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SYSTÉM CHYTRÉHO BYDLENÍ iNELS dokáže
navodit díky osvětlení tu správnou atmosféru.
Pomocí jediného dotyku se celý dům ze zářivé
nálady zahalí do decentního polostínu. iNELS,
www.inels.cz

při zářivé atmosféře se bavíte s přáteli, za LED osvětlení v klidu odpočíváte nebo pracujete. Ve chvíli, kdy
vám scéna vyhovuje, stačí ji pouze
uložit do dotykového panelu inHome AMX, například pod tlačítko Sledování filmu. Po každém jeho stisknutí vyvoláte opět stejnou světelnou
atmosféru.
Dálkový ovladač RF Pilot systému
iNELS přináší dokonalou kontrolu při
ovládání světelných zón. Jedním stiskem automaticky ztlumí světla na
30 procent jejich intenzity. Pomocí
stmívačů osvětlení se tak dá uspořit
až 15 procent energie.
Systém moderní elektrické instalace xComfort nabízí stmívání osvětlení dálkovým ovládačem nebo bezdrá-

POMOCÍ iPadu s aplikací domácí automatizace
inHome dokážeme vytvořit požadované světelné
scény. Cena systému inHome se pohybuje
kolem 10 procent ceny nemovitosti. INSIGHT
HOME, www.insighthome.eu
LUXUSNÍ a robustní dojem vypínačů Pure
podtrhuje použití exkluzivních přírodních
materiálů. Hliník, lakovaná či nerezová ocel nebo
bambus jsou zárukou jejich dlouhotrvajícího
elegantního vzhledu. Bezdrátové řešení umožňuje
umístění vypínačů, kamkoliv si přejete.
EATON, www.eaton.cz; xCOMFORT,
www.xcomfort.cz

náhledový
obrázek

OBÝVACÍ POKOJ
SYSTÉM CHYTRÉHO BYDLENÍ

SVĚTLO JAKO SOUČÁST
CHYTRÉHO BYDLENÍ
Digitální automatizace domácnosti umožňuje nastavení
několika světelných zón pro správnou atmosféru

Z

volit pro každou příležitost tu
správnou světelnou atmosféru a vtisknout tak pomocí možných variant nasvícení místnostem
různý ráz je díky moderní elektrické instalaci jednoduché. Na jednom
ovladači lze nastavit několik světel-

ných zón najednou. Jednotlivé scény mohou odpovídat různým denním dobám, činnostem nebo náladám. Jeden pokoj může mít až čtyři
různé způsoby osvětlení. Obývací pokoj se stane místem, kde sledujete za
tlumeného osvětlení oblíbený film,

tovými nástěnnými tlačítky. Tlačítka
je možné flexibilně umisťovat po domě (bytu). Světlo v interiéru či exteriéru můžete díky aplikaci domácí automatizace ovládat odkudkoliv, ať už
jste doma, na zahradě, na dovolené
nebo v kanceláři.
POHODLÍ I PRO NEJMENŠÍ

POMOCÍ GIRA TLAČÍTKOVÉHO SENZORU

OBÝVACÍ POKOJ ovládaný systémem iNELS.
Jediným dotykem na iPadu nebo chytrém
telefonu můžeme měnit pomocí osvětlení
atmosféru místnosti. iNELS, www.inels.cz
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POHODLÍ I PRO NEJMENŠÍ zajišťuje vypínač,
který lze umístit kamkoliv a na jakýkoliv materiál.
Jeho polohu lze změnit, jakmile to potřebujete.
Bezdrátové řešení je moderní cestou domácí
automatizace. EATON, www.eaton.cz;
xCOMFORT, www.xcomfort.cz
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POMOCÍ IPADU

LUXUSNÍ A ROBUSTNÍ DOJEM VYPÍNAČŮ

POMOCÍ Gira tlačítkového senzoru mohou být
ovládány různé funkce osvětlení. Vybrat lze ze tří
provedení v různých barvách a materiálech
hodících se k vypínačovým programům Basis,
Komfort, Plus. GIRA, www.gira.cz
SVĚTELNÉ SCÉNY dokážou vnést do rezidencí
hru, která spojuje komfort, flexibilitu a design.
Stačí jediný dotek na iPadu, který je součástí
systému inHome. INSIGHT HOME,
www.insighthome.eu

SVĚTELNÉ SCÉNY

