
Intelligens otthonok
Biztonság, komfort, energiahatékonyság 
bárhonnan - bármikor

intelligens otthon

Épület automatizálás
Intelligens megoldások minden otthonba
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Miért az iContrALL?

Miért az iContrALL?

„Biztonság, komfort, 
energiahatékonyság: 
         bárhonnan - bármikor“

• Intelligens, automata kényelmi funkciók, energia-
takarékos működés, megújuló energiaforrások 
támogatása.

• Kényelmes, egyszerű vezérlés - bárhonnan,        
bármikor

• Intelligens vezeték nélküli - rádiós technológia
• Egyszerűen, pár lépésben telepíthető
• Újonnan épülő és meglévő otthonokba egyaránt 

könnyen telepíthető
• Moduláris rendszerű, így utólag egyszerűen 

bővíthető új vezérlő modulokkal!
• Biztonságos, titkosított, visszajátszás ellen védett 

868 MHz frekvenciájú rádiókommunikáció
• Testreszabható felület
• A központi vezérlő és a letöltött iContrALL 

alkalmazás is automatikusan frissül interneten 
keresztül, így a jövőben újonnan megjelenő 
vezérlő modulok, vagy új funkciók esetén, sem 
kell cserélni őket!

• Ingyenesen elérhető iContrALL alkalmazás, App-
Store és Google Play áruházakban is
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„Kompakt megoldás – 

Mit is tud az iContrALL?

Mit is tud az iContrALL?

• Okostelefonról, táblagépről is vezérelheti otthonát 
interneten keresztül bárhonnan, bármikor!

• Teljesen integrált, rendkívűl széles eszköz portfólió
• Testreszabható profilok. Például: hazaérkezéskor 

kikapcsolja a riasztót, nyitja a kert- és garázskaput, 
felkapcsolja a világítást, a megfelelő pozícióba 
mozgatja árnyékolóit, bekapcsolja a TV-t ...

• Távolról is elzárhatja a vízvezetéket, ellenőrízheti a 
riasztót, illetve a biztonsági kamerák képeit.

• A hűtő- és fűtő berendezések intelligens vezér-
lésével szabályozhatja az energiafelhasználást és 
csökkentheti a költségeket

• Százalékos alapon mozgathatja árnyékolóit a kívánt 
pozícióba

• Világítás esetén pedig százalékosan állíthatja a 
fényerősséget

• És még sok minden...

egyszerű telepítés“

• Csatlakoztassa a központi vezérlőt (Power 
Drive) az internethez (Routerhez)

• Telepítse a vezérlő modulokat az eszközökhöz,   
PL: világítás, fűtés, riasztó, motoros redőny...

• Töltse le az iContrALL alkalmazást telefonjára, 
táblagépére, majd indítsa el.

• Regisztrálja a központot és a vezérlő             
modulokat az alkalmazásban

• KÉSZ! Már működik is, most testreszabhatja     
tetszés szerint!

Telepítés pár lépésben



Legyen Otthona kényelmesebb, biztonságosabb és energiatakarékosabb
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iContrALL vezérlő modulok

Kerti tó vezérlés

Kamerarendszer

Napellenző vezérlés

Konnektor vezérlés

Ventillátor vezérlés

Beltéri világítás vezérlés

Fő vízelzáró vezérlés

Redőny- és zsalúzia vezérlés

Medence vezérlés

Kültéri világítás vezérlés

Többszobás audiorendszer

Öntőzés vezérlés

Napelem teljesítménymérés

Riasztó vezérlés

Kapcsoló vezérlés

Garázskapu vezérlés

Fűtés- és hűtés vezérlés

Kertkapu vezérlés


