OVLÁDAŤ
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SMART SPÍNAČE A ZÁSUVKY
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Valena™ Life with NETATMO

S Valena Life s Netatmo je mať smart domov jednoduché ako hračka. Predstavte si, že vaša
domácnosť poslúchne váš hlas alebo dotyk. Že môžete prispôsobovať, ako sa spŕava, a že vám
vaša domácnosť pomáha sledovať a šetriť spotrebu elektrickej energie a ochráni vašu rodinu.

SPRAVTE SVOJ DOMOV BEZPEČNEJŠÍM
Simulujte svoju prítomnosť, keď ste mimo domu, a dostávajte notifikácie
o nezvyčajnej aktivite na svoj smartfón.

JTE SA
DOMOM

ŠETRITE ENERGIU
Spravujte svoju spotrebu bez rozmýšľania a šetrite
energiu a peniaze každý deň.

POVEDZTE SVOJMU DOMU,
ČO CHCETE
Vaša domácnosť odteraz poslúcha váš hlas. Dajte príkaz Siri, Alexe alebo
Google Assistantovi, aby zapli vaše svetlá, prispôsobili kúrenie, zabezpečili
vašu domácnosť...

UŽÍVAJTE SI NEZÁVISLOSŤ
Ovládajte svoje svietidlá, termostat, žalúzie či spotrebiče hlasom
alebo cez tablet a smartfón.

Valena™ Life with NETATMO
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Valena™ Life with NETATMO

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Vymeniť vaše štandardné spínače a zásuvky za smart spínače a zásuvky je jednoduché. Pri montáži
nevznikajú žiadne dodatočné otvory v stene, nie je potrebná žiadna ďalšia kabeláž. Bezdrôtové
spínače je dokonca možné nalepiť kdekoľvek. Následné nastavenie pomocou aplikácie Home +
Control vo vašom smartfóne či tablete je jednoduché. Či už je váš dom z minulého storočia, alebo
len staviate, váš život môže byť jednoduchší.

ĽAHKÉ POUŽÍVANIE

ÁDANIE
EBUJETE
DNE

Osvetlenie, vykurovanie, ovládanie žalúzií... celá vaša domácnosť bude poslúchať
váš hlas a dotyk. Možnosti sú nekonečné. Chcete si užiť relaxačný kúpeľ po
svojom obľúbenom seriáli? Dotykom spustite vyhrievanie v kúpeľni bez toho, aby
ste vstávali z gauča. Po skončení seriálu iba povedzte „Hey Google, turn off the
television and turn off livingroom lights“ (Hej, Google, vypni televíziu a svetlo
v obývačke) a choďte do kúpeľne.

HOPNOSTI
JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE
Plné ruky, na záhrade alebo na druhej strane sveta... kedykoľvek
ovládajte svoju domácnosť dotykom či slovom. Pokiaľ nie ste doma
a nastane problém, ako napríklad výpadok prúdu alebo nadmerná
spotreba energie, váš smartfón vás upozorní.

HOME + CONTROL
Ovládajte svoju domácnosť, kdekoľvek ste,
cez smartfón či tablet.

iOS: Valena Life s Netatmo potrebuje iPhone, iPad alebo iPod touch s operačným systémom iOS 9.0 alebo novším. Na ovládanie tohto prístlušenstva podporujúceho HomeKit je odporúčaný iOS 9.0 alebo novší. Ovládanie tohto
príslušenstva podporujúceho HomeKit automaticky a na diaľku požaduje Apple TV s tvOS 10.0 alebo novším alebo iPad s iOS 10.0 alebo novším, alebo HomePod.
ANDROID: Vyžaduje Android 5.0 alebo novší s prístupom na Google Play.
iPhone, iPod a iPad sú registrované značky spoločnosti Apple Inc, registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. HomeKit je ochranná známka Apple Inc. App Store je služba Apple Inc.
Google, Android, Google Play a Google Play logo sú ochranné známky Google LLC.
Amazon, Alexa a všetky logá sú ochranné známky Amazon.com, Inc.

Valena™ Life with NETATMO
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Valena™ Life with NETATMO

DOMOV
POČÚVA

LOVO
TYK

Appka
App Home + Control

Zásuvka s bránou, vďaka ktorej je
systém pripojený na wi-fi.

Kdekoľvek ste, ovládajte svoju
domácnosť cez aplikáciu na
svojom tablete či smartfóne.

Hlas
Dotyk
Ovládajte svoju domácnosť
hlasom pomocou Google
Assistant, Alexa alebo Siri.

Žiadny starý spínač.
Jemný, tichý, podsvietený
a premiestniteľný... napriek
tomu smart a s možnosťou
ovládať scenáre jedným
dotykom.

Valena™ Life with NETATMO
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Valena™ Life with NETATMO

MALÁ INVESTÍCIA

e

BEZ
JANIA
ATKA

RÍTE

Smart domácnosť nebola nikdy taká dostupná. Štartovací
balíček a každý smart produkt môže byť dokúpený
samostatne a integrovaný do systému. Valena Life
s Netatmo funguje s najväčšími značkami a platformami
ako Apple HomeKit, Google Home, Amazon Echo, Somfy,
Netatmo alebo IFTTT – vďaka čomu je možné doplniť váš
systém produktmi tretích strán.

Kw/h

VEĽKÉ ŠETRENIE
Vďaka aplikácii Home + Control môžete sledovať svoju spotrebu energie do
úplných detailov. V tomto momente, pre konkrétne svietidlo či spotrebič, alebo
pre všetko dokopy. Aj tieto podrobnosti vám pomôžu optimalizovať vaše šetrenie
energií.

HOME + CONTROL
Jednoducho sledujte svoju
spotrebu a dostávajte
notifikácie o čomkoľvek
nezvyčajnom.

Valena™ Life with NETATMO
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE PRE SM
ŠTARTOVACÍ BALÍČEK
BEZDRÔTOVÝ HLAVNÝ SPÍNAČ
DOMA/MIMO DOMU

SMART ZÁSUVKA S BRÁNOU
je pripojená na internet cez wi-fi, aby ste
mohli ovládať svoje svietidlá, spotrebiče
a žalúzie cez aplikáciu na smartfóne či
pomocou hlasového asistenta. Praktická
a dizajnová a pri tom zapojená ako
klasická zásuvka.

DODATOČNE ZAPOJENÉ PRODUKTY

ovláda zapínanie a vypínanie svietidiel
a smart zásuviek pomocou scenárov
Doma/Mimo domu. Tieto scenáre je
možné upraviť v aplikácii Home + Control.

SMART SPÍNAČ S MOŽNOSŤOU STMIEVANIA
nahrádza klasický spínač. Vďaka nemu je možné ovládať svietidlá
lokálne alebo diaľkovo pomocou smartfónu a hlasového asistenta.
Pokiaľ je svietidlo stmievateľné, v aplikácii je možné nastaviť
možnosť stmievania. V aplikácii sa dá nastaviť aj možnosť
orientačného osvetlenia na spínači.

DODATOČNÉ BEZDRÔTOVÉ PRODUKTY

BEZDRÔTOVÝ SPÍNAČ
pridáva ďalší bod ovládania bez nutnosti dopĺňania kabeláže
či ničenia steny. Je možné ho kedykoľvek premiestniť. Ovláda
smart spínače, zásuvky a mikromoduly.
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Valena™ Life

with NETATMO

MART DOMÁCNOSŤ
HOME + CONTROL APLIKÁCIA

SMART SPÍNAČ NA ŽALÚZIE

SMART ZÁSUVKA 16 A

SMART MIKROMODUL

nahrádza klasický ovládač žalúzií
(s elektronickým alebo mechanickým
zastavením) a je možné ho ovládať lokálne
alebo na diaľku smartfónom či hlasovým
asistentom.

nahrádza klasickú zásuvku a vďaka nej je
možné ovládať elektrické spotrebiče na diaľku,
sledovať ich spotrebu a byť notifikovaný cez
aplikáciu Home + Control o akýchkoľvek
nezvyčajných udalostiach.

dokáže vytvoriť nový bod ovládania
bez akýchkoľvek stavebných úprav.
Namontujte mikromodul do svietidla
alebo inštalačnej krabice a spárujte
ho s bezdrôtovým spínačom.

ROLLER SHUTTER WIRELESS
SWITCH

BEZDRÔTOVÝ SPÍNAČ ZOBUDENIE/
SPÁNOK

vytvorí a ovláda centralizované ovládanie
žalúzií bez potreby zmeny kabeláže
a ničenia stien. Je možné ho kedykoľvek
premiestniť.

ovláda scenáre Spánok/Zobudenie, ktoré je
možné upraviť v aplikácii Home + Control.

VŠETKY PRODUKTY SÚ DOSTUPNÉ
V DIZAJNE VALENATM LIFE

Valena™ Life with NETATMO
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