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Ovládajte svoju domácnosť na diaľku
Smart domov v mobile
ZEON Smart Domov – riešenie inteligentnej domácnosti od ZSE
inteligentná domácnosť pomáha šetriť energie a poskytuje pocit istoty, bezpečia a pohodlia
pozostáva zo vzájomne prepojených zariadení a senzorov, ktoré sa dajú ovládať smartfónom
riešenie je vhodné pre domy aj byty, stačí prístup na internet a aplikácia v mobile

Výhody ZEON Smart Domov
ovládanie domácnosti smartfónom cez bezplatnú online aplikáciu v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, ktorá je
na stiahnutie na Google Play a AppStore pod názvom ZEON Smart Domov
jednoduchá inštalácia do niekoľkých minút, ktorú zvládnete aj sami
bezpečnosť a prehľad o pohybe vo Vašej domácnosti (správa o príchode detí zo školy, monitorovanie priestoru domácnosti)
notifikácie do mobilu zo záplavového a dymového senzora v prípade nečakaných situácií v domácnosti
šetrenie energií - upozornenie na aktívnosť/neaktívnosť spotrebičov s možnosťou vypnutia na diaľku
prehľad aktuálnej a historickej spotreby prostredníctvom smart zásuvky
ochrana zdravia - sledovanie teploty, hluku, vlhkosti a tlaku vzduchu v domácnosti cez riadiacu jednotku
možnosť nastavenia rôznych situácií, napr. zasvietenie lampy v prípade, že pohybový senzor zaznamená v miestnosti
pohyb alebo vypnutie vybraných zariadení naraz stlačením smart tlačidla
prepäťová ochrana, ktorá pomáha znížiť riziko poškodenia zariadení

Ako funguje ZEON Smart Domov?
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Riadiaca jednotka prijíma pokyny cez internet zo smartfónu prostredníctvom aplikácie. Následne bezdrôtovo riadi
jednotlivé prídavné zariadenia a senzory. Riadiaca jednotka zároveň prijíma informácie zo senzorov, ktoré má
zákazník ihneď k dispozícii vo svojom smartfóne.
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Kompletnú ponuku zariadení, ktoré si môžete dokúpiť k balíku ZEON Smart Domov ako aj ďalšie výhody riešenia
ZEON Smart Domov nájdete na www.zeon.sk.

Aplikácia ZEON Smart Domov
Zariadenia a senzory balíka ZEON Smart Domov sa ovládajú jednoducho prostredníctvom bezplatnej aplikácie ZEON Smart Domov.
Aplikácia je prispôsobená operačnému systému iOS ako aj Android a môžete si ju stiahnuť z App Store a Google Play.

Čo všetko dokáže aplikácia ZEON Smart Domov
prostredníctvom aplikácie vo Vašom smartfóne dávate pokyny riadiacej jednotke a jednotlivým prídavným zariadeniam
na základe Vašich nastavení posiela notifikačné správy týkajúce sa teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, pohybu vo Vašej
domácnosti, čím prispieva k ochrane zdravia a k bezpečnosti Vašej rodiny
vyhodnocuje a zobrazuje aktuálnu či historickú spotrebu elektroniky, spotrebičov a osvetlenia
nastavuje rôzne automatizované scenáre, a tak sa stará o zvýšenie komfortu Vašej rodiny. Napríklad, keď sa otvoria vchodové
dvere, automaticky sa rozsvieti svetlo na chodbe.

Dôležité informácie

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295,
P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk, kontakt@zse.sk, 0850 111 555 pracovné dni: 7.00 – 19.00 h
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Zariadenia a senzory riešenia ZEON Smart Domov si pre používanie, na ktoré sú určené, vyžadujú internetové pripojenie Wi-Fi
s routerom. Viac informácií o riešení ZEON Smart Domov nájdete na www.zeon.sk.

