Komfort na poddaszu
na wyciągnięcie ręki
Inteligentne systemy
sterowania produktami VELUX

Wybierz najlepsze rozwiązanie
Witamy w świecie zdalnie sterowanych okien dachowych i rolet VELUX INTEGRA®! Dzięki
nim, oprócz dużej ilości światła dziennego i świeżego powietrza, zyskasz jeszcze większy
komfort na poddaszu. Za pomocą aplikacji w telefonie, możesz w łatwy sposób otwierać
i zamykać nie tylko okna dachowe, ale także rolety wewnętrzne, zewnętrzne i markizy. A dzięki
systemowi kontroli klimatu zadbać o jeszcze lepszą jakość powietrza w Twoim domu.

ZALETY ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA
Wygodne sterowanie oknami i roletami
Możliwość uzupełnienia o inteligentny
system kontroli klimatu VELUX ACTIVE

 budowany czujnik deszczu - automatyczne zamykanie okien
W
w przypadku opadów
Naturalne światło i świeże powietrze

Zdalnie sterowane okna dachowe
OKNA DACHOWE VELUX INTEGRA®

Zasilanie
elektryczne
Zasilanie
solarne

Nowoczesny wygląd
Cicho działający silnik, niewidoczny po 		
zamknięciu okna
Szeroka oferta pakietów szybowych
Dokonałe paramtery izolacyjne
Możliwość zainstalowania rolet i markiz
Prosty montaż - bez widocznych okablowań

Regulacja wpadającego światła i ochrona przed upałem
ROLETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Zasilanie
elektryczne
Zasilanie
solarne

Całkowite zaciemnienie
Ochrona przed nagrzewaniem
Kontrola nad ilością światła
Wygodne podnoszenie i opuszczanie rolet
zamontowanych wysoko
	Możliwość zarządzania wieloma
produktami jednocześnie

UWAGA! Rolety wewnętrzne z zasilaniem solarnym i elektrycznym tymczasowo niedostępne. Rolety zewnętrzne SML dostępne tylko do okien VELUX INTEGRA®.

W zestawie korzystniej. Steruj oknami zdalnie
ZASILANIE
ELEKTRYCZNE

Okno z górnym
otwieraniem

KMG 100K + KUX 110
Zestaw adaptacyjny do zmiany
okna z górnym otwieraniem
w zasilane elektrycznie.

UWAGA! Zestaw adaptacyjny KMG 100K + KUX 110 tymczasowo niedostępny.

ZASILANIE
SOLARNE

Okno z
górnym
otwieraniem
KSX 100K
Zestaw adaptacyjny do zmiany
okna z górnym otwieraniem
w zasilane solarnie.

Zarządzaj wygodnie produktami VELUX INTEGRA®

VELUX App Control
Zarządzaj produktami VELUX INTEGRA®
za pomocą telefonu przez aplikację VELUX
App Control. Z każdego miejsca, zawsze
gdy tego potrzebujesz. Jednym kliknięciem
w telefonie lub poprzez proste polecenia
głosowe.

Zadbaj o zdrowy klimat w Twoim domu,
dzięki inteligentnemu systemowi VELUX
ACTIVE with NETATMO. Montoruj jakość
powietrza i steruj produktami VELUX
INTEGRA® z dowolnego miejsca, za
pomocą telefonu.
works with

works with

Hey Google

Sterowanie oknami i roletami na wyciągniecię ręki
Otwieraj i zamykaj produkty VELUX INTEGRA® jednym
kliknięciem lub zgrupuj okna dachowe i rolety, aby sterować
kilkoma jednocześnie. Udostępnij aplikację VELUX App Control
swoim domownikom i zarządzajcie każdym oknem dachowym
- zarówno w domu, jak i będąc poza nim.
Możliwość rozszerzenia/uzupełnienia aplikacji o VELUX ACTIVE, poprzez
dokupienie czujnika klimatu wewnętrznego.

Hey Google

Zadbaj zdrowy klimat na Twoim poddaszu
VELUX ACTIVE with NETATMO, bazując na danych
z czujników jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia
oraz aktualnej pogodzie na zewnątrz, monitoruje poziom
temperatury, wilgotności i CO2. Samodzielnie zarządza oknami
i roletami VELUX. Umożliwia także sterowanie produktami
za pomocą aplikacji w telefonie i prostych poleceń głosowych.

Co najlepiej pasuje do Twojego domu?
Dzięki aplikacji VELUX App Control za pomocą telefonu możesz łatwo sterować wszystkimi
produktami VELUX INTEGRA®. Inteligentny system VELUX ACTIVE with NETATMO zadba
o najwyższą jakość powietrza i zdrowy klimatu w Twoim domu.

Cechy

VELUX
App Control

VELUX ACTIVE
with NETATMO

Aplikacja moblilna

√

√

Funkcja sterowania
grupowego

√

√

Ustawienia
harmonogramów

√

√

Kontrola głosowa

Hey Google
Apple HomeKit

Hey Google
Apple HomeKit

Kompatybilność

Hey Google
Apple HomeKit
Somfy TaHoma

Hey Google
Apple HomeKit
Somfy TaHoma

Harmonogram czasu pracy
wentylacji

√

√

System sterowania
klimatem

×

√

Automatyczna wentylacja
pomieszczeń

×

√

Inteligentna ochrona przed
nagrzewaniem

×

√

Pobieranie danych z
czujników wewnętrznych

×

√

Aktualne dane pogodowe

×

√

Reagowanie na zmiany
pogody

×

√

Zdrowy klimat wewnętrzny na wyciągnięcie ręki
Ciesz się dużą ilością naturalnego światła, świeżym powietrzem i komfortową temperaturą
na poddaszuo każdej porze roku. Dzięki zdalnie sterowanym produktom VELUX INTEGRA®
życie w domu będzie jeszcze bardziej wygodne, bezpieczne i oszczędne.

W zestawie
korzystniej!

Premium

Standard Plus

+

Premium

Świeże powietrze
Energooszczędne, sterowane
elektrycznie okno dachowe VELUX
INTEGRA® z wbudowanym
silnikiem, sterownikiem
i czujnikiem deszczu.

3-szybowe okno dachowe
VELUX+zestaw adaptacyjny
VELUX INTEGRA® do zmiany okna
w sterowane elektrycznie.

+

+
Ochrona przed
nagrzewaniem

Zdrowy dom

Rolety
zewnętrzne

Rolety
wewnętrzne

Dostępne ze sterowaniem
elektrycznym lub
zasilaniem solarnym

Dzięki roletom wewnętrznym VELUX
możesz regulować ilość światła
w pomieszczeniu, w zależności
od swoich potrzeb!

+

Rolety zewnętrzne chronią przed
nagrzewaniem poddasza w lecie,
a zimą poprawiają
izolacyjność okna.

Regulacja
wpadającego światła

Masz okno dachowe VELUX otwierane od góry?
Możesz przerobić je na sterowane elektrycznie z silnikiem solarnym, bez
kucia i bez kabli. Kup solarny zestaw adaptacyjny VELUX INTEGRA®
do okien dachowych i ciesz się jeszcze większym komfortem!

www.velux.pl
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