
Vďaka poznatkom 
týkajúcim sa vzniku 

tepelných mostov rastú 
požiadavky na motorizáciu 
tieniacej techniky. Moto-
rické exteriérové žalúzie sú 
súčasťou prakticky každej 
novostavby. Motorizácia 
je v súčasnosti štandard, 

uľahčuje prácu. Prichádza 
však trend automatizácie. 
Až automatizácia prináša 
užívateľovi tú pravú prida-
nú hodnotu.

Čo hovorí v prospech 
automatizácie?
Vďaka automatizácii získate 
viac komfortu. Svoj čas mô-

žete zmysluplne venovať 
inej činnosti, ako 

je myslieť na to, 
či ste náhodou 
pri odchode 
z domu neza-
budli stiahnuť 

a naklopiť žalúzie, aby vás 
po príchode z práce neča-
kala domáca sauna.  
•  Viac bezpečnosti (pros-

tredníctvom automatické-
ho otvárania a zatvárania)

•  Maximálna úspora energií 
(astrofunkcie umožňujúce 
nastavenie prevádzky 
v čase)

•  Úspora energií (účinné 
tienenie eliminuje potrebu 
klimatizácie)

•  Viac domácej pohody (te-
pelná pohoda v interiéri)

•  Automatické tienenie 
(senzor slnko)

•  Zvýšenie hodnoty 
objektu

•  Ochrana nábytku 
a rastlín pred priamym 
slnkom

•  Ochrana životného pro-
stredia vďaka energetic-
kým úsporám

•  Ochranné funkcie vďaka 
senzorom vietor a dážď

Výhody a výzvy 
„chytrej domácnosti“
Chytrá domácnosť, nieke-
dy nazývaná aj Smartho-
me, má svojich priazniv-
cov v radoch užívateľov, 
ktorí túžia po komforte, 
a tiež u tzv. nadšencov 
noviniek. Prináša pohod-
lie, energetickú úsporu, 
bezpečnosť, zábavu a ide 
s aktuálnym trendom.
Možnosť ovládania svojho 
domu prostredníctvom 
smartfónu alebo tabletu 
prináša pocit mať svoje 
súkromie pod kontrolou. 
Pomocou bezplatnej 
aplikácie pre IOS alebo 

Android môže užívateľ 
tieniacu techniku flexibilne 
a jednoducho obsluhovať 
cez dotykovú obrazovku, 
a to v rámci ktoréhokoľvek 
miesta na svete. Je možné 
realizovať aktualizácie 
a pridávať nové prvky, a to 
za predpokladu minimál-
nych nákladov. Úschova 
dát prebieha na tzv. Cente-
ro-serveri . Po jeho pripo-
jení k internetu prebieha 
automaticky aktualizácia 
firmware.  Centero-server 
je kompatibilný s bežne 
dostupnými routermi.
V porovnaní s inými veľmi 
sofistikovanými inteligent-
nými ovládaniami objektov 
je CENTERO, produkt 
značky ELERO, s jednodu-
chou montážou, spre-
vádzkovaním a obsluhou 
užívateľsky naklonený 
k osobným zmenám.

Viac informácií nájdete 
na www.ksystem.sk.

Prečo automatizovať tieniacu techniku?

K-system je jediným slovenským výrobcom žalúzií,  
ktorý má v ponuke motory značky ELERO „made in Germany“. 
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