Poznaj dom
w łączność

Innowacyjna
technologia
łączności
w domu
io-homecontrol® to technologia dwukierunkowej, bezprzewodowej komunikacji radiowej, znajdująca się w wielu
urządzeniach domowych oferowanych przez partnerskie marki, specjalizujące się w sektorze mieszkaniowym.
io-homecontrol® zapewnia codzienny komfort, bezpieczeństwo i oszczędność energii dzięki większej skuteczności
działania automatycznych lub napędzanych silnikami urządzeń domowych: okien dachowych, rolet, bram garażowych i
wjazdowych, drzwi wejściowych, alarmów, sterowania oświetleniem, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji itd.
io-homecontrol® czyni urządzenia w pełni kompatybilnymi, niezawodnymi i bezpiecznymi.

Ważny aspekt
io-homecontrol®
interoperacyjność:
produkty różnych ﬁ rm współpracują ze sobą
w logiczny, spójny sposób.

+
zapewniają pełną kontrolę domu:
jeden punkt sterowania umożliwia obsługę wszystkich
rodzajów wykorzystywanych w domu urządzeń
io-homecontrol®.
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Czołowe marki w zakresie wysoko wydajnej technologii
Marki partnerskie skorzystały ze sprawdzonej jakości swoich produktów i uznanych kompetencji, aby wdrożyć technologię
io-homecontrol®.
Ciat, Atlantic Group, Honeywell, Niko, Overkiz, Secuyou, Somfy, VELUX, WindowMaster — są to marki oferujące
kompatybilne produkty w całej Europie, zapewniając obecność na dużą skalę i pomoc w zakresie sprzedaży.
Inteligencja wbudowana w produkt
Zintegrowanie dwukierunkowej techniki radiowej w każdym z certyﬁkowanych produktów to najważniejsza cecha
charakterystyczna rozwiązania io-homecontrol®.
Taka systematyczna integracja zapewnia łatwy montaż i sterowanie, kompatybilność produktów, jak również gwarantuje
optymalną konserwację i bezpieczeństwo.

Na dzień dobry

Łagodniejsza zima

Ważny aspekt
Zdalnie – smartfon

Wizyta www.io-homecontrol.com
aby obejrzeć programy.

Wzajemna kompatybilność
produktów z certyﬁkatem
io-homecontrol® obejmuje
wszystkie ich funkcje, w tym
weryﬁkowanie i potwierdzanie
wykonywanych działań
(sprzężenie zwrotne).

łatwa i niedroga
zapewniająca
p
inteligentny
Pełna kompatybilność od samego początku
• certyﬁkowane produkty są w pełni kompatybilne ze względu na wspólny język komunikacji.
• Z chwilą zainstalowania, nowy element wyposażenia jest rozpoznawany przez inne produkty, już zainstalowane w domu.
• Pojedynczy układ zdalnego sterowania umożliwia sterowanie produktami wielu marek i zarządzanie wszystkimi ich funkcjami,
grupowo lub pojedynczo.
Indywidualnie skalowalna technologia
• Dom można wyposażać w produkty kompatybilne z technologią io-homecontrol® stopniowo, zgodnie z potrzebami w
zakresie łatwego modyﬁkowania, łączenia, uzupełniania lub usprawniania instalacji. Technologię można zastosować w
nowych lub odnawianych budynkach, zawsze z gwarancją pełnej kompatybilności.
• io-homecontrol® to technologia modułowa i otwarta na przyszłe produkty.
Uzyskanie automatyki w domu po dogodnych kosztach!
• Technologia bezprzewodowa eliminuje konieczność montażu centrali sterowania, wiercenia w ścianach lub układania kabli!
• Zainstalowanie produktu z certyﬁkatem io-homecontrol® to koszt związany tylko z instalacją! technologia io-homecontrol®
pozwala na samodzielny wybór priorytetów, przy równoczesnym zachowaniu kontroli nad budżetem.
• Obsługa techniczna jest sprowadzona do minimum, dzięki sprawdzonej jakości produktów marek partnerskich z certyﬁkatami
io-homecontrol®.

Nocne orzeźwienie

Przyjemnie latem

Chwilowa nieobecność

Ważny aspekt
Wizyta www.io-homecontrol.com
aby obejrzeć programy.

Łatwa instalacja i
natychmiastowe połączenie,
zarówno w domach nowych,
jak i remontowanych.
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Instalacja, która się komunikuje
• Ponieważ wszystkie urządzenia korzystają z tego samego języka, każde z wydanych poleceń jest systematycznie
sprawdzane i potwierdzane użytkownikowi na ekranie układu zdalnego sterowania, za pomocą sygnału optycznego
lub dźwiękowego (sprzężenie zwrotne).
• Status urządzeń można sprawdzić w dowolnej chwili. Instalacja jest w stanie wykryć każdą nieprawidłowość i ostrzec
użytkownika w dowolnej chwili.
Technologia pod nadzorem
• io-homecontrol® gwarantuje optymalne bezpieczeństwo instalacji. Bezpieczeństwo to jest zapewniane przez
komunikację radiową z kontrolą „statusu częstotliwości”.
• system io-homecontrol® skanuje trzy częstotliwości radiowe w zakresie od 868 MHz do 870 MHz i wybiera tę, która
jest dostępna do bezpiecznego przesyłania polecenia lub informacji. Zapewnia to prawidłowe działanie systemu bez
zakłócania działania innych domowych urządzeń elektronicznych (komputera, routera internetowego, telewizora itd.).
• 128-bitowy symetryczny klucz szyfrujący uwierzytelnia źródło polecenia. Każda instalacja ma własny klucz szyfrowania,
dzięki czemu oferowany poziom bezpieczeństwa jest równoważny komunikacji pomiędzy bankomatem a bankiem.
Kompatybilna, sprawdzona technologia
• dwukierunkowa radiowa technologia bezprzewodowa io-homecontrol® spełnia europejską normę EN 300-220,
regulującą komunikację radiową małej mocy w zakresie częstotliwości od 868 MHz do 870 MHz.
• System io-homecontrol® gwarantuje również spełnienie wymogów i przepisów w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Zdalnie – sprawdź i zamknij

Wyjazd na wakacje

Ważny aspekt
Dobranoc!

Wizyta www.io-homecontrol.com
aby obejrzeć programy.

Brak ryzyka zakłóceń. Moduł
analizuje kanał radiowy przed
przesłaniem danych. Jeżeli
kanał jest zajęty, wyszukiwana
jest automatycznie najbliższa
wolna częstotliwość.

io-homecontrol®
w domu...
oznacza
Większe oszczędności energii – kombinacja produktów kompatybilnych z technologią io-homecontrol® (otwieranie/
zamykanie, ogrzewanie/wentylacja) znacznie poprawia efektywność energetyczną domu.
Wyższy komfort – domowy system automatyki io-homecontrol® pozwala zarządzać swoim codziennym komfortem,
z możliwością zaprogramowania odpowiednio do własnych wymagań i potrzeb. Pozwala on uniknąć kłopotliwych,
powtarzających się czynności (wyłączanie wszystkich świateł, opuszczanie rolet i żaluzji, zamykanie bramy itd.), dzięki
wykonywaniu ich zamiast użytkownika!
Wyższe bezpieczeństwo – system io-homecontrol® łączy w sobie dynamiczną ochronę (sekwencje zamykania i
blokowania drzwi, żaluzji i okien) z ostrzeżeniami statycznymi, z pełną koordynacją i automatyczną kontrolą na miejscu
lub zdalnie.

HONEYWELL INTERNATIONAL to koncern przemysłowy o zdywersyﬁkowanym portfelu działalności wartości 36,5 mld
dolarów oraz lider automatyki wykorzystującej najnowsze technologie. Klientom na całym świecie oferuje systemy kontroli
dla budownictwa i przemysłu, produkty i usługi dla lotnictwa, produkty dla przemysłu motoryzacyjnego, turbokompresory
oraz zaawansowane materiały konstrukcyjne. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w tworzeniu systemów
regulacyjnych i bezpieczeństwa dla klientów na całym świecie, usługi i produkty grupy Honeywell są wykorzystywane w
ponad 100 mln domów i budynków na całym świecie.
www.honeywell.com
Należąca do grupy przemysłowej Niko ﬁrma NIKO NV projektuje i wytwarza najnowsze rozwiązania w zakresie urządzeń
elektrycznych, sterowania oświetleniem, automatyki domowej, domofon.w i wideofon.w. Klienci indywidualni i biznesowi
z terenu całego świata wybierają najwyższej jakości rozwiązania ﬁrmy Niko ze względu na wygodę ich instalacji, łatwość
użytkowania oraz atrakcyjny design. Firma Niko sprzedaje swoje rozwiązania na terenie całej Europy.
www.niko.eu
SOMFY to światowy lider systemów sterowania do osłon przeciwsłonecznych w budynkach mieszkalnych i biurowych
od przeszło 40 lat. Dynamiczna izolacja, kontrola światła naturalnego oraz naturalna wentylacja to obszary na których
Somfy realizuję koncepcję Fasady Bioklimatycznej, odpowiadając równocześnie na potrzeby w zakresie komfortu,
energooszczędności i bezpieczeństwa.
www.somfy.pl
Grupa VELUX tworzy lepsze warunki mieszkalne, dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu dostarczanemu przez
dach. Oferta VELUX zawiera szeroki asortyment okien do poddaszy i świetlików oraz produkty do płaskiego dachu. Firma
VELUX oferuje również różnego rodzaju akcesoria dekoracyjne i przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne, produkty izolacyjne,
produkty do zdalnego sterowania i kolektory słoneczne przeznaczone do montażu w konstrukcji dachu.
www.velux.pl

Grupa przemysłowa ATLANTIC, jeden z liderów w dziedzinie komfortu termicznego. Zatrudniająca 4200 pracowników i
dysponująca 17 zakładami produkcyjnymi na terenie Francji oraz poza jej granicami Grupa Atlantic oferuje szeroką gamę
rozwiązań w zakresie różnych rodzajów energii (elektryczność, gaz, olej opałowy, energia słoneczna, drewno…) oraz
różnorodnych technologii.
www.groupe-atlantic.com
Grupa CIAT jest jednym z europejskich liderów w dziedzinie ogrzewania pompami ciepła, systemów klimatyzacji i
uzdatniania powietrza na potrzeby sektora mieszkaniowego, usługowego, medycznego i przemysłowego. Rozwój ﬁrmy
uwzględnia optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych, poprawę jakości powietrza i zapewnienie wysokiego
poziomu komfortu cieplnego w pomieszczeniach w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.
www.ciat.com
WINDOWMASTER – dzięki swoim systemom wykorzystywanym w ponad 300 budynkach na terenie Europy, ﬁrma
WindowMaster jest największym europejskim dostawcą rozwiązań w dziedzinie kontrolowanej wentylacji naturalnej.
Firma opracowuje również rozwiązania i produkty w zakresie odprowadzania dymów / ciepła poprzez naturalne systemy
wentylacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo w tysiącach budynków na terenie całej Europy.
www.WindowMaster.com

Firma OVERKIZ jest dostawcą nowych rozwiązań przeznaczonych dla producentów wyposażenia domu (instalacje
grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, oświetlenie, systemy otwierania i sterowania...), opracowując dla nich atrakcyjne
rozwiązania w zakresie sterowania domami i budynkami. Firma zapewnia swoim klientom pełny pakiet usług (urządzenia,
oprogramowanie, infrastruktura i usługi), umożliwiając im opracowywanie kompletnych ofert w zakresie systemów
kontroli dostępu i zdalnego sterowania. Nasza oferta obejmuje interfejsy przeznaczone dla instalatorów i użytkowników
końcowych.
www.overkiz.com
SECUYOU to duński system zamków bezprzewodowych do drzwi tarasowych/balkonowych oraz do okien.
www.secuyou.com
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