na do-
tykovém panelu stisknou přednasta-
venou scénu, a požadovaná světla se
rozsvítí v různé intenzitě. Jediným do-
tykem na iPadu si pustíte oblíbený film
nebo hudbu.

Moderní domácí automatizace umí
spojit příjemné s užitečným. Napří-
klad instalace systému iNELS dokáže
zajistit energetické úspory. Dbá také
na zabezpečení objektu. V jakýkoliv
okamžik máte přehled o bezpečném

chodu své domácnosti. O zajištění do-
mu se starají požární čidla, alarmy, in-
fračervené závory a důmyslný kame-
rový systém. 

Systém inteligentní domácnosti za-
ručuje uživatelům pohodlí. Z domácí-
ho křesla nebo z pracovní schůzky je
možné pohodlně ovládat celou do-
mácnost. Televizní programy, hudbu,
spotřebiče v kuchyni, osvětlení, stíně-
ní, topení a klimatizaci...

Podrobně se budeme věnovat jed-
notlivým tématům tohoto způsobu byd-
lení v příštích číslech REZIDENCE.
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APLIKACI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE
inHome nabízí iPad. Cena systému
inHome se pohybuje kolem 10 % ceny
nemovitosti. INSIGHT HOME

PUBLIKACE Chytré bydlení je určena
pro všechny, kteří uvažují o digitalizaci
svého domova. Čtenářům je k dispozici
zdarma ve formátu pro iPad nebo v PDF.
INSIGHT HOME

GARÁŽOVÁ VRATA LPU 40 jako
součást inteligentní elektroinstalace.
Cena vrat včetně stropního pohonu
s dálkovým ovládáním od 28 000 Kč.
HÖRMANN

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ AMX R4 se
systémem inHome. Cena AMX R4 
od 35 000 Kč. INSIGHT HOME

DOTYKOVÝ PANEL iNELS, zabudovaný
do stěny pod schody, nabízí lehce
ovladatelné menu. Systémem inteligentní
elektroinstalace iNELS můžete ovládat
všechna automatizovaná zařízení v domě
jediným dotykem. INELS

DOMÁCÍ KINO Loewe se díky
inteligentnímu řízení dá ovládat pomocí
tabletu nebo chytrého telefonu. 
Cena od 76 000 Kč. BASYS

CHLADNIČKA s Miele@home je
neustále pod kontrolou. Upozorní vás na
nedovřená dvířka nebo pokles teploty při
výpadku proudu. MIELE

SVĚTELNÉ SCÉNY umožňují jediným
dotykem měnit atmosféru místnosti. Díky
inteligentnímu řízení iNELS nemusíte
stisknou několik vypínačů, abyste si
nastavili požadované osvětlení. INELS

DOTYKOVÝ PANEL

DOMÁCÍ KINO

SVĚTELNÉ SCÉNYCHLADNIČKA

p636-IQ bydleni-3  6.2.2013  14:17  Stránka 3


