
6 7

|  K
ÉN

YE
LM

ES
 É

LE
T

Tudja, hogyan teljesedhet ki az élettere?
Kérdések, amelyekre ha megleli a választ,
akkor kényelmesebbé és szerethetőbbé válik környezete…
A jó hírünk az, hogy a válaszok és megoldások
itt vannak a következő oldalakon.
Az intelligens otthonok, összehangolt rendszerek,
a következő évtizedek elvárásainak megfelelő technológiák
és innovatív árnyékolástechnikai termékek már most elérhetők.
Csak meg kell ismernie őket.
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Egy kényelmes élet…
Van néhány kérdésünk az Ön számára, amelyeket korábban
talán már fel is tett saját magának. Elgondolkodott már azon,
hogy milyennek képzeli a tökéletes otthont?
Szeretné még komfortosabbá varázsolni házát?
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Az intelligens épületvezérlésnek köszönhetően még inkább
otthon érezheti magát, és otthona is érzi az Ön igényeit.
Háza ráhangolódik az életritmusára, alkalmazkodik
a család napi rutinjához és szinte önálló életre kel.
A világítástól kezdve, a fűtésen és a biztonsági
berendezéseken át az árnyékolókig
és garázskapuig minden tökéletes
összhangban működik, az Ön kényelmét szolgálva.
Mindezt bármikor megvalósíthatja! A jövő megérkezett.
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TaHoma

A legjobb
forgatókönyv
Felejtse el a kábeleket és kapcsolókat!
Vezetékek fektetése
és gombnyomogatás helyett
Önnek csak élveznie kell intelligens
otthona kényelmét.
A TaHoma intelligens rendszerei 
rádióhullámokon kommunikálnak
minden okosotthon-eszközzel.
Úgynevezett forgatókönyveket is
létrehozhat, amelyek alapján
eszközei előre beállított módon,
az Ön életviteléhez
alkalmazkodva működnek.
A „távozás” program például lecsukja
a tetőablakokat, lehúzza a redőnyöket, 
lekapcsolja a világítást
és bezárja a házat.
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A Connexoon alkalmazásokkal
okostelefonjáról irányíthatja háza
ablakait és árnyékolóit, a terasz
berendezéseit, illetve a bejáratokat.
A rendszer használatával
aktuális hangulatához igazíthatja
teraszát, és kedvenc beállításait
később egy mozdulattal ismét
előhívhatja. Akkor sincs gond,
ha elutazott otthonról
és megváltozott az időjárás
vagy égve maradt egy lámpa.
A távolból pillanatok alatt ellenőrizheti
és szabályozhatja a terasza
valamennyi berendezését.
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Connexoon

Kényelem
és biztonság
elérhető áron
Amit korábban csak fantasztikus
filmekben látott, azt ma már
Ön is, elérhető áron
élvezheti otthonában.
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Töltsön több
időt a szabadban!
Az épületvezérlés lehetőségei nemcsak házának falain
belül működnek. Az intelligens otthon
szerves része lehet a teraszárnyékolás is.
Miért vesződne a kényelmetlen
kézi működtetéssel a kánikulában?
Képzelje el, amint erős
napsütésben napellenzője
automatikusan kiereszkedik,
hogy hűvösen tartsa teraszát.
Erős szél feltámadása esetén pedig
önmagától visszahúzódik.  
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Otthona
második 
bejárata
Az automatikusan működő árnyékolók, 
lakás- és teraszvilágítás, biztonsági
rendszerek és fűtés mellett, miért 
éppen az autójából kellene kiszállnia, 
amikor hazatérve beállna a garázsba?
Legyen háza összehangolt
rendszereinek része a testre szabott 
megoldásokkal, kapunyitó motorral
és távirányítóval kialakított
garázskapu is. 


