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VELUX INTEGRA® daljinsko upravljana strešna okna in senčila
in VELUX ACTIVE sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka

NOVO!

VELUX INTEGRA® elektrificirana strešna okna
za svež zrak v prostoru
VELUX INTEGRA strešno okno, ki je opremljeno z motorjem, daljinskim stikalom in senzorjem za dež, je odlična rešitev za pametni
dom, v katerem bo vedno svež zrak. Deluje s pomočjo električne ali solarne energije. Na voljo je v leseni, belo barvani ali plastificirani
izvedbi z različnimi zasteklitvami. Ročna strešna okna modelov GGL in GGU je možno nadgraditi z električnim ali solarnim motorjem,
kar zagotavlja enako funkcioniranje kot VELUX INTEGRA strešno okno. Nadgradnja vključuje tudi senzor za dež in daljinsko stikalo.

Senzor za dež

Električno ali solarno napajanje

Avtomatsko zapre strešno okno,
ko nanj pade nekaj kapljic dežja.
Prezračevanje pa je omogočeno
samo preko prezračevalne lopute.

Solarna nadgradnja ne potrebuje
napeljave žic.

Tiho delovanje
Motor je integriran v okvir. Odlikuje
ga zelo tiho delovanje.

Enostavno upravljanje
Brezžično stikalo za odpiranje in zapiranje strešnih oken namestite
tam, kjer ga potrebujete. Upravljanje poteka po enosmerni brezžični
komunikaciji. Z enim stikalom lahko odpirate in zapirate tudi več
strešnih oken. Za delovanje so priložene baterije.

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.

Visoko zaščitena tehnologija, ki jo uporabljajo izdelki VELUX
www.io-homecontrol.com
INTEGRA® in VELUX ACTIVE za brezžično komunikacijo med sabo.
Varnost je primerljiva s komunikacijo bančnega avtomata z banko.
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VELUX
INTEGRA®

VELUX INTEGRA® senčila za enostavno kontrolo
svetlobe in toplote
Senčila, ki se upravljajo s pomočjo sončne ali električne energije, zagotavljajo popolno kontrolo svetlobe in toplote
preko strešnih oknih VELUX. Nudijo večje udobje in varnost, odlikuje pa jih tudi enostavna montaža. V kombinaciji
z VELUX ACTIVE lahko celotno delovanje avtomatizirate. Več na naslednjih straneh.

Ne samo okna
Ne le strešna okna, tudi senčila se lahko
upravljajo s pomočjo brezžičnega stikala.
Izbirate lahko med električnim ali solarnim
pogonom različnih modelov senčil. Nadgradnja
ročnih senčil v elektrificirana ni možna.

Zunanja senčila in rolete nudijo učinkovito
zaščito pred sončno vročino poleti. Notranja
senčila pa povečujejo toplotno izolativnost
oken pozimi ter učinkovito senčijo prostore.
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VELUX ACTIVE with NETATMO
Sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka
VELUX ACTIVE s senzorji NETATMO je preprosta in pametna pot do bolj
kakovostnega notranjega zraka. Priporoča se, da svoj dom prezračite trikrat
do štirikrat na dan za vsaj 10 min, pri čemer naj bo odprto več kot le eno
okno - ustvariti je potrebno prepih.
• Avtomatsko prezračevanje z uporabo senzorjev: senzorji stalno
nadzirajo temperaturo, vlago in količino CO2 ter ustrezno odpirajo ali
zapirajo strešna okna in senčila za bolj kakovosten notranji zrak.
• Vedno na dosegu: z brezplačno aplikacijo VELUX ACTIVE in pametnim
telefonom lahko upravljate daljinska strešna okna ter notranja in zunanja
senčila VELUX INTEGRA® od kjerkoli ste.
• Povezava z vremenskimi postajami: VELUX ACTIVE je povezan z
weather.com in uravnava odpiranje ter zapiranje na podlagi podatkov iz
senzorjev v prostoru ter vremenskih postaj. Npr: na vroč poletni dan
sistem avtomatsko zapre zunanja senćčila in s tem prerpreči pregrevanje.
• Preprosta namestitev: sistem VELUX ACTIVE lahko namestite sami brez strokovne pomoči.
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VELUX
ACTIVE

NOVO!

VELUX ACTIVE

VELUX ACTIVE
brezplačna
aplikacija za
pametni telefon

VELUX ACTIVE
senzor notranjega
zraka

VELUX ACTIVE
stikalo za odhod

Preprosta namestitev
Nadgradite izdelke VELUX INTEGRA z VELUX ACTIVE
sistemom za uravnavanje kakovosti notranjega zraka.
V kolikor imate ročno upravljana strešna okna VELUX
model GGL ali GGU jih lahko naknadno opremite z
motorjem gnanim na elektriko ali s pomočjo solarnih
celic ter dodate VELUX ACTIVE sistem za intelignetno
senzorsko upravljanje.
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Zdrav dom
Povsem avtomatsko
Dober in svež zrak v prostoru ni nekaj kar lahko vidite ampak
le začutite, tako da dobro spite, ste sveži in imate dovolj
energije. V današnjem času preživimo 90% časa v notranjosti.
Prav zato je še posebej pomembno kakšen je zrak v prostorih
kjer bivamo, delamo ali se učimo.
VELUX ACTIVE sistem za uravnavanje kakovosti notranjega
zraka pripomore k temu, da je vaš dom bolj zdrav - povsem
avtomatsko.

Sistem VELUX ACTIVE je združljiv z vsemi elektrificiranimi okni, zunanjimi roletami,
zunanjimi mrežastimi senčili in notranjimi senčili VELUX, ki se upravljajo prek
daljinskega upravljalnika z logotipom io-homecontrol (izdelki po letu 2006).

Več informacij na velux.si

Vedno na dosegu
Preko mobilne aplikacije na telefonu je upravljanje
VELUX strešnih oken, senčil in rolet vedno na dosegu.

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.
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Pametni
dom

Paket VELUX ACTIVE sistem za uravnavanje kakovosti
notranjega zraka

Inteligentno senzorsko upravljanje
Pametni senzorji spremljajo temperaturo, vlago in količino CO2
ter na podlagi tega odpirajo in zapirajo strešna okna in senčila.

Vsakodnevno redno zračenje
Sistem je povezan tudi z vremenskimi postajami in prostor bo
2-3 krat na dan zagotovo prezračen.

čena
Priproro
cena

Nadzor nad temperaturo

€
248,88

Za nadzor nad temperaturo v prostoru sistem upravlja tudi s
senčili in preprečuje pregrevanje tako, da v pravem trenutku
spusti senčila, saj je povezan z vremensko napovedjo.

Stikalo za odhod
Z enim pritiskom na stikalo za odhod zaprete strešna okna
VELUX INTEGRA® in po želji tudi rolete. Varno prezračevanje
pa še vedno poteka skozi prezračevalne lopute.

Enostavna namestitev
Za namestitev VELUX ACTIVE sistema ne potrebujete dodanih
kablov. Vse deluje brezžično, potrebujete le domači wi-fi.

Glasovno upravljanje preko Siri

VELUX ACTIVE je kompatibilen z Apple HomeKit®.
VELUX ACTIVE
brezplačna
aplikacija za
pametni telefon

Stikalo za
odhod

Paket VELUX ACTIVE
Paket vsebuje: 1x senzor notranjega zraka,
1x stikalo za odhod, 1x gateway. Skupaj z
brezplačno aplikacijo za pametni telefon
omogoča popolno kontrolo. Po potrebi lahko
kupite dodatne senzorje in stikala za odhod.
Priporočamo, da senzor za zrak postavite v
vsak prostor, kjer so strešna okna in stikalo
za odhod pri vsakem izhodu iz hiše.

Senzor
notranjega
zraka

Gateway

KIX 300

204,00
248,88

KLN 300

39,00
47,58

KLA 300

80,00
97,60

paket VELUX ACTIVE: senzor,
stikalo za odhod, gateway

dodatno stikalo za odhod

dodaten senzor

Nadgradnja ročnih oken GGU/GGL z daljinskim upravljanjem
Komplet za solarno upravljanje
Set za solarno upravljanje okna vsebuje
motor na solarni pogon za okna GGL/GGU,
akumulator, solarno celico, dežni senzor,
vgradni pribor in brezžično stikalo. Hitra
nadgradnja brez kablov.

KSX 100/100K

set za solarno upravljanje okna

245,00
298,90

Pri naročanju preverite oznako na napisni ploščici okna.
Primer: za GGL MK08 3070 potrebujete KSX 100K.

Električni pretvornik
Električni pretvornik za upravljanje na
električni pogon. Na pretvornik se lahko
veže do 5 izdelkov. Za odpiranje strešnega
okna potrebujete tudi elektromotor (KMG
100 ali KMG 100K).

KUX 110

za vse generacije

98,00
119,56

Elektromotor
Elektromotor za električno upravljanje
strešnih oken GGL in GGU. Vsebuje senzor
za dež in stikalo za upravljanje. Za
upravljanje okna potrebujete še električni
pretvornik KUX 110.

KMG 100/100K

motor za električno upravljanje

178,00
217,16
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