Život je snadnější, když vše spolupracuje

Vítejte do chytrého domu
Jediným ovladačem můžete ovládat celý dům
Jestliže potřebujete hromadu dálkových ovladačů a několik rychlých pohledů do návodů, abyste
zapnuli své domácí kino, pak budete milovat Control4. Jedním stiskem tlačítka zapnete TV, Blu-ray
a zesilovač a rovnou ztlumíte světla či je zastíníte. A také třeba zavřete garáž.
Hudba a filmy v každém pokoji
Užijte si svoji hudební sbírku v celém domě, kdekoli si dáte reproduktory. Výběr oblíbené skladby
je záležitostí několika stisků tlačítek. Výběr filmu pro dnešní večer se stane zábavou. Namísto
pracného hledání DVD či Blu-ray si z televizního on-screen menu snadno vyberete.
Chytré osvětlení
Zhasněte dům jedním tlačítkem, když jdete spát, a zároveň zabezpečete garáž. Šetřete energií
a nechte čidla přítomnosti vypínat světla na chodbách. Ztlumte si světlo u televize z pohovky.
Světla se budou také vypínat či zapínat dle vašeho příchodu (podle EZS).
Pokročilé řízení teploty
Pomáhejte šetřit přírodní zdroje a také svoji peněženku. Zajistěte si tepelnou pohodu v domě
díky snadnému ovládání topení a chlazení. V každém pokoji si vyberte žádanou teplotu a nechte
Control4, ať ji přizpůsobí podle toho, zda jste, či nejste doma.
Ochrana a bezpečí
Control4 zajistí, že jsou světla vypnutá, zatímco jste pryč, anebo je naopak náhodně zapíná, když jste na
dovolené. Také zařídí, aby byla garážová vrata a okna zavřená a žaluzie zatažené. Control4 vám nabídne
vzdálený dohled pomocí kamer a upozorní vás na nečekané události (pomocí SMS či e-mailu).
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Představte si dům podle Control4

Jediným ovladačem můžete

snadné nastavení topení, chlazení, větrání, klimatizace či
vzduchotechniky na TV či dotykovém panelu

ovládat domácí kino a stmívat světla
spolu s úvodními titulky filmu

upozorní vás na chyby domovních technologií či výpadek proudu

ovládat světla, žaluzie, rolety, topení,
klimatizaci a větrání

snadné vypnutí všech TV v době, kdy děti mají dělat domácí úkoly
upozorní vás na nezavřená vrata garáže (zavřít je však můžete ze
své kanceláře)
hlídá zámky dveří, světla a bezpečnostní kamery pro váš klid
pro odchod či odjezd na dovolenou stačí jeden stisk tlačítka

vybrat si hudbu ze svého hudebního
archívu v jakékoli místnosti domu
vybrat si film ze svého filmového
a televizního archivu kdekoli v domě

automaticky vypíná topení a chlazení při otevřeném okně

zkontrolovat na televizi děti u bazénu
či se podívat na venkovní kameru

hudba a filmy z vašeho archívu do každé místnosti

podívat se na internet v televizi

upozorní vás, když někdo přijíždí k vašemu domu

svolat rodinu, ať už je kdekoli v domě
či okolí

spolu s oznámením návštěvy vám na televizi ukáže její fotografii
sepne se noční světlo, když vstanete z postele
nabídne vám podrobné grafy spotřeby energií včetně té aktuální
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zhasnout světla v garáži, aniž byste
museli vstávat z gauče
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Snadné ovládání celého domu.
Přehledné menu na televizi či
dotykovém panelu.
Hudba do každého pokoje.
Vaše kompletní sbírka hudby
a rádiové stanice.

Živý obraz z kamer na každé
televizi a dotykovém panelu.
Pro vaše bezpečí.

Celý váš filmový archív
na každé televizi.

Vzdálené ovládání krytu bazénu,
vjezdových vrat a zavlažování.
Pro vaše pohodlí.

Příjemná hudba pro zahradní
párty. V létě i v zimě.

Řízení domova je snadné
Řízení domova je mnohem více než pouhý univerzální dálkový ovladač nebo chytré osvětlení.
Ovládání domova Control4 spojuje a ovládá elektroniku a technologie ve vašem domě – a to vše skrze
intuitivní rozhraní. V Control4 věříme, že život je jednodušší, když vše spolupracuje.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač SR-250 s OLED displejem a podsvícenými
klávesami umožňuje pohodlné ovládání vašeho domu.
Textové menu je přehledné a nabízí stejné možnosti
ovládání jako grafické menu.
TV obrazovka
Na každé TV v domě můžete mít menu Control4 pro
řízení domu. Pomocí dálkového ovladače Control4 si
můžete užívat výhody ovládat celý dům z libovolné
TV.
Dotykový panel
Dotykové panely vám nabídnou stejné menu jako TV
obrazovka; mohou být jak vestavěné do zdi (chodby
a koupelny), přenosné (na zahradu a do obývacího pokoje)
či na stůl (na noční stolek).

www.control4.cz

Klávesnice s indikačními LED
Elegantní klávesnice se dvěma, třemi nebo šesti tlačítky
vybavenými indikační LED diodou, která může zobrazit
256 barev, vás také umí informovat o stavu domu.
iPhone/iPod touch
K řízení domu či televize můžete také využít svůj iPhone
či iPod touch. S aplikací My House na něm získáte stejné
menu Control4, jaké je na dotykových panelech.
Mobilní telefon
Prostřednictvím mobilního telefonu (SMS nebo prozvonění)
můžete také zapnout topení nebo zavřít bránu.
Internet
Přes internet nejen můžete nastavit topení či vypnout
světla v domě, ale také se podívat na kamery.
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Jaké je řešení Control4?
Překvapivě dostupné
Základní sestavu pořídíte za cenu odpovídající běžné
TV. Rozsáhlé systémy pro velké domy plné technologií
pořídíte za zhruba třetinovou až desetinovou cenu
oproti konkurenčním systémům.
Spolupracující s dalšími technologiemi
Nejste omezeni pouze na prvky Control4. Systém integruje
také chytré elektroinstalace Moeller XComfort a Nikobus,
INELS, Foxtrot, Vantage InFusion, BTicino MyHome či
KNX/EIB. Omezeni jste pouze svojí fantazií. Přes Ethernet,
RS-232 nebo IR lze připojit i jakýkoli jiný systém, například
klimatizaci LG či Daikin anebo řízení topení AMiT.

Snadno rozšiřitelné
Můžete začít s jednoduchým ovládáním obývacího
pokoje a postupně přidávat další hudební a filmové
zóny, světla, řízení topení a chlazení nebo další
automatizaci. Díky podpoře standardů (Control4
využívá běžnou datovou síť) a možnosti kompletního
bezdrátové propojení je to snadné.
Vhodné i pro dodatečné instalace
Vyberte si bezdrátové ovladače nebo prvky připojené
pomocí počítačové sítě podle svých potřeb. Ať stavíte
nový, nebo vybavujete již existující dům, Control4 má
pro vás řešení.

Podívejte se na naše prezentační filmy
www.control4.cz/podpora/filmy-a-videa/
Prohlédněte si vzorová řešení
www.control4.cz/reseni/
Prolistujte si katalog produktů
www.control4.cz/produkty/
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