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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.

* Wartości dotyczą czteroosobowej rodziny w domu rodzinnym w Europie Środkowej.

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.





oświetlenie ON/OFF

taśma LED WW

taśma LED RGBW

kontaktron

szlaban

brama wjazdowa

elektrozawór

elektrozamek

oświetlenie ściemnialne 
230V 

stacja pogodowa

klawiatura kodowa NFC



Funkcje
Oświetlenie
● Włączanie światła w oparciu 

o natężenie światła
● Centralne monitorowanie

i zarządzanie oświetleniem
● Tryb nocny oświetlenia

Dostęp
● Wideodomofon
● Sterowanie bramą wjazdową i szlabanem
● Szklana klawiatura dotykowa NFC Code Touch
● Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych 

● Bezpieczeństwo w dzień
i w nocy

● Ostrzeżenie w aplikacji
w przypadku niebezpiecznej 
sytuacji

● Rejestr (historia danych)
● Integracja z systemem kamer

Bezpieczeństwo Inne
● Monitorowanie temperatury

i wilgotności
● Komunikaty systemowe
● Szyfrowane połączenie 

zdalne bez konieczności 
posiadania publicznego 
adresu IP

● Sterowanie podlewaniem
● Pełna współpraca z 

instalacjami w mieszkaniach
● Prosta możliwość 

rozszerzenia funkcji systemu



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