
Tehnologia le va da oamenilor timp, pentru a fi umani ...
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LUXOM - Control Inteligent în Romania şi Republica Moldova 
în exclusivitate prin Comfil Serv srl - Tg Mureş

Siguranţa copilului, confortul familiei, economia energiilor.
Exluderea pericolului de electrocutare la întrerupătoare. 
Funcţii de simulare a prezenţei pentru zilele de concediu.

Trăim într-o lume frumoasă şi încântătoare,  într-o scânteie a universului plină de numeroase 
minunăţii ...râsul unui copil, prima ploaie după o vară toridă, imaginea lunii peste un lac ...

Dacă cunoaştem aceste lucruri, ce ne opreşte să le experimentăm ? poate grijile ?

www.comfil.ro

Cum ar fi să nu ne mai fie niciodată prea cald sau prea rece în locuinţă, să nu ne mai gândim dacă am stins 
sau nu luminile la plecare, daca am scos din priză aparatele, dacă am  închis toate geamurile, dacă am 
armat sau nu alarma, dacă centrala e pe economic...

Toate aceste funcţii sunt verificate şi executate automat pentru a vă oferi confort, siguranţă şi economie 
maximă, încă din prima zi.

DE CE NOI ?
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Aceste avantaje sunt cu adevarat importante pentru Luxom, completate cu uşurinţa în folosire şi 
adaptabilitate maximă la noile cerinţe, atunci când situaţia o cere. Nu de puţine ori, camera copilului 
devine neîncăpătoare  la o anumită vârstă şi va primi o nouă destinaţie iar o cameră mai mare va deveni 
cadoul onomastic. 
Luxom va ştii să asigure toate funcţiile necesare noii camere.

LUXOM - soluţii personalizate 
pentru că nu există două aplicaţii la fel

Casa Eco log i că
a va n t a j e l e c o n t r o l u l u i i n t e l i g e n t

LUXOM face di ferenţa
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Soluţii
destinate pentru

www.comfil.ro

LUXOM
stil de viaţă

Vă asigurăm sprijinul necesar oferindu-vă soluţii potrivite, eficiente şi rentabile.

Ne dedicăm soluţionării aplicaţiilor cu care ne onoraţi.

    Conceptul de casă ecologică nu însemnă doar realizarea unui imobil 
din materiale naturale, ea va trebui să se încadreze într-un consum 
moderat de energie, fără a atenta la confortul locatarilor.

    Randamentul energetic poate fi asigurat doar printr-un sistem care 
reglează toţi consumatorii electrici şi termici.

Consumul eficient
al energiilor electrice şi termice

detalii pe www.comfil.ro

Avan t a j e l e  c a s e i  i n t e l i g en t e

Tehnologia pe care n-o vedem, dar în mod sigur o s imţim !

CONFORT     ECONOMIE     SIGURANTA

Tehnologia pe care n-o vedem, dar în mod sigur o s imţim !

M e n i r e a L U X O M

Casa LUXOM este eficientă energetic, 
este confortabilă, rentabilă, ecologică !

LUXOM elimină risipa de energie

     opreşte risipa energiilor electrice şi termice, fără a atenta la confortul 
locatarilor;    asigură condiţii de confort în camera locuită, economie în 
cealaltă;       asigură decuplarea automată a iluminatului în camera 
părăsită un timp îndelungat;  
    nu necesită branşament electric, se alimenteză de la acumulatorii 
panoului fotovoltaic;       avertizare prin SMS în cazul urgenţelor sau a 
descărcării acumulatorilor...
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