VELUX ACTIVE i VELUX App Control
– Systemy sterowania oknami VELUX INTEGRA®
VELUX ACTIVE, bazując na danych z czujników jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz aktualnej
pogodzie na zewnątrz, samodzielnie zarządza produktami VELUX. System bierze pod uwagę trzy parametry
jakości powietrza: temperaturę, wilgotność i poziom dwutlenku węgla. Automatycznie reguluje otwieranie
i zamykanie okien dachowych, markiz oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych dla zdrowszego klimatu
w domu.
VELUX App Control zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi produktami VELUX INTEGRA® bezpośrednio
z telefonu. Otwiera i zamyka okna dachowe, rolety i osłony zewnętrzne jednym ruchem palca. Ma możliwość
również zgrupowania produktów VELUX INTEGRA® i sterowania nimi razem.
Kompatybilność
System VELUX ACTIVE lub VELUX App Control współpracuje z
produktami VELUX INTEGRA® zasilanymi z sieci elektrycznej
i baterii słonecznych, pracujących w protokole io-homecontrol®,
które są dostępne na rynku europejskim od 2006 roku. W celu
zapewnienia kompatybilności z ręcznie obsługiwanymi oknami
VELUX należy najpierw zakupić i zamontować zestaw
adaptacyjny INTEGRA® (silnik) dodając zasilanie z sieci lub baterii
słonecznych.
Do uruchomienia i korzystania z systemów niezbędne jest stałe
połączenie z siecią WiFi.

Pakiet startowy VELUX ACTIVE zawiera
Jeden wewnętrzny czujnik klimatu: VELUX ACTIVE stale
monitoruje klimat w pomieszczeniu na podstawie 3 wskaźników:
temperatury, wilgotności i poziomu CO2.
Przycisk „wyjście”: wciśnięcie przełącznika przy wychodzeniu
z domu zamknie wszystkie 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 urządzeń mobilnych.
Baterie, przewody i 2 wtyczki.

Dodatkowe elementy
KLA 300 dla optymalnego wykorzystania możliwości systemu
VELUX ACTIVE, zalecane jest instalowanie jednego
wewnętrznego czujnika klimatu poddasza w każdym
pomieszczeniu z produktami VELUX INTEGRA®.
KLN 300 Zalecany jest montaż jednego przycisku „wyjście”
przy każdych drzwiach wyjściowych z domu.

Zapamiętaj
System VELUX ACTIVE i VELUX App Control to aplikacje, dzięki
którym można zdalnie sterować oknami dachowymi, roletami oraz
markizami VELUX. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować
zakres optymalnych dla siebie parametrów dostosowanych do
osobistych potrzeb. VELUX ACTIVE with NETATMO automatycznie
monitoruje jakość powietrza i temperaturę oraz utrzymuje świeży
i zdrowy klimat w pomieszczeniu, bazując na danych z czujników
jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz aktualnej
pogodzicie na zewnątrz. Samodzielnie zarządza oknami i roletami
VELUX.

Co najlepiej pasuje do Twojego domu?
VELUX App Control umożliwia proste i inteligentne sterowanie wszystkimi produktami VELUX INTEGRA®
bezpośrednio z telefonu, a VELUX ACTIVE with NETATMO oferuje dodatkowo szereg funkcji automatycznej
kontroli klimatu we wnętrzach, aby Twój dom był zawsze zdrowy.
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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.

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

