inteligentne rozwiązania dla domu nie muszą być drogie

Security Kit
Ferguson Smart Home Security
Kit to przemyślany pakiet
najbardziej potrzebnych
w każdym domu czujników,
dzięki którym zawsze będziesz
trzymał rękę na pulsie życia
i bezpieczeństwa swojej
rodziny. Wszystkie elementy
systemu współdziałają ze sobą
i przekazują informacje wprost
do Twojego telefonu lub tabletu.
Twój dom zawsze bezpieczny!

Elementy zestawu
Smart Hub
Centrum zdalnej kontroli domu
Obsługuje równocześnie
standard Wi-Fi i ZigBee
Wbudowana syrena alarmowa
i podświetlenie LED

Czujnik ruchu

Czujnik wielozadaniowy

2 x Pilot zdalnego sterowania

Czujnik otwarcia/zamknięcia
Bezprzewodowa technologia
Mały rozmiar, szybki i łatwy montaż

Uzbrajanie lub rozbrajanie systemu
Kontroluj inteligentny
dom bez telefonu
Bezpośrednia zmiana trybu pracy
Przycisk alarmowy

Czujnik temperatury
i wilgotności

Czujnik ruchu
Spraw, aby Twój dom
reagował na ruch!
Wieloletnia praca na jednej baterii

Pomiar temperatury i wilgotności
Graficzna analiza na smartphonie
Nowoczesny, mały i stylowy design
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2 x Pilot zdalnego sterowania

Łatwa rozbudowa systemu!
ZigBee jest językiem do
bezprzewodowej komunikacji
pomiędzy urządzeniami codziennego
użytku, które prawdopodobnie działają
już w Twojej pracy lub domu! Elementy
naszego systemu współpracują
z elementami innych producentów i na
odwrót - wszystko dzięki zastosowaniu
nowoczesnego standardu ZigBee.

Ferguson Smart Home Security Kit
można łatwo rozbudować o dowolne
pozostałe elementy systemu.
Oczywiście każdy element systemu
można kupić oddzielnie - wszystkie się
połączą i stworzą sieć wymieniających
się wzajemnie informacjami połączeń.

Dom NAPRAWDĘ inteligentny!

Aplikacja mobilna
Kontroluj swój system
wprost ze swojego smartfona

Dedykowana aplikacja do
obsługi Ferguson Smart
Home Security Kit
Bądź na bieżąco ze stanem swojego
domu! Dzięki dedykowanej aplikacji
możesz w pełni obsłużyć czujki
podpięte do centralnego huba,
otrzymasz informacje o zmianach
w funkcjonowaniu czujek, alarmach
i innych zdarzeniach, które mogą
wystąpić w domu. Możesz szybko
wyłączyć niechciane alarmy, wezwać
odpowiednie służby w przypadku
rozszczelnienia instalacji gazowej itd.

Zarządzaj swoim domem!
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