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ARTYKU  PROMOCYJNY ZAMEL

BEZPRZEWODOWO 
ZNACZY KOMFORTOWO
Dzi ki bezprzewodowej strukturze system 
EXTA LIFE mo na zainstalowa  niemal 
w ka dym budynku i to bez konieczno-
ci modyfikacji istniej cego okablowania. 

EXTA LIFE to mo liwo  nieustannej 
rozbudowy systemu o kolejne elemen-
ty sterowane radiowo, a tym samym per-
spektywa poszerzania funkcjonalno ci 
inteligentnego domu zgodnie z pojawia-
j cymi si  oczekiwaniami i potrzebami 
u ytkowników. 

EXTA LIFE PO PROSTU 
INTELIGENTNY DOM
Dom wyposa ony w system EXTA LIFE jest 
miejscem przynosz cym odpoczynek, wy-
god , bezpiecze stwo, a przede wszyst-
kim komfort ka dego dnia, dzi ki mo liwo-
ci adaptacji i konfiguracji urz dze  zgodnie 

ze stylem ycia i oczekiwaniami wszystkich 
domowników. EXTA LIFE to ca a paleta roz-
wi za  umo liwiaj ca zarówno realizacj
prostych zada , jak i wykonywanie skompli-
kowanych scenariuszy zawieraj cych szereg 
nast puj cych po sobie zdarze .

DOM W ZASI GU R KI 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA 
NA WIECIE
EXTA LIFE to doskona a propozycja dla 
osób, które cz sto przebywaj  poza domem. 
System umo liwia sterowanie domow  in-
stalacj , a przede wszystkim kontrol  urz -
dze  sprz onych w ramach systemu z do-
wolnego miejsca na wiecie.

BEZPIECZE STWO SYSTEMU
Tworz c inteligentny dom EXTA LIFE kon-
struktorzy ZAMEL po o yli szczególny na-
cisk na kwestie zabezpieczenia systemu 
bezprzewodowego sterowania przed dost -
pem osób trzecich. EXTA LIFE jest niewi-
doczna dla osób postronnych – z o one pro-
toko y szyfrowania zastosowane w ramach 
systemu EXTA LIFE uniemo liwiaj  pod-
szywanie si  pod u ytkowników, a nawet 
podgl d wykonywanych w ramach syste-
mu dzia a . EXTA LIFE umo liwia tworze-
nie wielu kont dla u ytkowników ze zró -
nicowanymi uprawnieniami, funkcja ta jest 
szczególnie istotna w przypadku, gdy u yt-
kownikami systemu s  nie tylko osoby do-
ros e, ale tak e dzieci. 

Inteligentny dom EXTA LIFE
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Inteligentny dom EXTA LIFE jest propozycj  firmy Zamel w dziedzinie automatyki 
budynkowej. EXTA LIFE jest rozwi zaniem komfortowym, w pe ni bezpiecznym, 
a przy tym przyst pnym cenowo. Dwukierunkowo  systemu, rozbudowane 
funkcje logiczne, szyfrowanie transmisji, mo liwo  zdalnej kontroli urz dze , au-
todetekcja elementów czy bezp atny autoupdate odbiorników to gama funkcjonal-
no ci, które z ca  pewno ci  wyró niaj  inteligentny dom EXTA LIFE na tle innych 
rozwi za  dost pnych obecnie na rynku. System EXTA LIFE umo liwia komfor-
towe i sprawne sterowanie o wietleniem, roletami okiennymi, bramami wjazdo-
wymi, ogrzewaniem oraz innymi urz dzeniami elektrycznymi nie tylko z poziomu 
nadajników radiowych, ale tak e za pomoc  smartfonów i tabletów z dowolnego 
miejsca na wiecie.
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