chytré ovládání

z dotykových panelů, tabletů nebo
chytrých telefonů. Navíc si můžete
kdykoli nastavit libovolnou scénu,
tu si pojmenovat – například večeře,
párty, čtení – a uložit si ji na vybrané nástěnné tlačítko nebo jako scénu
na vašem dotykovém zařízení. Scéna
může obsahovat jak vlastní rozsvícení, tak svícení v různé intenzitě nebo
barvě světla.

Prostřednictvím vazby na pohybová čidla a čidla intenzity venkovního
osvětlení může chytrá domácnost
zhasínat v místnostech, kde nikdo
není, nebo upravovat intenzitu osvětlení podle venkovních podmínek.
Dále se dají vybrané scény navázat
na další akce. Když například zvolíte mód projekce domácího kina, tak
po stisku jediného tlačítka se z podhledu vysune projektor, spustí se
plátno, zapne se zesilovač, satelitní

CELÝ DŮM můžete mít ve své dlani.
Insight Home

INDIVIDUÁLNÍ rozhraní je přehledné a intuitivní.
Insight Home
SCHNEIDER ELECTRIC nabízí širokou paletu
ovládacích prvků. Schneider Electric

DOTYKOVÝ PANEL společnosti Schneider Electric

DESIGN tlačítek můžete sladit s vaším
interiérem. Schneider Electric

SVĚTLO V CHYTRÉ DOMÁCNOSTI
Svítidla nebo světelné scény lze ovládat jak z tlačítek na zdi,
tak z dotykových panelů, tabletů nebo chytrých telefonů.

J

ednotlivá svítidla zapojená
do různých scén musí vytvořit
odpovídající náladu a atmosféru, protože světlo interpretuje
prostor, který je člověku nejbližší,
prostor, ve kterém žije, relaxuje
a který patří pouze jemu a jeho

rodině. Díky tomu hraje osvětlení
v interiéru i exteriéru významnou
roli.
Pokud je systém svícení součástí
domácí automatizace, můžete jednotlivá svítidla nebo světelné scény ovládat jak z tlačítek na zdi, tak

INTEGROVANÝ termostat a ovládání světel, Schneider Electric
4

VILLA JOURNAL | 1/2016

p397_chytre ovladani.indd 4-5

CHYTRÉ HODINKY jsou další možností, jak ovládat vaši
domácnost. Insight Home

NÁSTĚNNÉ ovladače s dotykovým ovládáním
řady GSB3 od české společnosti ELKO
EP se vyrábí ze speciálně tvrzeného skla
s laserovým potiskem v černé nebo bílé
barvě. Sběrnicová elektroinstalace (iNELS
BUS System), pro kterou jsou primárně
určeny, umožňuje integrovat více funkcí
do jednoho místa. Cena 2 840 Kč. Elko EP
VILLA JOURNAL | 1/2016
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SDRUŽENÝ ovládací prvek pro topení, světelné scény a žaluzie,
Schneider Electric
KNX koncové prvky vám
dávají maximální komfort
ovládání. Schneider Electric

ŠESTIKANÁLOVÝ ovladač GSB3-60. Každý kanál (tlačítko) může ovládat kterýkoliv prvek
(spotřebič) v systému. Ovladač má integrovaný senzor teploty, světelný senzor, který
aktivuje LED podsvícení ve tmě, vibrační senzor jako zpětnou reakci po stisku,
LED indikaci sepnutého/vypnutého spotřebiče. Cena 3 436 Kč/ks. Elko EP

TEXT: ALENA KODLOVÁ, FOTO: INSIGHT HOME, SCHNEIDER ELECTRIC, INELS, ELKO EP

ODKUDKOLI, kde máte
připojení k internetu, můžete
svůj domov ovládat.
Insight Home

přehrávač a zároveň mohou sjet žaluzie a nastavit se požadovaná
světelná scéna pro sledování filmu nebo sportovního přenosu.
Neméně důležitá je provázanost světel na zabezpečovací systém, kdy například při odchodu se společně se zakódováním celého domu automaticky zhasnou všechna světla, vypnou se požadované spotřebiče (žehlička, kulma, varná konvice…), sjedou
žaluzie a stáhne se intenzita vytápění. Zároveň, například jste-li
na dovolené, systém může automaticky pomocí svícení simulovat
vaši přítomnost.
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