Zdravý
domov
jednoduše
pod palcem

Vyberte si ideální řešení
Vítejte ve světě dálkově ovládaných oken VELUX, která vám kromě dostatku
denního světla a čerstvého vzduchu přináší komfort řízení zdravého
vnitřního prostředí. Dálkově ovládat můžete nejen střešní okna, ale také
světlíky, rolety nebo markýzy, což oceníte zejména u vysoko umístěných
výrobků. Užijte si praktické dálkové ovládání s vědomím, že jste připraveni i
na nadcházející éru inteligentních domácností.
VÝHODY DÁLKOVĚ OVLÁDANÝCH STŘEŠNÍCH OKEN
Uživatelský komfort
Ovládání vysoko umístěných oken

Dešťový senzor
Denní světlo & čerstvý vzduch

Prémiové řešení dálkového ovládání
STŘEŠNÍ OKNA VELUX INTEGRA®
Nadčasový design
Už z výroby integrovaný pohon
Široký výběr zasklení
Prémiové izolační parametry

Elektrické
napájení
Solární
napájení

Regulace tepla a světla
ROLETY A ŽALUZIE

Elektrické
napájení
Solární
napájení

Automatické zastínění
Ochrana před přehříváním
Uživatelský komfort
Snadné ovládání produktů
mimo dosah
Možnost společného ovládání
více výrobků

Komfort dálkového ovládání za dostupnou cenu
ELEKTRICKY NAPÁJENÉ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

SOLÁRNĚ NAPÁJENÉ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Střešní okno
s horním
ovládáním

Střešní okno
s horním
ovládáním

KMG 100K + KUX 110
Set k adaptaci okna
na elektrický pohon

KSX 100K
Set k adaptaci okna
na solární pohon

Mějte všechny své výrobky VELUX INTEGRA® plně pod kontrolou
Novinka

VELUX App Control
KIG 300

KIX 300

Ovládejte výrobky VELUX
INTEGRA® kdykoli a kdekoli
– jednoduše ze svého mobilního
telefonu, prostřednictvím hlasového
pokynu nebo osobního časování.

Svěřte větrání a stínění chytrým
technologiím, které se vám doma
automaticky postarají o zdravé
klima.

works with

works with

Hey Google

Hey Google

Celý domov ve vaší dlani
Ovládejte výrobky VELUX INTEGRA® přes mobilní telefon,
jednotlivě i ve skupinách. Aplikaci je snadné instalovat
i používat a může ji sdílet více členů domácnosti. Mějte
neustále v dosahu každé střešní okno, roletu i markýzu
– ať už jste doma nebo venku.
VELUX App Control můžete kdykoliv jednoduše povýšit na VELUX
ACTIVE with NETATMO.

Co bude nejlepší pro váš domov?
VELUX App Control nabízí jednoduché a inteligentní ovládání
všech výrobků VELUX INTEGRA® přímo z vašeho telefonu.
S VELUX ACTIVE with NETATMO získáte navíc i funkce
automatického řízení, které se vám doma samy postarají
o zdravé a příjemné prostředí.

Vlastnosti

VELUX
App Control

VELUX ACTIVE
with NETATMO

Ovládání přes mobilní
telefon

√

√

Ovládání skupiny produktů

√
√

√
√

Ovládání hlasem

Google Assistant,
Apple HomeKit

Google Assistant,
Apple HomeKit

Kompatibilita

Google Assistant,
Apple HomeKit,
zastiňovací doplňky
Somfy

Google Assistant,
Apple HomeKit,
zastiňovací doplňky
Somfy

Chytrá ochrana před teplem

Data inteligentního senzoru

√
√
×
×
×

√
√
√
√
√

Údaje o počasí
v reálném čase

×

√

Kontrola počasí

×

√

Časování a scénáře

Časovač ventilace
Ovládání vnitřního klimatu
Senzorem řízená ventilace

Kontrola kvality vnitřního prostředí
VELUX ACTIVE with NETATMO přidává k VELUX App Control
inteligentní funkce, které vám doma zajistí zdravější klima.
Pomocí chytrých senzorů v interiéru monitoruje teplotu,
vlhkost a hladinu CO2. Využívá dat z online předpovědi počasí.
Algoritmy průběžně vyhodnocují všechny údaje a automaticky
řídí větrání a stínění.

Zdravé bydlení na dosah
Přichází éra inteligentních domácností. Užijte si dostatek denního světla,
vyvětraný interiér i komfortní teplotu ve všech ročních obdobích. Díky dálkově
ovládaným výrobkům VELUX bude zdravé vnitřní prostředí ve vašem domově
zajištěné automaticky.
ard Plus
Stand

Premium

Standard Plus

+

Premium

Řízená ventilace

Balíček střešního okna VELUX
s trojsklem se setem k adaptaci
na dálkové ovládání.

Střešní okno VELUX INTEGRA®
s vynikajícími izolačními vlastnostmi
a integrovaným dálkovým
ovládáním.

+

+
Ochrana před horkem

Regulace světla
Zdravý domov

Venkovní rolety
a markýzy

Dostupné na elektrický
i solární pohon

Vnitřní rolety VELUX regulují
množství světla v místnosti přesně
podle vašich potřeb.

+

Venkovní rolety VELUX v létě chrání
před přehříváním, v zimě naopak
zabraňují úniku tepla.

Vnitřní rolety

Máte doma manuálně ovládaná střešní okna VELUX?
Chtěli byste i tak využívat komfort spojený s dálkovým ovládáním?
Díky setu k adaptaci na solární pohon je to jednodušší, než si
myslíte.

www.velux.cz

