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Inteligentny dom EXTA LIFE – nowoĂÊ wbofercie Zamel
Inteligentny dom EXTA LIFE jest nowÈ
propozycjÈ firmy Zamel wbdziedzinie
automatyki budynkowej. EXTA LIFE
jest rozwiÈzaniem komfortowym,
wbpeïni bezpiecznym, abprzy tym przystÚpnym cenowo. DwukierunkowoĂÊ
systemu, rozbudowane funkcje logiczne, szyfrowanie transmisji, moĝliwoĂÊ
zdalnej kontroli urzÈdzeñ, autodetekcja
elementów czy bezpïatny autoupdate
odbiorników to gama funkcjonalnoĂci,
które zbcaïÈ pewnoĂciÈ wyróĝniajÈ
inteligentny dom EXTA LIFE na tle
innych rozwiÈzañ dostÚpnych obecnie
na rynku. System EXTA LIFE umoĝliwia komfortowe ibsprawne sterowanie
oĂwietleniem, roletami okiennymi, bramami wjazdowymi, ogrzewaniem oraz
innymi urzÈdzeniami elektrycznymi nie
tylko zbpoziomu nadajników radiowych,
ale takĝe za pomocÈ smartfonów
ibtabletów zbdowolnego miejsca na
Ăwiecie.
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EXTA LIFE PO PROSTU
INTELIGENTNY DOM
Dom wyposaĝony wbsystem EXTA LIFE jest
miejscem przynoszÈcym odpoczynek, wygodÚ, bezpieczeñstwo, abprzede wszystkim
komfort kaĝdego dnia, dziÚki moĝliwoĂci
adaptacji ibkonfiguracji urzÈdzeñ zgodnie ze
stylem ĝycia iboczekiwaniami wszystkich
domowników. EXTA LIFE to caïa paleta
rozwiÈzañ umoĝliwiajÈca zarówno realizacjÚ prostych zadañ po wykonywanie skomplikowanych scenariuszy zawierajÈcych
szereg nastÚpujÈcych po sobie zdarzeñ.

BEZPRZEWODOWO ZNACZY
KOMFORTOWO
DziÚki bezprzewodowej strukturze system EXTA LIFE moĝna zainstalowaÊ niemal wbkaĝdym budynku ibto bez koniecznoĂci modyfikacji istniejÈcego okablowania.
EXTA LIFE to moĝliwoĂÊ nieustannej rozbudowy systemu obkolejne elementy sterowane radiowo, abtym samym perspektywa
poszerzania funkcjonalnoĂci inteligentnego
domu zgodnie zbpojawiajÈcymi siÚ oczekiwaniami ibpotrzebami uĝytkowników.

DOM WbZASI}GU R}KI
ZbDOWOLNEGO MIEJSCA
NA ¥WIECIE
EXTA LIFE to doskonaïa propozycja dla
osób, które czÚsto przebywajÈ poza domem.
System umoĝliwia sterowanie domowÈ instalacjÈ, abprzede wszystkim kontrolÚ urzÈdzeñ sprzÚĝonych wbramach systemu zbdowolnego miejsca na Ăwiecie.

BEZPIECZESTWO SYSTEMU
TworzÈc inteligentny dom EXTA LIFE konstruktorzy ZAMEL poïoĝyli szczególny nacisk na kwestie zabezpieczenia systemu
bezprzewodowego sterowania przed dostÚpem osób trzecich. EXTA LIFE jest niewidoczna dla osób postronnych – zïoĝone protokoïy szyfrowania zastosowane wbramach
systemu EXTA LIFE uniemoĝliwiajÈ podszywanie siÚ pod uĝytkowników, abnawet
podglÈd wykonywanych wbramach systemu dziaïañ. EXTA LIFE umoĝliwia tworzenie wielu kont dla uĝytkowników ze zróĝnicowanymi uprawnieniami, funkcja ta jest
szczególnie istotna wbprzypadku, gdy uĝytkownikami systemu sÈ nie tylko osoby dorosïe, ale takĝe dzieci. }
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