Apartament

Twój inteligentny dom z Loxone (elektroin.com.pl)

Tylko od ciebie zależy,
jaką opcję wybierzesz
Wyobraź sobie Loxone jako
dyrygenta orkiestry, który kierując
grą wszystkich muzyków, potrafi
stworzyć najpiękniejszą symfonię.
Nie mówimy o inteligentnych
gadżetach, ale o domu, który
sam wie, co ma robić.

Loxone potrafi wyręczyć swoich
użytkowników w 50 000 regularnych
czynności rocznie i zaoszczędzić im
138 godzin życia.
Większość współczesnych domów jest wyposażonych w szereg „inteligentnych“
urządzeń, które wzbogacają wnętrza o odrobinę nowoczesnej technologii i tworzą
iluzję łatwiejszego życia. W rzeczywistości oznacza to: oddzielny włącznik do
sterowania żaluzjami, inny do oświetlenia, kolejny do muzyki czy alarmu. Coraz więcej
urządzeń z coraz większą liczbą przycisków, włączników i pilotów, które wymagają
twojej uwagi. Nawiązując do naszego porównania z orkiestrą: każde urządzenie
zachowuje się jak muzyk, który gra inny utwór, a wszyscy wspólnie marnują twój
czas.
Jest jeszcze Loxone. Alternatywa, która łączy wszystkie technologie i urządzenia
w jeden system. Dyrygent, który kieruje wszystkimi instrumentami i tworzy jedną
funkcjonalną całość. Mózg, dzięki któremu technika przejmuje czynności zapewniające
komfort, bezpieczeństwo i oszczędność kosztów. Tego, co dostaniesz w zamian, nie
można kupić za żadne pieniądze – jest to twój cenny czas.
* Wartości dotyczą czteroosobowej rodziny w domu rodzinnym w Europie Środkowej.
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Funkcje
Oświetlenie
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

Włączanie światła w oparciu
o ruch i natężenie światła
Opóźnione wyłączanie
światła w oparciu o wykrycie
dźwięku
Symulacja obecności
Tryb nocny dzwonka do
drzwi
Wyłączanie zapomnianych
świateł
Centralne monitorowanie
i zarządzanie oświetleniem
Ściemnialne oświetlenie
w każdym pomieszczeniu
(z wyjątkiem garażu)
Tryb nocny oświetlenia
Gotowe sterowanie nawet do
4 obwodów jednokolorowych
taśm LED
Lampy Loxone w korytarzu
i łazience
Kolorowe oświetlenie
w każdym pokoju
Kolorowa taśma LED pod
łóżkiem do trybu nocnego
Wiszące lampy Loxone nad
stołem kuchennym (2 sztuki)
Oświetlenie zewnętrzne

Ogrzewanie
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Strefowa regulacja
Predykcyjna logika rozmyta
Wydłużenie grzania w oparciu
o obecność w pomieszczeniu
Reagowanie na otwarte okna
Ochrona przeciwzamrożeniowa
Statystyki
Program tygodniowy
z integracją świąt i osobistego
kalendarza
Automatyczna konserwacja
systemu
Ostrzeżenia o niestandardowym
zachowaniu systemu ogrzewania
Centralne monitorowanie
i zarządzanie ogrzewaniem

Zacienianie
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Sterowanie żaluzjami za pomocą
przycisków
Automatyczne zacienianie w
oparciu o położenia słońca i
aktualną temperaturę
Możliwość definiowania ograniczeń
Wybór akcji po zakończeniu
automatyki
Tryb optymalna jasność albo
optymalne chłodzenie
Centralne zarządzanie systemem
zacienienia
Współpraca zacieniania z
ogrzewaniem i klimatyzacją
Budzenie naturalnym światłem
Ochrona prywatności po zachodzie
słońca
Reaktywacja trybu automatycznego
po wyjściu z pokoju lub domu
Ochrona przed wiatrem
Ochrona przed zamarzaniem

Dostęp
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Wideodomofon
Sterowanie bramą wjazdową, i garażową oraz szlabanem
Szklana klawiatura dotykowa NFC Code Touch

i jeszcze więcej...
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo w dzień
i w nocy
Wykrywanie pożaru
Ostrzeżenie w aplikacji
w przypadku niebezpiecznej
sytuacji
Rejestr (historia danych)
Uzbrojenie alarmu
z opóźnieniem
Wielostopniowy alarm
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Funkcje centralne
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Monitorowanie okien i drzwi
Przycisk na dobranoc
Przycisk wyjścia z domu
Tryby użytkownika

Multimedia
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System audio w salonie
Automatyczne włączanie muzyki
Sterowanie muzyką za pomocą
przycisku na ścianie
Sterowanie muzyką z poziomu
aplikacji
Wykorzystanie różnych źródeł muzyki
Powiadomienia text-to-speech z
głośników
Wyciszanie audio przy włączeniu TV
Odtwarzanie własnych wiadomości
głosowych
Sterowanie TV i innymi urządzeniami
Dźwięk dzwonka do drzwi z głośników
w trybie nocnym
Dźwięk syreny alarmowej z głośników
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Monitorowanie temperatury
i wilgotności
Sterowanie klimatyzacją
Aplikacja
Komunikaty systemowe
Przyciski o jednolitym
wyglądzie i działaniu
Własne automatyczne funkcje
Szyfrowane połączenie
zdalne bez konieczności
posiadania publicznego
adresu IP
Sterowanie podlewaniem
Powiadomienia głosowe w
formie połączeń głosowych
Czujnik dymu Loxone
Czujnik zalania Loxone
Touch Nightlight w sypialni
Touch Pure Tree w salonie
Powiadomienie o zapełnieniu
szamba
Prosta możliwość
rozszerzenia funkcji systemu

I vy
můžete
Ty
też
możesz
žít v chytré
mieszkać
domácnosti.
w inteligentnym
domu.
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