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Managementul energiilor

Soluþii

Decizia noastrã de a consuma responsabil energiile,
va încânta generaþiile copiilor ºi nepoþilor noºtrii.
Dupã cum se cunoaºte, o cantitate importantã a
energiei poate fi salvatã, fãrã a renunþa la confortul
cu care ne-am obiºnuit.
Instalaþiile inteligente sunt cruciale în aceastã
privinþã.
Funþiile dedicate mãsurãrii ºi economisirii
energiilor, pot fi implementate cu uºurinþã atât în
cazul construcþiilor noi cât ºi al celor existente, în
momentul unei reabilitãri sau modernizãri.

destinate pentru

Avantajele Instalaþiei Inteligente

www.comfil.ro

Economia energiilor,
UTIL sau NECESAR ?

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 ...

Cum economiseºte energia o instalaþie electricã modernã?
Dacã cunoaºtem aceste lucruri, ce ne opreºte sã le experimentãm ? poate grijile ?

Preluarea grijilor

Controlul iluminatului
O economie importantã se obþine prin integrarea iluminatului într-un sistem
inteligent, întotdeauna veþi avea luminã uniformã în toate colþurile încãperii,
indiferent de gradul iluminãrii naturale. Luminile uitate aprinse, se vor stinge
automat. Toate corpurile vor funcþiona ca un întreg, le veti putea actiona de la
oricare dintre intrerupatoare, scopul fiind asigurarea confortului ºi al economiei în
acelaºi timp.

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 ...

Controlul încãlzirii
Energia termicã poate fi gestionatã individual pentru fiecare camerã, în funcþie de
necesitãþi.
Prin pupitrele de comandã cu afiºor, controlul se realizeazã uºor ºi la îndemâna
oricui.
Se va detecta inclusiv energia cu care soarele încãlzeºte o anumitã camerã iar
centrala va fi comandatã sã asigure doar diferenþa de temperaturã.

LUXOM
stil de viaþã

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...

DE CE NOI ?
Vã asigurãm sprijinul necesar, oferindu-vã soluþii potrivite, eficiente ºi rentabile.
Ne dedicãm soluþionãrii aplicaþiilor cu care suntem onoraþi.

Controlul rulourilor
Soluþia Luxom setatã pe funcþii de varã, va coborî parasolarele automat când
suntem plecaþi, astfel aerul condiþionat va funcþiona mult mai puþin sau chiar deloc.
Pe timp de iarnã, rulourile pot fi ridicate automat la primele raze ale soarelui, astfel
pe lângã o priveliºte înbucurãtoare beneficiem ºi de energia termicã suplimentarã a
soarelui, asigurându-ne economia energiei principale.

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

În mod confort plus, parasolarele asigurã protecþia în cazul condiþiilor meteo nefavorabile.
Instalaþia inteligentã va ºtii în permanenþã ce are de facut în lipsa noastrã, datoritã informaþiilor
furnizate de senzorii instalaþi.
Parasolarele pot fi coborâte automat pentru a asigura clãdirea, dacã viteza vântului depãºeºte un
anumit prag, chiar dacã soarele strãluceºte.
Funcþia preprogramatã va asigura diferite scenarii în funcþie de orã, zii, sãptãmânã sau anotimp.
Convenabil ºi economic !

www.comfil.ro

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 !

