
Oświetlenie 
Zarządzaj światłem, ściemniaj, zmieniaj kolor, 
programuj sceny. Korzystaj z aplikacji mobilnej 
oraz przełączników programowalnych.

Rolety
Programuj, opuszczaj, podnoś. Integruj funkcję z Twoim 
porankiem oraz wieczorem. Łącz z telewizorem, scenami 
świetlnymi oraz systemem alarmowym.

Przełączniki Programowalne
Integruj dom w inteligentnym szkle. 

Łącz rolety, sceny, światło, alarm oraz wszystkie swoje pomysły 
w jednym przełączniku, aby zawsze były pod ręką.

Klimat
Inteligencja ogrzewania oraz 
klimatyzacji. Ustaw temperaturę raz i 
zapomnij. Sprawdzaj i zmieniaj klimat 
na smartfonie oraz przełącznikach 
programowalnych.

Alarm
Uzbrajaj oraz rozbrajaj alarm z aplikacji 
mobilnej lub klawiatury w przedpokoju. 
Integruj funkcję alarmu z roletami oraz 
oświetleniem.

Audio – Video
Dla wybranych scen automatyzuj opuszczanie ekranu, 
włączanie projektora oraz systemu nagłośnienia. Połącz 
telewizor z systemem rolet lub oświetleniem salonu.

Gniazda
Żelazko wyłącza się automatycznie, gdy 
uzbroisz alarm. Telewizor wyłącza tryb 
stand-by, gdy idziesz spać i załącza się 
ponownie rano. 

Sceny
Programuj sceny światła i łącz je 
z pozostałą automatyką.

Zasłony
Łącz elektryczne zasłony lub firany z 
roletami oraz drzwiami tarasowymi. 

Zalanie/Dym
Automatyka odcięcia wody w przypadku 
zalania oraz powiadomienie SMS w 
przypadku zadymienia lub pożaru.

Programuj cykl pracy tygodniowy, 
weekendowy oraz wakacyjny. Uruchamiaj 
programy symulacji obecności oraz dbaj o 
odpowiednie nasłonecznienie dla kwiatów 
uwzględniając bezpieczeństwo.

Aplikacje mobilne
Cały Twój dom w kieszeni – zawsze pod ręką. 

Steruj swoim domem ze smartfona, będąc w pracy lub w kafejce.

Harmonogram
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ROLETY
W dni powszednie, o 6 rano, rolety podnoszą się automatycznie, wpuszc-
zając poranne słońce do sypialni i całego mieszkania. Gdy wychodzisz, ża-
luzje od strony zachodniej opuszczają się wraz ze słońcem, nie dopuszc-
zając do nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń. Wieczorem, gdy 
wchodzisz do pomieszczenia na dłużej niż minutę, rolety podniosą się 
samodzielnie, aż do chwili uzbrojenia alarmu nocnego. Roleta balkonowa 
to natomiast zupełnie oddzielna funkcja. Jeśli włączysz światło na balko-
nie lub otworzysz okno, roleta podniesie się automatycznie, umożliwiając 

swobodne wyjście na świeże powietrze.

SCENY
Zapamiętaj kompozycję rolet, zasłon, świateł oraz 
TV w jednej ikonie aplikacji mobilnej. Aktywuj 
sceny dla rodzinnego filmu lub uroczystej kolacji.

OŚWIETLENIE
Oświetlenie, w zależności od tego, czy na zewnątrz jest jasno, czy ciemno, uruchamia się au-
tomatycznie, kiedy wchodzisz do domu. Funkcja rampy zamienia banalne włączanie światła 
w spektakl delikatnie rozjaśniających się lamp, żyrandoli lub sufitów podwieszanych. Kiedy 
idziesz po schodach, stopnie podświetlają się automatycznie i gaszą za Tobą. W nocy świa-
tła współpracują z czujnikami ruchu i rozjaśniają się tylko na 30% tak, aby nie razić oczu do-
mowników. Jeżeli chcesz przejąć kontrolę, dotknij i przytrzymaj ikonę żarówki na przełącz-
niku wielofunkcyjnym. Jednym gestem deaktywujesz całą automatykę. Gdy uzbroisz alarm, 
automatyka powraca, a wszystkie światła gaszą się jednocześnie, kiedy jesteś poza domem.

PRZEŁĄCZNIKI
 PROGRAMOWALNE

Komplet włączników świateł, gniazd i rolet w jednej, stylowej, dotykowej tafli szkła. Aż 25 funkcji oraz termostat sterowania ogrzewaniem. Jeśli chcesz 
włączyć światło, po prostu dotknij dłonią powierzchni szkła. Jeżeli chcesz opuścić wybraną roletę lub zapalić ulubione światło, dotknij wybraną ikonę 
na powierzchni. Gdy światło się włączy, ikona zmieni kolor lub zacznie pulsować. Chcąc opuścić wszystkie rolety jednocześnie, dotknij i przytrzymaj 

ikonę. W momencie, gdy żaluzje zostaną uruchomione, przełącznik zasygnalizuje to krótkim sygnałem dźwiękowym.

SENSORY
Czujniki umożliwiające systemowi automatyki podejmowanie decyzji. 
Otwarcie okna balkonowego uruchomi automatycznie podniesienie rolety 
okiennej, umożliwiając wyjście na balkon. Uchylenie okna spowoduje rów-
nież wyłączenie się klimatyzacji lub ogrzewania. Czujnik zalania deaktywu-
je pralkę, a czujniki ruchu wraz z czujnikiem nasłonecznienia uruchomią 
odpowiednie oświetlenie. Czujniki temperatury zintegrowane w przełącz-
nikach programowalnych ustawią komfortowy klimat niezależnie od tego, 

czy pracować ma ogrzewanie, czy klimatyzacja.

AUDIO – VIDEO
Rano, o godzinie 6, załącza się gniazdo zasilania RTV, następnie uruchamia się telewizor, dekoder telewizji kablowej i ustawiany 
jest Twój ulubiony kanał z programem „śniadaniowym”. Umiarkowana głośność w delikatny sposób sugeruje: „Wstawaj, szkoda 
dnia!” . Po porannej kawie i rogaliku, będąc już w drodze do pracy, nie musisz martwić się, czy wszystko zostało wyłączone. Gdy 
uzbrajany był alarm, telewizor oraz wszystkie urządzenia dodatkowe wyłączyły się same. Wieczorny seans filmowy to również 
prosta sprawa. Jedna ikona na aplikacji mobilnej i włącza się projektor, wyjeżdża ekran, uruchamia się odtwarzacz Blue-ray. 

Pozostaje tylko dobra zabawa przy ciekawym filmie.

KLIMAT
Odpowiednie sterowanie ogrzewaniem oraz klimatyzacją to przede wszystkim 
komfort i oszczędności. Grzejniki wyłączają się automatycznie po Twoim wyjściu 
do pracy i uruchamiają ponownie, na godzinę przed Twoim powrotem. O godzinie 
21 temperatura jest obniżana do komfortowych 19°C, aby zapewnić spokojny i 

wygodny sen Tobie i pozostałym domownikom.

ALARM
Kluczowy element poczucia bezpieczeństwa zarówno wówczas, 
gdy jesteś w domu, jak i poza nim. Ważną funkcją jest możliwość 
uzbrajania alarmu oraz jego rozbrojenia z poziomu aplikacji mobi-
lnej lub klawiatury w przedpokoju. W przypadku zagrożenia, infor-
macja dociera do Ciebie w postaci wiadomości SMS. Alarm nocny 
umożliwia zabezpieczenie apartamentu wtedy, gdy śpisz i automa-

tycznie jest rozbrajany razem z funkcją „pobudki”.  

APLIKACJE MOBILNE
Łatwy i szybki dostęp do funkcji apartamentu realizują aplikacje mobilne NexoVision Plus. Ergonomiczny podział menu na pomieszczenia oraz 

funkcje umożliwia komfortowe zarządzanie domem, niezależnie od miejsca, w którym jesteś – włączając w to również ulubioną kanapę.  
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