HomeSystem.sk
Vzorová cenová ponuka
Ďakujeme za Váš záujem,
na základe Vášho popisu sme pre Vás pripravili cenovú ponuku na automatizáciu 3 izb. Bytu.

Chodba
Obývačka
Izba 1
Izba 2
Kuchyňa
Kúpelňa
Domáce centrum:
Cena spolu:
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279,00 €
1 971,00 €

Po implementácií budete môcť bezdrôtovo:
Ovládať svetlo v každej miestnosti vrátane chodby
Ovládať 1 zásuvku v každej miestnosti a kontrolovať spotrebu
Ovládať všetkých 5 radiátorov
Ovládať lampu pri televízií v obývačke.
Budete môcť kontrolovať, či sú zatvorené vchodové dvere a balkón
Kontrolovať pohyb, teplotu a množstvo svetla v každej miestnosti
V kúpeľni za práčkou budete mať senzor vytopenia, ktorý Vám oznámi únik vody.
V kuchyni budete mať dymový senzor ktorý Vás upozorní na stúpajúcu teplotu alebo dym.
Vďaka kombinácií týchto zariadení budete môcť po otvorení dverí aktivovať svetlá na akúkoľvek úroveň,
po vstupe do miestnosti vďaka pohybovému senzoru taktiež aktivovať akúkoľvek scénu prípadne zapnúť
svetlo, budete môcť kontrolovať teplotu v izbách, nastaviť teplotu individuálne alebo ako celok, prípadne
zapínať kúrenie v momente, keď otvoríte dvere. Budete informovaný o vytopení prípadne požiari v jeho
počiatočnej fáze a tak budete môcť zasiahnuť včas. Vďaka senzorom budete môcť Váš dom aj
zabezpečiť a v prípade neoprávneného vniknutia Vás systém informuje na mobil.
Každé zariadenie budete môcť ovládať, nech ste kdekoľvek na svete. Navyše vďaka scénam budete
môcť zariadenia pridružovať do skupín a ovládať ich spolu. Napríklad scéna:

“Film“ Vám môže stlmiť svetlá v obývačke na 30%, zapnúť lampu vedľa TV a spustiť Smart TV.
„Odchod“ môže po Vašom odchode vypnúť všetky nepotrebné zariadenia
„Západ slnka“ Vám môže po západe slnka zapnúť osvetlenie na 50% všade, kde sa niekto nachádza.
Možnosti rozšírenia:
Vďaka Home Center Lite môžete do systému postupne pridávať aj ďalšie moduly. Môžete napríklad
za cenu 159 € pridať modul na ovládanie všetkých multimediálnych zariadení.
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Dodanie do 14 dní.
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