Twój pierwszy krok

do inteligentnego
domu

3 Wyjątkowe

aplikacje do sterowania domem

Dzięki Connexoon połączysz się ze swoim domem.
3 aplikacje do sterowania różnymi typami urządzeń z poziomu
smartfona - okna, taras i bramy.
3 niezbędne narzędzia do zdalnej obsługi zapewniające komfort
i bezpieczeństwo.
Wyjątkowe, intuicyjne i użyteczne funkcje, które „ożywią” Twój dom.

3 proste w użyciu
aplikacje
Łatwy dostęp

Łatwa instalacja

Łatwe użycie

Wystarczy jeden krok aby
zmienić rolety z napędem
na zdalnie sterowane.
Teraz to rozwiązanie
dostępne jest dla każdego.

Podczas instalacji Connexoon
oraz łączenia napędów i urządzeń
nie jest wymagana łączność
z Internetem. System Connexoon
instaluje się w trybie Plug and
Play*. Rozwiązanie to idealnie
sprawdza się podczas remontów.

Intuicyjna, inteligentna
i atrakcyjna - każda aplikacja
Connexoon została
zaprojektowana po to,
aby uczynić nasze życie
prostszym i bardziej
komfortowym.

Mnóstwo korzyści w wyjątkowo
niskiej cenie.

Dedykowane aplikacje

*Parowanie przy sterowaniu
jednokierunkowym

Użytkownik może
zaprogramować scenariusze
obecności lub nieobecności,
aby móc spokojnie wyjechać
z domu i mieć możliwość
sprawdzenia stanu okien i drzwi
z dowolnego miejsca na świecie.

+ bezpieczeństwo

Tworzenie odpowiedniej
atmosfery, zapamiętanie
ustawień i odtworzenie
ich jednym kliknięciem.
Możliwość zdalnego
sprawdzenia stanu
urządzeń.

+ prostota

Aplikacje są kompatybilne z urządzeniami io-homecontrol
Dostępne na smartfony z systemem Android i iOS.

Po powrocie czujesz, że Twój
dom Cię wita. Kiedy nikogo
w nim nie ma, możesz
sprawdzić czy jest dobrze
chroniony i zdalnie sprawdzić
stan urządzeń.

+ komfort

Niezapomniane chwile na tarasie
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Kreuj otoczenie

Kreuj otoczenie

Zrób zdjęcie

Sprawdź stan tarasu

Stwórz swoją własną wizję
otoczenia. Jest wiele możliwości
kreowania odpowiedniej
atmosfery z ulubioną muzyką,
oświetleniem i ustawieniem
markizy lub pergoli.

Zrób zdjęcie tarasu, żeby
zapamiętać swoje ulubione
ustawienia na smartfonie
i odtworzyć je później jednym
kliknięciem.

Zmieniła się pogoda lub nie
pamiętasz, czy wyłączyłaś
oświetlenie? Sprawdź wszystkie
ustawienia urządzeń tarasowych
jednym kliknięciem i zaprogramuj
je według swoich preferencji.

Radość to stan połączenia!
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA
NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZEŃ:
• Markizy
• Pergole
• Oświetlenie Philips HUE
• Muzyka
• Czujniki pogody
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)

Zrób zdjęcie

Sprawdź stan tarasu

Witaj w domu

Zarządzaj inteligentnie

Swoimi bramami

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Powitanie
Otwórz bramę, drzwi garażowe i
włącz światło w domu
na chwilę przed powrotem.
Zamknij wszystkie bramy
i drzwi automatycznie
po zaparkowaniu samochodu.
Witaj w domu!

Sprawdź kontrolę
dostępu
Zdalnie obsługuj alarm,
sprawdzaj bramy wjazdowe
i garażowe jednym kliknięciem.
Upewnij się, że Twój dom jest
bezpieczny, nawet jeśli jesteś
daleko od niego.

Geolokalizacja
Dzięki funkcji geolokalizacji
możesz trzymać ręce
na kierownicy a Twoja brama
otworzy się automatycznie.

Radość to stan połączenia!
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA
NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZEŃ:
• Bramy wjazdowe
• Bramy garażowe
• Drzwi
• Alarmy
• Oświetlenie Philips HUE
• Zamki

Zarządzaj inteligentnie

Swoimi oknami

Swiety spokój
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Uruchamianie
jednym kliknięciem
Włącz zamykanie rolet, ustaw
alarm jednym kliknięciem
i spokojnie wyjdź z domu.

Ochrona

Sprawdzanie okien

Programuj scenariusze
otwierania i zamykania rolet
i żaluzji, łącząc ze sobą
czujniki pogodowe, zegar,
czy nawet alarm. Dziecinnie
proste ustawienie dla Twojego
bezpieczeństwa i komfortu.

Sprawdź okna i zdalnie zmień
ich ustawienia według swoich
potrzeb.

Radość to stan połączenia!
24,0°C

bedroom’s shutter

living room’s shutter

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA
NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZEŃ:
• Rolety
• Refleksole
• Żaluzje fasadowe
• Okna Velux
• Alarmy
• Oświetlenie Philips HUE
• Czujniki pogodowe
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)

Twój pierwszy krok do

inteligentnego domu

Somfy wprowadza nowe rozwiązania dostosowane do tego w jaki sposób
zmienia się nasze życie. Sprawdż 3 dedykowane aplikacje – Okno, Taras
i Brama i ciesz się komfortem, prostotą i bezpieczeństwem jakie zapewniają.
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