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

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

Avantajele Instalaþiei Inteligente
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CONFORT   ECONOMIE   SIGURANTA

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

þ 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  la o anumitã vârstã ºi va primi o nouã destinaþie iar o camera 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.

Siguran a copilului, confortul familiei, econmia energiilor. 

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

Soluþii
destinate pentru

Control inteligent,
MOFT sau NECESITATE ?

LUXOM
stil de viaþã

Ne dedicãm soluþionãrii aplicaþiilor cu care suntem onoraþi.

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

 preþios ºi multifunctionalCINCO
Pupitrul de comandã inteligent CINCO, c

sã:
ontroleaza 

orice consumator din ca  lumini, prize, jaluzele, 
incãlzire, rãcire chiar si sistemul audio-video.
Ledurile rgb încorporate, semnalizeazã fiecare funcþie  
prin culoarea  preferatã de utilizator.
Este element de decor, asigurã iluminatul ambiental în 
culori, ne informeazã asupra situaþiilor de urgenþã.
Informaþii instantanee cu privire la  orice consumator.

S i g u r a n þ a M a x i m ã  C o n t r a  E l e c t r o c u t ã r i i Preluarea grijilor

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.

Functionalitatea

Culoarea ledurilor oferã informaþii utile despre consumatorul ce urmeazã a fi controlat. De ex. 
verde pentru iluminatul grãdinii, albastru pentru control audio ºi rosu pentru control temperaturã.

Culori potrivite

Controlul uºor ºi intuitiv al casei. Dimensiunile optime asigurã senzaþia de control direct.
Graþie ledurilor rgb setate la culoarea doritã, întotdeauna veþi ºti care e întrerupãtorul care-l 
cãutaþi, indiferent de gradul iluminãrii din încãpere.

Personalizarea

Culorile ledurilor, în armonie perfectã cu încãperea. 
Alegând culoarea, nuanþa ºi intensitatea potrivitã, 
asigurãm iluminatul  decorativ. 

Iluminat ambiental
Prin combinaþia cu senzorul de miºcare, acþioneazã ca iluminat 
nocturn fãrã a orbi ochii celui care traverseaza o zonã. Aceasi funcþie 
va asigura iluminatul de bazã în camera copilului, în culoarea lui preferatã.

Siguranþa
Datoritã comunicaþiei digitale cu restul echipamentelor, putem afirma cu certitudine cã nu existã 
o altã soluþie la fel de complexã, la fel de sigurã contra electrocutãrii, pentru comanda casei, 
afiºarea stãrilor ºi iluminarea cãilor de acces.

Înlocuieºte intrerupãtoarele de perete, asigurã cu uºurinþã controlul a 16 consumatori 
diferiþi, posibilitãþile maxime fiind de 80.

www.comfil.ro

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

DE CE NOI ?
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