INNOWACJA!

Dla zdrowszego klimatu
w Twoim domu. Automatycznie.

Inteligentny, oparty na czujnikach
system sterowania produktami
VELUX.

VELUX ACTIVE
with NETATMO
Innowacyjne, unikalne na rynku rozwiązanie,
kompatybilne ze wszystkimi produktami VELUX INTEGRA®.
Dla zdrowszego klimatu w Twoim domu. Automatycznie.
Dziś, aż 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach. Zapewnienie najwyższej
jakości powietrza jeszcze nigdy nie było tak ważne. Korzyści, które płyną
z wysokiej jakości powietrza w domu trudno zobaczyć, ale łatwo je poczuć:
• masz więcej energii
• oddychasz łatwiej
• lepiej się wysypiasz.
Inteligentny, oparty na
czujnikach system sterowania
produktami VELUX.

NOWOŚĆ!

VELUX ACTIVE, bazując na danych z czujników jakości powietrza wewnątrz
pomieszczenia oraz aktualnej pogodzie na zewnątrz, samodzielnie zarządza
oknami i roletami VELUX. System bierze pod uwagę trzy parametry jakości
powietrza: temperaturę, wilgotność i poziom dwutlenku węgla w powietrzu.
Automatycznie reguluje otwieranie i zamykanie okien dachowych,
markiz oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych dla zdrowszego klimatu
w Twoim domu.

System oparty na czujnikach

Inteligentny system monitoruje poziom temperatury,
wilgotności i stężenia CO2, aby samodzielnie uruchamiać
okna i rolety dla zdrowszego klimatu wewnątrz domu.
W oparciu o lokalne warunki pogodowe, system wentyluje
pomieszczenia 3 razy dziennie.

Inteligentna ochrona przed nagrzewaniem

Rolety i markizy VELUX samodzielnie opuszczą się,
gdy otrzymają informację z najbliższej stacji pogodowej
o zbliżającej się fali gorąca.

Zyskaj kontrolę dzięki aplikacji VELUX ACTIVE
na smartfony
Użyj swojego urządzenia mobilnego do monitorowania
jakości powietrza w domu i sterowania oknami dachowymi,
markizami, roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi
VELUX INTEGRA® z dowolnego miejsca.

Łatwe wyłączanie systemu

Zamykaj swoje okna dachowe VELUX INTEGRA® jednym
dotknięciem i wentyluj pomieszczenia w bezpieczny sposób.
Okna nie będą się otwierały. Wietrzenie odbędzie się
przez klapy wentylacyjne. System będzie nadal aktywny,
ale tylko w trybie nieobecności w domu.

Samodzielna instalacja

Możesz zainstalować i zaprogramować VELUX ACTIVE
samodzielnie, bez wsparcia specjalisty.

Najwyższy stopień bezpieczeństwa
System działa w protokole io-homecontrol®.

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa
technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol®
są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort
i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.
www.io-homecontrol.com
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1 Czujnik

VELUX ACTIVE
bramka

2 Przycisk „wyjście”

Połączenie sieciowe
(Wi-Fi)

2
Smartfon
Android lub iOs
z aplikacją
VELUX ACTIVE

3 Bramka Internetowa

Cennik
Wewnętrzny
czujnik klimatu

Zestaw startowy VELUX ACTIVE

Przycisk „wyjście”

Produkt

Cena

Produkt

Cena

Produkt

Cena

KIX 300

869,92
1070,00

KLA 300

333,33
410,00

KLN 300

165,85
204,00

Pakiet startowy obejmuje:
• Jeden wewnętrzny czujnik klimatu: stale monitoruje klimat w pomieszczeniu
na podstawie 3 wskaźników: temperatury, wilgotności i poziomu CO2.
• Przycisk „wyjście”: wciśnij przełącznik przy wychodzeniu z domu, aby zamknąć okna
dachowe VELUX INTEGRA®. Bezpieczna wentylacja przy pomocy klapy
wentylacyjnej pozostanie aktywna.
• Bramka: centrala podłączona do sieci Wi-Fi: pobiera dane pogodowe z Internetu,
parametry powietrza z czujników i steruje produktami VELUX INTEGRA®.
Łączy się z przyciskami „wyjście”. Umożliwia również sterowanie produktami
VELUX INTEGRA® za pomocą smartfona.
• Baterie, kable i 2 wtyczki.

Dla optymalnego
wykorzystania możliwości
systemu VELUX ACTIVE,
zalecane jest instalowanie
jednego wewnętrznego
czujnika klimatu poddasza
w każdym pomieszczeniu
z produktami VELUX INTEGRA®.

Aplikacja do pobrania bezpłatnie:

Ceny brutto w PLN (23% VAT)

Masz pytania?
Wejdź na velux.pl lub skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 33 77 000

Zalecany jest montaż
jednego przycisku „wyjście”
przy każdych drzwiach
wyjściowych.
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