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ALAPCSOMAG
VENDÉGHÁZAKNAK
Távvezérelt ajtónyitás okos zárral:
Azoknak ajánljuk, akik rendszeresen bérbe adják ingatlanjukat,
akár rövid, akár hosszú távról legyen szó. Mindenek előtt fontos
tisztázni, hogy milyen eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy
otthonunk ajtaját akár több száz kilométerről is vezérelhessük.
Értelemszerűen szükségünk lesz egy okos zárra, a hozzá
tartozó zárbetétre, kódpadra, WiFi illesztőre, valamint egy
okostelefonra. A távvezérlés további előnyeként lehetőségünk
nyílik arra is, hogy valós időben nyomon kövessük a bejárati
ajtó aktuális állapotát és gombnyomással beavatkozhassunk.
Az ajtó nyitó kódokat távolról, interneten keresztül is
meg lehet változtatni, így minden vendég után
módosítható.
A

már

szerelhető

meglévő

rozettás

elektromotoros

ajtózár

zármozgató,

szerkezetre
a

hozzá

tartozó zárbetéttel működik. Belülről forgatógombbal,
kívülről kulccsal is nyitható/zárható.

Eszközlista:
•

1 darab okos ajtózár (Bluetooth 4.2)

•

1 darab hengerzár-betét

•

1 darab kódpad (Bluetooth 4.2)

•

1 darab WiFi bridge, a távoli vezérléshez és kódok kiadásához

A csomag ára üzembe helyezéssel bruttó 220.000 Ft.

ALAPCSOMAG
VENDÉGHÁZAKNAK
Távvezérelt/automatizált klíma:
Egy meleg nyári napon távolról bekapcsolhatjuk a
klímát, hogy mire megérkezik a vendégünk, már
kellemes hőmérséklet legyen. Alkalmazható a
meglévő klímákhoz is, nem kell hozzá drágább,
wifis (amit saját zárt rendszere miatt sokszor nem is
lehet az okosotthonnal hálózaton vezérelni), hiszen
az

infra

adónk

biztosítja

az

átjárást

a

kommunikációk között. A termék légkondícionálók
be- és kikapcsolását végzi, valamint infravörös
átalakítóként és termosztátként is működik.
A csomaghoz tartozó ajtó/ablak nyitásérzékelő modul
észleli a nyílászárók (ajtó, ablak, kapu, redőny, stb.)
nyitását, zárását. Amikor a két érzékelő elem eltávolodik,
illetve közeledik, az jelet küld az okosotthon-központnak.
Így nyitva hagyott ablak esetén időzíthető a klíma
automatikus kikapcsolása. Többféle választható színben,
hogy minél jobban passzoljanak a nyílászárók színeihez.

Eszközlista:
•

1 darab Okosotthon vezérlőközpont (Z-Wave) Vezeték nélküli

•

1 darab Klíma - infra távvezérlő

•

2 darab Vezeték nélküli ablak/ajtó nyitásérzékelő

* Több szoba esetén elég egy központ és bármikor tovább bővíthető.

A csomag ára üzembe helyezéssel bruttó 215.000 Ft.

A további lehetőségek száma szinte végtelen:
Néhány ötlet az okosításhoz
•

Automatizált funkciók

•

Időprogramhoz kötött fűtés/hűtés

•

Hőmérséklet temperálása (min/max értékek meghatározása)

•

Vízszivárgás érzékelése és értesítés küldése (és/vagy a bejövő víz elzárása)

•

Távozáskor minden fényforrás automatikus lekapcsolása

•

Távoli felügyelet (hőmérséklet, pára, egyéb érzékelők, lámpák, stb.)

Egyéni, egyedi élképzelés alapján szinte bármit tudunk
automatizálni, távolról vezérelni és felügyelni.
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