
Tehnologia le va da oamenilor timp, pentru a fi umani ...

Avantajele Instala iei Inteligenteþ
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CONFORT   ECONOMIE   SIGURANTA

Siguranþa copilului, confortul familiei, economia energiilor.
Exluderea pericolului de electrocutare la întrerupãtoare.
Funcþii de simulare a prezenþei pentru zilele de concediu.

Menirea Luxom

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 ?

www.comfil.ro

Cabana, la un SMS distanþã

MOFT sau NECESITATE ?

Soluþii
destinate pentru

LUXOM
stil de viaþã

Ne dedicãm soluþionãrii aplicaþiilor cu care suntem onoraþi.

Vã asigurãm sprijinul necesar, oferindu-vã soluþii potrivite, eficiente ºi rentabile.

Ce comandãm de la distanþã ?

Preluarea grijilor
Cum ar fi sã nu nemai fie niciodatã prea cald sau prea rece în locuinþã, sã nu nemai 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.

www.comfil.ro

DE CE NOI ?
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Control de la distan GSMþã prin

Ne scute te de multe drumuri inutile.
Ne anun nd e nevoie de interven ie uman

F costuri de apel, comut automat pe ocupat.
Mii de comenzi prin sms.
Usurin

Un singur modul, multe posibilit i.

º
þã câ þ ã.

ãrã ã

þã în configurare.
ãþ

Alte modele TCP/IP, Wifi, RS232, RS485 sau contacte.
www.comfil.bizoo.ro

www.comfil.ro

Aceste avantaje sunt cu adevarat importante pentru , 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

Ne scute te de multe drumuri inutile / asigur / ne
anun nd e nevoie de interven ie uman / costuri de apel, execut comanda dup
comut automat pe ocupat / mii de comenzi posibile prin sms / nu necesit meseria i pentru
implementare / configura ie - mentenan pt publicul larg / siguran a maxim la comenzi, face
diferen a ntre litere mari i mici din sms / cu o singur comand se pot activa 1,2,3,4 ie iri, sau
combina iile lor / alegerea timpului c t se vamen ine contactul aclan at... etc

º ã comanda echipamentelor de la orice distanþã
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Avantaje

Case de vacanþã
Cuplarea încãlzirii de la distanþã.
Oprirea tuturor consumatorilor care au rãmas în funcþiune la plecare.
Umplere - golire - încãlzire piscinã, comandat de la distanþã.
Acþionarea porþii ºi uºii de garaj de la telefon.
Legat la alarmã, informeazã despre urgenþe.

Procese de automatizãri pe vârf de munte
Monitorizarea anumitor parametrii electrici i ne-electrici.
Nivelul lichidului din bazin, debitul sau presiunea fluidelor / gazelor.
Lipsa tensiunii primare, func ionare pe generator, nivel combustibil.
Starea pompelor, pornit - oprit.
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Executarea comenzilor primite.

Magazine, tonete
Monitorizarea u iilor geamurilor.
Decuplarea reclamei pe timp de noapte.
Pornirea nc lzirii nainte de deschidere.
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22++ cadouricadouri
de sãrbãtoride sãrbãtori

-10%-10%
calculator
de preþuri
calculator
de preþuri


