Živi najbolje!

PAMETNA
HIŠA
NADZOR IN UPRAVLJANJE VAŠE HIŠE
OD KJERKOLI IN KADARKOLI
Nadgradnja opreme hiše v t.i. pametno hišo olajša in optimizira nadzor
nad opremo in tehniko v hiši. Med drugim omogoča tudi nadzor porabe
energije posameznih naprav in elementov ter skrbi za varnost in prijetno
počutje stanovalcev.

VAŠA NOVA
HIŠA ZMORE
VEČ!
GLEDE NA DOLOČENE SITUACIJE,
URE ALI DOGODKE:
• opravlja nalogo varuha pred vlomilci s
senzorjem gibanja in senzorjem odprtih vrat,
• opravlja vlogo pomočnika pri
optimizaciji svetlobe, temperature in
prezračevanja v hiši,
• skrbi za ukrepanje v primeru izliva vode
ali požara,
• skrbi, da bo vaše počutje v Lumar hiši
še bolj udobno, varnejše pred vlomilci
ali izlivom vode in okolju prijaznejše z
vidika bolj učinkovite rabe energije,

• skrbi za izklop nekaterih sistemov v
času spanja in tako zmanjša vpliv na
zdravje in počutje (brezžično omrežje
WiFi, električna energija v spalnici in
otroških sobah, ipd),
• upravlja s senčili glede na temperaturo
ali svetlobo v hiši ali glede na zunanje
vremenske razmere.

• Pametni na
dzor in upravl
janje
vaše hiše od
kjerkoli in kada
rkoli.
• Avtomatska
nastavitev se
nčil in
svetil vezano
na vreme.
• Večje udob
je in varnost.
• Nadzor in pr
ihranki porabe
električne en
ergije.
• Zmanjšanje
elektrosmoga
v
vašem domu
– sevanja
brezžičnih om
režij.

Več o Pametni hiši na www.lumar.si

Živi najbolje!

PAMETNA
HIŠA
PAKET – BEST BUY
Osnovni pripravljen paket BEST BUY
vsebuje: nadzor nad vsemi ponujenimi senčili, osnovnimi svetili (po želji in
potrebi jih lahko razširite), senzor izliva
vode z nadzorom glavnega ventila vode,
senzor dima z javljanjem, nadzor električnih porabnikov priključenih v sistem
krmiljenja, senzor odprtosti vhodnih
vrat, senzor gibanja, vremensko postajo
za pomoč pri avtomatskih nastavitvah
glede na zunanje vplive.

PAKET PAMETNE HIŠE BEST BUY
VSEBUJE:
1 × napredna centralna enota FIBARO
HC2 za hišni in oddaljeni nadzor na
pametnih telefonih, tablicah …,
9 × modul za nadzor senčil,
3 × modul za nadzor luči ON/OFF,
1 × pametna vtičnica – nadzor ON/OFF,
1 × senzor odprtja vrat ali oken,

1 × senzor dima,
1 × senzor gibanja z dodatnimi funkcionalnostmi (meri temperaturo in
osvetljenost, zazna tresljaje),
1 × senzor izliva vode s povezavo na
pametni krmilni ventil za vodo
(z 1x preklopnim stikalom),
1 × upravljanje senčil na podlagi vremenskih podatkov konkretne lokacije
hiše,
1 × stenski krmilnik s štirimi tipkami,
1 × modul za nadzor prezračevanja
ON/OFF,
1 × modul za zmanjšanje elektrosmoga
v spalnih prostorih, nočni izklop
WiFi omrežja in elektrike v spalnih
prostorih.
1 x glasovni asistent Alexa Echo Dot.

INDIVIDUALNA NASTAVTEV,
UPRAVLJANJE
IN NADGRADNJA

RAZŠIRITVENI
PAKET –
VARNOST

RAZŠIRITVENI
PAKET –
DOSTOP

Paket vključuje nadgradnjo z
dodatnimi tremi senzorji odprtja in
dvema gibalnima senzorjema, ki
dodatno nadzorujeta tudi svetlobo
in temperaturo, notranjo varnostno
sireno in nastavitvijo obveščanja na
daljavo.

Paket vključuje domofonski sistem
Doorbird D101 v beli barvi pred
vhodnimi vrati hiše, ki omogoča
oddaljen nadzor dogajanja pred
vašimi vrati, tudi ko vas ni doma.

RAZŠIRITVENI PAKET –
VARNOST

RAZŠIRITVENI PAKET –
DOSTOP

490,00 ¤

590,00 ¤

DDV zajet v ceno

* Cene veljajo od 1. aprila 2022 in so veljavne do preklica.

Na hiši si lahko že z osnovnim modulom
uporabnik nastavi različne režime za čas
v dnevu ali glede na počutje (uporabniške scene). V času ko vas ni doma pa
tudi simulacijo prisotnosti z naključnim
prižigom luči, odpiranjem žaluzij, …
Ponujeni sistem se lahko poljubno razširja, dopolnjuje in prilagaja že v fazi
projektiranja ali izvedbe. Njegova posebnost je možnost enostavne nadgradnje
tudi tekom uporabe hiše v kasnejši fazi,
ko lažje ocenite svoje želje in potrebe
po nadzoru v vaši novi hiši Lumar.

OSNOVNI PAKET NADZORA
HIŠE BEST BUY – LUMAR

3.990,00 ¤
DDV zajet v ceno

Cena vključuje montažo in
osnovno nastavitev

DDV zajet v ceno

Več o Pametni hiši na www.lumar.si

