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Előre programozva, de akár egye-

dileg, távolról beavatkozva állíthat-

ja be az optimális hőmérsékletet 

az intézmény helyiségeiben, azok 

funkcionalitásának megfelelően.

Mozgásérzékelőkkel, fénymérő 

szenzorokkal a rendszer automati-

kusan beállítja vagy kikapcsolja a 

világítást a használók igényeihez 

igazodva.

Hűtés / Fűtés Világítás Árnyékolás

Biztonság

A megfelelő védelmet a szén-mon-

oxid és gáz szenzorok szolgálják a 

helyiségeket használók egészsége

érdekében, míg az intézmények 

éjszakai védelmét kamerák, mozgás 

és nyitásérzékelők látják el.

Konferencia, multimédia

A tárgyalótermek foglalása, a 

szükséges multimédiás eszközök 

működtetése, a megfelelő hőmér-

sékleti és fényviszonyok biztosítá-

sa akár egyetlen érintéssel.

Beléptetés

Az intézmények helyiségeinek be-

lépési jogosultsági szintekhez 

kötött használatában kiváló segít-

séget nyújt az NFC kártyával, de 

aká r mobiltelefonnal is használható 

beléptető rendszer.

A függönyök, redőnyök, fényforrások, 

fűtő- és hűtőberendezések vezérlé-

sével jelentős energiamegtakarítás 

érhető el.
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Az okos intézmény egy központi számítógép

rendszer által felügyelt és vezérelt rendszer, 

mely az intézmény épületeinek az eszközeit 

irányítja. Egy gombnyomással, mozdulattal vagy

hangvezérléssel tudja vezérelni az eszközöket, 

mint például a világítást, fűtést, redőnyöket, 

vagy a riasztót.

Egy megfelelően telepített, 
programozott okos intézmény 

akár 15-20%-os energia-
megtakarítást 

is elérhet.

A nagyfogyasztású eszközök csak akkor

lépnek működésbe, ha ténylegesen szükség

van rájuk. Nincs többé egész napos klima-

tizálás vagy fűtés, nincs égve felejtett villany

vagy nyitva hagyott ablak.
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A meglévő intézmények jelentős építészeti 

átalakítása nélkül megoldható az energiatakarékos 

eszközök rendszereinek telepítése.

"Az okos intézmény fogalma számunkra azt jelenti, 

hogy az épület energiahatékony és költséghatékony 

elvárásoknak feleljen meg, míg használóiknak 

nyújtson kényelmi funkciókat."
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