Épületautomatizálás
okosan, egyszerűen, biztonságosan.

Okos rendszer
a mindennapokhoz
A Nective System okos rendszere leveszi az Ön válláról otthona működtetésének napi gondjait. Egyaránt használható lakóingatlanban, irodában vagy ipari
környezetben is.
Legyen szó a világítások, kapuk vezérléséről, a hűtés-fűtés szabályozásáról, az
árnyékolástechnika működtetéséről, a riasztó vagy éppen a média rendszerek
ellenőrzéséről, a Nective System egy ingyenes applikáció segítségével
egyszerűen, megbízhatóan és teljesen az Ön igényeinek megfelelően látja el
feladatait.
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A NECTIVE SYSTEM JELLEMZŐI
KÉNYELEM
Az okos rendszer időt, energiát és pénzt
takarít meg Önnek, kényelmesebbé téve
otthonát. A rendszer elemei teljes mértékben egyedi igényeihez szabhatók. A funkciókat egy ingyenes applikációval bárhonnan a világból működtetheti, mindössze
egy mobiltelefon vagy tablet segítségével.

MEGBÍZHATÓSÁG
A rendszer elosztott intelligenciájú, ezért
sokkal megbízhatóbb. Minden eleme saját
vezérléssel rendelkezik. Egy esetlegesen
felmerülő hiba nem okozza a teljes vezérlés leállását, szemben egy központi intelligenciájú rendszerrel, ahol a központ meghibásodása esetén semmi sem működik.

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Egy túlhűtött légtér vagy egy indokolatlanul magasra állított fűtés, a rosszul szabályozott árnyékolástechnika, egy égve
felejtett lámpa jelentősen megnöveli az
energiaköltségeket. Megfelelő szabályozással akár 10-20 százalékos energiamegtakarítás is eredményezhető.

EGYSZERŰSÉG
Használata és telepítése egyszerű, kön�nyen elsajátítható. A Nective System eszközei nem igényelnek külön programozást. Az eszközök tartalmazzák azokat a
tipizált épületautomatizálási szoftvereket,
amelyek segítségével intelligensen vezérelheti otthonát.

BIZTONSÁG
A vezetékes (LAN) rendszer nincs kitéve a
vezeték nélküli rendszerek biztonsági kockázatainak, ellenállóbb az esetleges külső
támadások ellen. Megvédi otthonát: képes
riasztásokat küldeni, ha szenzorai füstöt,
vízszivárgást, illetéktelen behatolást érzékelnek.

ÁTALAKÍTHATÓSÁG
A rendszer bármikor bővíthető. Beszerelt
elemei pedig – például a felhasználói igények változása miatt – módosíthatók. Ha
például a redőnyök helyett inkább a világítást akarjuk szabályozni, a modul egyszerűen átszerelhető.

APPLIKÁCIÓ
A Nective System épületautomatizálási rendszerét irányító applikáció
ingyenesen letölthető IOS és Android operációs rendszerre is. A rendszer
bármilyen okostelefonról vagy tabletről vezérelhető, a világ bármely
pontjáról. Az applikáció illesztése a rendszerhez teljesen automatikus, így
nem okoz nehézséget vagy többletköltséget a felhasználók számára. Minden
funkcióját a felhasználó szerkesztheti és állíthatja be, saját igényei szerint.
Telepítéskor az applikációban automatikusan megjelennek az Ön otthonának
vezérlései, ezeket tetszés szerint nevezheti el.
Az applikációban a felhasználó kialakíthat úgynevezett szcenáriókat,
amelyek segítségével időzítheti egyes elemek működtetését.

Ha például mindennap hasonló időpontban ér haza,
meleg otthon, felkapcsolt lámpa várja.
A felhasználó saját igényeinek megfelelően szerkesztheti az applikációt:
elnevezheti a vezérléseket, szobákba rendezheti a vezérléseket, saját
szcenáriókat szerkeszthet, például világítás mintákat.
Időzíteni is tudja a vezérlést: ha nincs otthon, bizonyos funkciókat
időzítetten működésbe hozhat, jelenlétet szimulálhat.
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