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PŘENOSNÝ dotykový panel AMX
o úhlopříčce 12“ se systémem
domácí automatizace inHome. Cena
panelu 149 000 Kč, cena systému
inHome cca 10 % z ceny
nemovitosti. INSIGHT HOME

CHYTRÝ
DŮM
UMÍ SVÉ
OBYVATELE
HÝČKAT

SYSTÉM XCOMFORT umí
simulovat přítomnost v domě, pokud
jste na dovolené nebo na delší
služební cestě. Samozřejmostí je
napojení na bezpečnostní systém.
V domě anebo vzdáleně mimo dům
lze ovládat osvětlení a spotřebiče,
kontrolovat jejich stav, otevřít
garážová vrata, příjezdovou bránu,
vytáhnout rolety, nastavit teploty
a časy vytápění nebo chlazení pro
jednotlivé místnosti, zabezpečení
domu, sledovat spotřebu energií
a řadu dalších užitečných funkcí.
EATON, XComfort

Vracíte se z letní
dovolené a chcete si
uvařit kávu nebo
nahřát vířivku na
správnou teplotu pro
relaxaci chvíli před
příjezdem? Chytrý dům
umí své obyvatele
správně hýčkat, stačí
jediný dotyk na
telefonu či iPadu a vše
je zařízeno

GIRA CONTROL CLIENT

SYSTÉM inteligentní
elektroinstalace iNELS umožňuje
jediným dotykem ovládat hudbu,
televizi, kuchyňské spotřebiče,
osvětlení, stínění nebo i klimatizaci.
iNELS

PŘENOSNÝ DOTYKOVÝ PANEL

M

oderní domácí automatizace
obyvatelům domu nebo bytu doslova usnadňuje život
a umožňuje dokonale přizpůsobit domov vlastnímu životnímu stylu. Opozdili jste se v práci, čekáte návštěvu, ale
nemáte nic hotovo? Zajděte pouze na
rychlý nákup a zbytek pohodlně zařídíte po telefonu. Stačí odeslat dotykem

na telefonu zprávu a dům se začne připravovat na váš příjezd. Stáhnou se žaluzie, rozsvítí se světla v domě i na příjezdové cestě, obývací pokoj se příjemně
vychladí pomocí klimatizace a bezdrátový vysavač se pustí do díla. A na vás
bude v kuchyni čekat předehřátá trouba k přípravě večeře. Přátele můžete zatím usadit do obývacího pokoje a po-

GIRA CONTROL CLIENT 19“ je
centrálním ovládacím prvkem pro
Gira Homeserver 3 a instalaci
KNX/EIB. Prostřednictvím dotykové
obrazovky a Gira Interface je
umožněno jednoduché řízení
veškeré domovní techniky pomocí
srozumitelných a intuitivních menu.
Přístup k ovládání funkcí řízení
osvětlení, teploty či žaluzií je tak
rychlý a jednoduchý. Zařízení je
vybaveno reproduktory i mikrofonem
a může tak být použito pro
audiovizuální domovní komunikaci.
GIRA, INSIGHT HOME

mocí automaticky řízených světelných
scén navodit tu správnou atmosféru při
poslechu hudby. K chytré elektroinstalaci lze připojit v podstatě všechny domácí spotřebiče a maximálně tak využívat jejich automatizace. Nenechte
se obtěžovat nudnou rutinou, většinu
práce udělá chytrý dům za vás. A vše se
dá stihnout.

SYSTÉM XCOMFORT

ÚČINNÉ A MODERNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
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ÚČINNÉ A MODERNÍ
bezpečnostní zařízení Room
Manager umožňuje ovládat nejen
spínání spotřebičů, rolety, řízení
osvětlení a jeho regulaci v době vaší
nepřítomnosti, ale také dokáže řídit
vytápění a chlazení až u tří místností.
EATON, xComfort
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SYSTÉM INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

ŠIROKOÚHLÉ PANELY AMX mají
jako jediné na trhu displej o velikosti
více než dvacet palců s rozlišením
1920 x 800 bodů.
Umožňují ovládání gesty, video
v HD rozlišení, běh několika aplikací
současně, hlasovou a obrazovou
komunikaci a veliký pozorovací úhel,
čímž je ovládání celého domu
naprosto intuitivní. Cena od
93 000 Kč. INSIGHT HOME

ŠIROKOÚHLÉ PANELY AMX

