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Automatizácia zvyšuje bezpečnosť a prináša so sebou úsporu energií

Prečo automatizovať tienENIE?
Vďaka poznatkom týkajúcim sa vzniku tepelných mostov rastú požiadavky na motorizáciu
tieniacej techniky. Motorické exteriérové žalúzie značným spôsobom uľahčujú prácu
a predstavujú súčasný štandard – sú súčasťou prakticky každej novostavby. Postupne však
prichádza trend automatizácie, ktorý užívateľovi prináša skutočnú pridanú hodnotu.
Automatizácia tieniacej
techniky so sebou prináša
viac komfortu a úsporu času.

Čo hovorí v prospech
automatizácie?

Vďaka automatizácii tieniacej techniky získate
oveľa viac komfortu. Svoj čas môžete zmysluplne
venovať inej činnosti, nie neustále myslieť na to, či
ste pri odchode z domu náhodou nezabudli stiahnuť a naklopiť žalúzie, aby vás po príchode z práce
nečakala domáca sauna.

Ďalšie výhody automatizácie

 Viac bezpečnosti (prostredníctvom automatického otvárania a zatvárania)
 Maximálna úspora energií (astrofunkcie umožňujúce nastavenie prevádzky v čase)
 Úspora energií (účinné tienenie eliminuje
potrebu klimatizácie)
 Viac domácej pohody (zabezpečenie tepelnej
pohody v interiéri)
 Automatické tienenie (senzor slnko)
 Zvýšenie hodnoty objektu
 Ochrana nábytku a rastlín pred priamym slnkom
 Ochrana životného prostredia vďaka energetickým úsporám
 Ochranné funkcie vďaka senzorom vetra a dažďa
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tieniaca technika
môže sa zísť
SYSTÉM CENTERO
Jednou
z veľkých
výhod systému Centero
od firmy
Elero je jeho
jednoduché
uvedenie do prevádzky.
Keďže server disponuje
normovanou zástrčkou, nie je potrebné,
aby zapojenie do siete vykonal elektrikár. Montážny pracovník dodávateľa
tieniacej techniky iba naprogramuje do
Centero trasmistter Stick všetky dostupné
prijímače a v momente, keď ich vloží do
USB konektora, automaticky sa zobrazí
v aplikácii na smartfóne alebo tablete.
Potom iba stačí pomocou dátového kábla
pripojiť ho k routeru. Premenovanie
jednotlivých zariadení, ich rozdelenie
do miestností a tvorbu jednotlivých scén
zvláda už každý stredne zdatný užívateľ
mobilného zariadenia sám.
Vďaka senzorom dokáže
automatizovaná tieniaca technika
zareagovať na vietor či dážď.

Výhody a výzvy
„inteligentnej domácnosti“
Inteligentná domácnosť, nazývaná aj smarthome, má množstvo priaznivcov medzi užívateľmi, ktorí túžia po komforte, a tiež u tzv.
nadšencov, ktorí neustále vyhľadávajú rôzne
novinky a inovácie. Prináša so sebou väčšie pohodlie, značnú energetickú úsporu, bezpečnosť,
zábavu a ide s aktuálnymi trendmi.

Inteligentné ovládanie

Ovládanie domu prostredníctvom smartfónu
alebo tabletu umožňuje mať svoje súkromie

pod kontrolou. Pomocou bezplatnej aplikácie pre iOS alebo Android môžete tieniacu
techniku flexibilne a jednoducho obsluhovať
cez dotykovú obrazovku kdekoľvek na svete. Je
možné realizovať aktualizácie a pridávať nové
prvky, a to za predpokladu minimálnych nákladov. Úschova dát prebieha na serveri Centero.
Ten je iba vaším majetkom, vďaka čomu máte
istotu, že vaše dáta nebudú voľne dostupné
na internete. Po jeho pripojení k internetu
prebieha automaticky aktualizácia firmware,
pričom server Centero je kompatibilný s bežne
používanými routermi.

SENZOR SENSERO-868 AC
Systém Centero je kompatibilný so
všetkými prijímačmi a rádiovými
senzormi od značky Elero. Jedným z najzaujímavejších produktov je Sensero-868
AC – senzor na sledovanie slnka, vetra,
stmievania a dažďa. Funkcionalitu možno
rozšíriť o výrobky značky Eldat.
www.ksystem.sk
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