A jövő okosotthona

A komplex okosotthon rendszer
Egy okosotthon akkor teszi biztonságossá és komfortossá az életet, ha a háttérben meghúzódva teszi a
dolgát és ezzel számtalan rutin feladatot levesz a használója válláról. A funkciók összekapcsolása teszi
lehetővé, hogy egy koppintásra vagy érzékelő jelére, előre programozott egyedi automatizmusok
induljanak el. Például amikor elmegyünk otthonról, egy érintésre eloltódnak a lámpák, áramtalanítódnak a konnektorok, lehúzódnak a redőnyök és aktiválódik a riasztórendszer. Az egyedi automatizmusok
különlegessége abban rejlik, hogy valóban egyediek: összekapcsolhatunk fuckiókat, eseményeket és ezt
akár a család egyes tagjaira is szabhatjuk. Az okosotthon sosem téved, nem felejt el egy lépést sem, ami
biztonságot nyújt a felhasználóknak.

A Chameleon által vezérelhető rendszerek
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Távolról vezérelhető
A világ bármely pontjáról ellenőrizheti okosotthona funkcióinak állapotát és akár változtathat is a
beállításokon a Chameleon mobilapplikáció segítségével. Az integrált beléptetési és kamera rendszer
segítségével, távolról is kommunikálhat vendégeivel az applikáción keresztül és be is engedheti őket a
lakásba.

Fűtés-hűtés szabályozás
Az okosotthon minden esetben napszaknak megfelelően állítja be a minden szobában az optimális
hőmérsékletet, ehhez aktívan használja az árnyékolókat és nyílászárókat, figyelve arra, hogy Ön éppen
otthon tartózkodik -e. Ezzel energiát és költséget takarít meg.

Világítás
Több világítótest együttes használatával, a világítási képek olyan hangulatot teremtenek, amik az aktuális élethelyzethez igazodnak. Takarításnál minden fény 100%-on üzemel, míg vacsora módban vagy mozi
módban diszkrét hangulatfények gyulladnak. Hazaérkezéskor a lámpák automatikusan felkapcsolnak
napszaknak megfelelően, távozáskor pedig energiatakarékosan eloltódnak.

Árnyékolás
A Chameleon kontroller automatikusan kezeli külön-külön és együttesen is a redőnyök, függönyök,
zsaluziák funkciókhoz igazított vezérlését. Viharos időben lehúzza az árnyékolókat, ezzel is védve a lakás
biztonságát. Éjszakai módban egy érintésre elsötétíthető az ingatlan.

Biztonság
Egy okosotthon a biztonságot komplexen értelmezi! Beépített vagy integrált riasztórendszerrel mobiltelefonon értesít a veszélyről és képes közvetlenül kommunikálni a távfelügyeleti szervekkel. A kamerák
segítségével távolról is ellenőrizhető a kapu, a bejárat vagy a lakás. Odafigyel a víz, tűz, füst, szénmonoxid
vagy elektromos károk megelőzésére és azonnal figyelmeztet azokra.

Beléptetés
A biztonságos belépés az otthonunkba ma már több megoldással elérhető. A legnépszerűbb a kulcs
nélküli beléptetés, ami történhet proxyval, számkóddal, vagy akár ujjlenyomattal is. Nem szükséges csörgő
kulcsokat magunkkal cipelni, egyszerűen az ujlenyomatunk elég ahhoz, hogy azonosítson és biztonsággal
kinyissa otthonunkat. Ezek a megoldások jogosultságokhoz is köthetőek, így a takarítónő csak a számára
kijelölt időpontban tud bemenni a lakásba.

Öntözés
A gyönyörű balkonládák titka a szakszerű öntözésben rejlik. Az időjárás állomás és a talajnedvesség-érzékelők információi alapján a Chameleon kontroller akkor öntözi növényeket amikor szükségük
van rá. Nagyon praktikus megoldás, mert akár otthon tartózkodunk, akár nyaralunk, a növényeink gondos
ápolást kapnak. Ez a megoldás az egész kertre is kibővíthető.

CHAMELEON MOBIL APPLIKÁCIÓ
Biztonságos, komplex felhasználóbarát egyszerűen használható okosotthon
applikáció, társasházak számára. A telepítés első napjától tökéletesen működik,
internetkapcsolat és bonyolult jelszavas regisztrációk nélkül.
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