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VELUX INTEGRA® - automatiske takvinduer
og VELUX ACTIVE® - inneklimakontroll

NYHET!

VELUX
blinds & shutters

Sunne
hjem?
Hjemmet er arenaen for store og små gjøremål – lek, lekselesing,
hjemmekontor og kos på sofaen. I løpet av alle disse timene produserer
vi CO2, varme og luftfuktighet. For å prestere godt og ha det bra, er
vi avhengig av et godt inneklima med frisk luft og naturlig dagslys.
VELUX har gjennom hele vår historie jobbet for å skape sunne hjem.
Med VELUX INTEGRA® og nyheten VELUX ACTIVE® gjør vi det enda
enklere for deg å samarbeide med takvinduene dine.
Med VELUX takvinduer blir hjemmet ditt det beste stedet du kan være.
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VELUX
INTEGRA®

VELUX INTEGRA®

!

En regnsensor
sørger for at
vinduene lukkes
ved nedbør, også
når du ikke er
hjemme.

Elektriske og solcellebetjente takvinduer
med veggbryter og regnsensor
VELUX INTEGRA® takvinduer - ett klikk unna frisk luft.
•
•
•
•
•

En regnsensor lukker vinduene automatisk ved nedbør
Ferdig konfigurert veggbryter - klar til bruk
Til solcellevinduer benyttes solcelle solskjerming
Elektriske vinduer er klare for elektrisk solskjerming
VELUX INTEGRA® (som er produsert etter 2006)
kan benyttes sammen med VELUX ACTIVE®
• Enkel betjening av takvinduer og vinduer for flate tak
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VELUX
INTEGRA®

VELUX INTEGRA® automatiske takvinduer
- ett klikk nærmere frisk luft.
Regnsensor

Strøm eller sol

Skulle det komme en regnskur
sørger VELUX INTEGRA® for å
lukke vinduene dine.

VELUX INTEGRA® elektriske eller
solcellebetjent solskjerming
Få full kontroll over lys og varme med ett trykk på veggbryteren.
VELUX INTEGRA® solskjerming kan også benyttes sammen med
VELUX ACTIVE® - les mer på de neste sidene.

Unngå unødvendige kabler og ledninger
med solcelledrevet løsning.

Stillegående
Motoren er integrert i rammen slik at du
ikke vekkes av unødvendige lyder når
vinduet ditt lufter.

Ikke bare vinduer
VELUX Norge fører et bredt utvalg
solskjerming som gir deg full kontroll over lys
og varme. Lys når du trenger det, mørklegging
når du trenger det.

Ett klikk - full kontroll
Den medfølgende veggbryteren for enkel betjening av ett vindu
fungerer med en gang vinduet er montert,
Du kan også styre alle vinduene i rommet samtidig med en bryter
(krever ekstra bryter).

På våre nettsider, velux.no, kan du finne den
solskjermingen som dekker dine behov, enten
du vil ha det svalere, mørkere, eller bare dempe
direkte sollys.

io-homecontrol

io-homecontrol® proporciona®uma tecnologia de rádio avançada e segura, fácil de instalar.
Os produtos io-homecontrol ® comunicam entre si, oferecendo maior conforto, mais
segurança
e economia
de energia.til å sende en kommando eller inforBenytter
radioteknologi

masjon mellom bryter og takvindu på en sværtwww.io-homecontrol.com
sikker måte.
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VELUX
ACTIVE®

VELUX ACTIVE® with NETATMO

NYHET!
VELUX ACTIVE

Inneklimakontroll
• Med VELUX ACTIVE® appen kan du
styre VELUX INTEGRA® takvinduer og
solskjerming uansett hvor du befinner
deg fra din smarttelefon.
• Smarte sensorer overvåker kontinuerlig
temperaturen, luftfuktigheten og 		
CO2-nivået og sørger for at takvinduene
åpnes og lukkes i tråd med målingene.
• Nøyaktigheten i målingene øker etter
hvert som systemet får oversikt over 		
inneklimaet hjemme hos deg.
• VELUX ACTIVE® er også knyttet opp
mot værmeldingen og vil regulere 		
vinduer og solskjerming ihht varslene 		
som er gitt.
• VELUX ACTIVE® inneklimakontroll kan
installeres uten hjelp fra fagpersoner.

VELUX ACTIVE®
smarttelefon app

VELUX ACTIVE®
inneklima-sensor

VELUX ACTIVE®
utgangsbryter

Gjør det selv
Oppgrader dine VELUX INTEGRA® takvinduer
med VELUX ACTIVE®.
Oppgrader dine manuelle, midthengslede
takvinduer til VELUX INTEGRA® solcellevinduer, deretter kan du også oppgradere
med VELUX ACTIVE® og styre vinduene
med din smarttelefon.

Smart sensorbasert funksjonalitet
på dine VELUX takvinduer,
gardiner og skodder.
with
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VELUX
ACTIVE®

Sunne hjem
- helt automatisk
Et godt inneklima er ikke noe du kan se, men noe du føler. Du
sover bedre og våkner mer uthvilt, puster dypere og får mer
energi. I dag tilbringer vi opp til 90 %* av tiden vår innendørs,
noe som betyr at inneklimaet vårt er viktigere en noensinne.
Med VELUX ACTIVE® får du et sunnere hjem for deg og din
familie.
VELUX ACTIVE® leveres klar til bruk. Last ned appen og du har
full kontroll over dine VELUX INTEGRA® takvinduer og
solskjerming også når du ikke er hjemme.
Du får automatisk, sensorbasert funksjonalitet sammen med
enkel fjernstyring fra din egen smarttelefon.
* Kilde: Healthy Home Barometer

Pris:

0,kr. 2 44

Sensorbasert ventilasjon
Smarte sensorer overvåker temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet
(CO2) og styrer automatisk vinduer og solskjerming slik at du får
et sunnere inneklima. Når sensorene for eksempel måler for høye
nivåer av CO2 sendes beskjed til vinduet om å åpne seg.

3 om dagen
Basert på det lokale været vil systemet lufte godt ut to til tre
ganger om dagen.

Smart temperaturkontroll
Unngå unødvendig opphetning innendørs. Basert på lokale
værvarsler kan VELUX ACTIVE® senke den utvendige
solskjermingen før solen begynner å steke.

Kjapt ut døren
Ett klikk på utgangsbryteren lukker dine VELUX INTEGRA®
takvinduer, men beholder lufteklaffen åpen for lufting.

Gjør det selv
VELUX ACTIVE® er kompatibel med alle VELUX INTEGRA®
takvinduer med IO-Homecontroll radioteknologi (produsert
etter 2006).

Smart sensorbasert funksjonalitet
på dine VELUX takvinduer,
gardiner og skodder.
with
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Ingen ledningsføring. Du kan enkelt installere VELUX ACTIVE®
uten hjelp fra montør.

Alltid kontroll
Du styrer enkelt alle dine VELUX INTEGRA® takvinduer,
gardiner og skodder fra den intuitive VELUX ACTIVE®
appen.
HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

VELUX ACTIVE®
Inneklimakontroll
Pakken inneholder en inneklima-sensor, en utgangsbryter (begge
trådløse), og en ruter. Appen kan lastes ned kostnadsfritt.

Be Siri gjøre jobben

VELUX ACTIVE® er kompatibel med Apple HomeKit®. og
stemmestyrt betjening.

Gjør det selv

Oppgrader dine manuelle midthengslede
takvinduer til VELUX INTEGRA® solcellevinduer,
deretter kan du også oppgradere med VELUX
ACTIVE® og styre vinduene med din smarttelefon.

Les mer om VELUX ACTIVE® på velux.no
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