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My Home 
predstavitev

LIVING

LIGHT

3 + 2 različni izgledi

LIGHT TECH AXOLUTE



2

Primeren za vse vrste objektov

Večstanovanjski objektiStanovanjske hiše Poslovni  prostori

Enostavno 
načrtovanje

Integracija z 
domofonskim 

sistemom...
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Enostavna konfiguracija

Enostavna inštalacija

Enoten izgled

udobje varnost in varovanje varčevanje komunikacija

En inštalater
Integrirane funkcije

My Home pomeni:
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…varnost in varovanje

…varčevanje

…komunikacija

My Home je...
...udobje

UDOBJE
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My Home nam vedno in takoj 
omogoča željeno osvetlitev

Luči

My Home nam ponuja
idealno klimo v vašem domu

Temperatura
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Sistem za distribucijo zvoka 
nam v vsakem prostoru omogoča 

poslušanje najljubše glasbe.

Glasba

My Home nam ponuja udobje 
in možnost upravljanja z avtomatizacijo 

na enostaven način.

Automation
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VARNOST
in

VAROVANJE

Protivlomni alarm nam javlja
poskus vloma tudi ko ste zdoma.

Protivlomni alarm
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Integrirana funkcija tehničnega 
alarma nas opozarja na 

nevarnosti doma: puščanje plina, 
poplava, izpad električnega toka.

Tehnični alarmi

CCTV kamere nam ponujajo 
nadzor nad prostori preko 

video zaslonov domofonskega 
sistema in televizije.

video d

Video nadzor
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Inštalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi in 
tako že omogoča določeno stopnjo zaščite.

Le to pa lahko povečamo z uporabo dodatnih
zaščitnih elementov v inštalaciji.

Zaščita

VARČEVANJE
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S standardnimi elektronskimi
elementilahko varčujemo 

z energijo

Prostorski senzorji in
zatemnilniki

My Home omogoča 
smiselno rabo energije

Upravljanje z energijo
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S sistemom za upravljanje 
temperature lahko 

prihranimo do 30% energije.

Termoregulacija

KOMUNIKACIJA
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My Home nam ponuja 
celovito rešitev tudi z 

domofonskim sistemom.

Avdio in video

My Home postavlja nove mejnike na področju
komunikacije: v eni napravi imamo funkcije
video domofona, telefona in avtomatizacije.

Integracija s telefonijo
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S pomočjo multimedijskega omrežja
lahko priključite računalnik, TV, 

telefon in video domofonsko enoto 
kjerkoli v hiši.

Multimedijsko omrežje

UPRAVLJANJE
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Razvoj električnega 
mehanskega stikala

Stikala

S telefonom
lahko upravljate

My Home
na daljavo

Telefon
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Z enostavnim serijskim 
vmesnikom lahko upravljate 
My Home preko računalnika

Serijski vmesnik

Web Server omogoča 
povezavo My Home sistema 

preko interneta.

LAN povezava
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Z dlančnikom z brezžičnim 
dostopom lahko upravljamo 

vse elemente sistema 
My Home.

Upravljanje z dlančnikom

…varnost in varovanje

…varčevanje
…komunikacija

My Home je...
...udobje

INTEGRACIJA


