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Casa Inteligentã
Instalaþia electricã fiind finalizatã,
Luxom se mai poate implementa?

Soluþii
destinate pentru

De multe ori suntem puºi în situaþia de a alege
între douã situaþii aparent contradictorii, atunci
când ne-am dori atât capra cât ºi varza ...
Cu o astfel de dilemã se luptã integratorii Luxom aproape
zi de zi, atunci când sunt puºi în situaþia de a implementa
echipamentele inteligente la o casã aproape finisatã ...

L U X O M
module micro

... ºi totuºi, care e soluþia ?
LUXOM fiind o instalaþie descentralizatã, nu necesitã o unitate centralã de unde
pleacã toate cablurile, avem posibilitatea de a o implementa în orice configuraþie, în
funcþie de posibilitãþile oferite de imobil.
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Avantajele Instalaþiei Inteligente
Menirea Luxom
Siguranþa copilului, confortul familiei, economia energiilor.
Exluderea pericolului de electrocutare la întrerupãtoare.
Funcþii de simulare a prezenþei pentru zilele de concediu.

Aceste avantaje sunt cu adevarat importante pentru Luxom, completate cu uºurinþa în folosire ºi
adaptabilitate maximã la noile cerinþe, atunci când situaþia o cere. Nu de puþine ori, camera copilului
devine neîncãpãtoare la o anumitã vârstã ºi va primi o nouã destinaþie iar o camerã mai mare va deveni
cadoul onomastic.
Luxom va ºtii sã asigure toate funcþiile necesare noii camere.
LUXOM - soluþii personalizate
pentru cã nu existã douã aplicaþii la fel

Trãim într-o lume frumoasã ºi încântãtoare, într-o scânteie a universului plinã de numeroase
minunãþii ...râsul unui copil, prima ploaie dupã o varã toridã, imaginea lunii peste un lac ...
Dacã cunoaºtem aceste lucruri, ce ne opreºte sã le experimentãm ? poate grijile ?

Preluarea grijilor
Pentru cazurile cu spaþiu de montaj limitat, ori dacã se doreºte integrarea unei
game de întrerupãtoare alese în prealabil sau pur ºi simplu construcþia e într-o fazã
în care aºezarea componentelor Luxom într-un tablou propriu nu este o opþiune,
vom alege modulele micro care se vor multumi sã împartã spaþiul existent cu alte
elemente sau cabluri.

Cum ar fi sã nu ne mai fie niciodatã prea cald sau prea rece în locuinþã, sã nu ne mai gândim dacã am stins
sau nu luminile la plecare, daca am scos din prizã aparatele, dacã am închis toate geamurile, dacã am
armat sau nu alarma, dacã centrala e pe economic...
Toate aceste funcþii sunt verificate ºi executate automat pentru a vã oferi confort, siguranþã ºi economie
maximã, încã din prima zi.

Tehnologia le va da oamenilor timp, pentru a fi umani ...
DE CE NOI ?
Vã asigurãm sprijinul necesar oferindu-vã soluþii potrivite, eficiente ºi rentabile.

LUXOM
stil de viaþã

Ne dedicãm soluþionãrii aplicaþiilor cu careem onoraþi.
Modulul micro, o treime din lungimea unui pix !

Locul preferat al modulelor micro ...

LUXOM - Control Inteligent în Romania ºi Republica Moldova
în exclusivitate prin Comfil Serv srl - Tg Mureº

în spatele gips-cartonului

în dozele intrerupãtoarelor

în dozele de legãturi a circuitelor electrice
în tavanul fals
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în elemente de design arhitectural ...

CONFORT

ECONOMIE

Tehnologia pe care n-o vedem, dar in mod sigur o simtim !

SIGURANTA
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Tehnologia pe care n-o vedem, dar in mod sigur o simtim !

