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a healthier indoor climate in every room of your home. Using
smartphone app control, plus automatic and manual operation
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windows,
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oraz dzięki opcji automatycznego sterowania oknami i roletami, możesz
korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych dla produktów
VELUX zasilanych energią elektryczną lub słoneczną.

Łazienka
Wewnętrzne czujniki stale monitorujące
jakość powietrza w pomieszczeniu
pomogą utrzymać w Twojej łazience
właściwy poziom wilgotności.
System VELUX ACTIVE, gdy będzie
zbyt wilgotno, automatycznie otworzy
okna, aby przewietrzyć łazienkę.

Pokój dziecięcy
VELUX ACTIVE zadba o właściwą
temperaturę oraz poziom wilgotności
i stężenia CO² w pokoju dziecka,
dzięki czemu zyskasz komfortową
i zdrową przestrzeń do snu i zabawy
dla najmłodszych domowników.

Pokój dzienny
Możesz zamykać i otwierać swoje rolety za
pomocą prostych poleceń głosowych bez
wstawania z kanapy w czasie oglądania
ulubionego filmu. Funkcja jest dostępna dla
użytkowników Apple HomeKit i Google Assistant.

Sypialnia
Rolety i markizy współpracujące z VELUX ACTIVE
mogą automatycznie opuścić się, gdy system
otrzyma informację z lokalnej stacji pogodowej
o zbliżającej się fali gorąca. Z VELUX ACTIVE
możesz też tworzyć dowolne programy
dopasowane do Twojego stylu życia i rytmu dnia.

Kuchnia

Przedpokój

Gdy gotujesz i chcesz przewietrzyć kuchnię,
aby pozbyć się zapachów żywności i CO²
możesz to zrobić w łatwy sposób bez konieczności
odrywania się od kulinarnych czynności.

Zamknij swoje okna dachowe VELUX INTEGRA
używając przycisku „wyjście” i zabezpiecz je przed
możliwością otwarcia w czasie swojej nieobecności
w domu. Okna wtedy nie będą otwierały się,
a wietrzenie będzie odbywać się przez klapy
wentylacyjne.

Korzystaj ze wszystkich funkcjonalności i ciesz się wygodą w swoim domu w każdym pomieszczeniu dzięki VELUX ACTIVE with NETATMO.

