
Warianty 
wyposażenia 
Loxone
Automatyka budynkowa 
dopasowana idealnie do twoich 
potrzeb



Wariant BASIC
Inteligentna automatyka 
dla każdego

Wariant BASIC jest doskonałą podstawą do odkrywania fascynującego 
świata automatyki domowej i budynkowej. Obejmuje on już wiele 
podstawowych funkcji z zakresu oświetlenia, zaciemnienia i ogrzewania, a 
jednocześnie stanowi podstawę dla wszystkich przyszłych rozszerzeń, 
takich jak multiroom audio i wiele innych.
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11 500,50 zł z VAT

Uwaga: Podana cena dotyczy kosztu sprzętu, instalacji, 
programowania oraz uruchomienia systemu. Zalecamy, aby 
montaż przeprowadził certyfikowany partner Loxone.
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Wariant BASIC



36 funkcji

Oświetlenie
» Sterowanie przyciskiem i aplikacją
» Wyłączenie oświetlenia w całym
   domu lub pomieszczeniu za 
   pomocą jednego przycisku

Bezpieczeństwo
» Przycisk alarmowy
» Wczesne wykrywanie pożaru
» Dźwiękowe i świetlne sygnały 
   ostrzegawcze w razie zagrożenia
» Powiadomienia w aplikacji
   w wypadku zagrożenia
» Alarm wielopoziomowy

Funkcje centralne
» Tryb nocny
» Tryb wyjścia z domu
» Indywidualne tryby użytkownika

… dodatkowo
» Monitorowanie temperatury
   i wilgotności powietrza
» Czujnik deszczu
» Prognoza pogody
» Zdalny dostęp przez aplikację
» Komunikaty i powiadomienia 
   systemowe
» Łatwe i nowoczesne sterowanie 
   za pomocą przycisków
» Indywidualne dostosowanie systemu
» Łatwe wprowadzanie nowych funkcji 
   za pomocą gotowych modułów
» Liczne statystyki i zapisane dane
» Współpraca między systemem  
   grzewczym i zacieniania w celu
   zmniejszenia rachunków
» Sterowanie wszystkimi funkcjami 
   za pomocą aplikacji
» Wszystkie funkcje sterowane 
   przez jedno urządzenie

Ogrzewanie
» Strefowa regulacja temperatury
» Ochrona przed mrozem
» Rejestracja statystyk
» Program tygodniowy
   uwzględniający wakacje
   i własne ustawione daty
» Automatyczna konserwacja 
   systemu
» Informowanie o awariach systemu
   grzewczego i niestandardowych
   zachowaniach

Wariant BASIC
Zacienianie
» Sterowanie za pomocą przycisku i aplikacji
» Automatyczne poruszanie roletami 
   zależnie od pozycji słońca i temperatury
» Wybór między optymalną jasnością, 
   a optymalną temperaturą
» Wspomaganie budzenia
» Zamykanie rolet po zmierzchu 
   dla zwiększenia prywatności
» Przejście w tryb automatyczny
   po wyjściu z pokoju lub domu
» Ochrona przed burzą
» Ochrona przed mrozem
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Dla jeszcze bardziej 
intensywnych doznań
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Wariant KOMFORT
Ściemniane światło zapewniające nastrojową atmosferę, idealna 
temperatura we wszystkich pomieszczeniach, system zacieniania, który jest 
czymś więcej niż tylko ochroną przeciwsłoneczną... a wszystko to zależne 
od indywidualnych wymagań twojego domu. To jest właśnie niepowtarzalny 
komfort automatyki domowej i budynkowej. Daj się oczarować licznym 
funkcjom wariantu wyposażenia KOMFORT. Sprawia on, że życie w twoim 
domu będzie wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne. 



20 221,20 zł z VAT
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Wariant KOMFORT Uwaga: Podana cena dotyczy kosztu sprzętu, instalacji, 
programowania oraz uruchomienia systemu. Zalecamy, aby 
montaż przeprowadził certyfikowany partner Loxone.



Oświetlenie
» Uruchamianie po wykryciu 
   ruchu w pomieszczeniu
» Przyjemna dla oka ciepła biel 
   dzięki spotom LED Loxone
» Ściemnianie we wszystkich 
   pomieszczeniach
» Stała kontrola światła 
» Symulacja obecności
» Tryb nocny z funkcją 
   przyciemnionego światła
» Budzenie za pomocą światła

Zawiera 36 funkcji z wariantu BASIC oraz następujące funkcje dodatkowe:
  

Ogrzewanie
» Włączanie i wyłączanie w zależności 
   od obecności domowników 

Bezpieczeństwo
» Alarm w razie wykrycia ruchu
    pod naszą nieobecność

Wariant KOMFORT
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48 funkcji

… dodatkowo
» Wykrywanie dźwięku 
   współdziałające z czujnikiem 
   obecności w przypadku    
   mieszkania wspomaganego
   tzw. Ambient Assisted Living
» AAL: Ostrzeganie w przypadku 
   niestandardowych zachowań 
» AAL: Wezwanie pomocy w 
   razie przekroczenia 
   ustalonego poziomu głośności



Wariant PREMIUM
Maksimum komfortu
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Czy chcesz wykorzystać wszystkie możliwości inteligentnej automatyki 
domowej, skorzystać z licznych efektów synergii i cieszyć się inteligentnym 
domem na absolutnie najwyższym poziomie? Najmocniejszy na świecie 
system audio multiroom, nowoczesny system dostępu i imponujące 
kolorowe oświetlenie LED to tylko kilka przykładów tego, co oferuje wariant 
PREMIUM.



45 850,71 zł z VAT
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Wariant PREMIUM Uwaga: Podana cena dotyczy kosztu sprzętu, instalacji, 
programowania oraz uruchomienia systemu. Zalecamy, aby 
montaż przeprowadził certyfikowany partner Loxone.



Oświetlenie
» Wysokiej jakości oprawy LED
» Kolorowe oświetlenie LED
   w każdym pomieszczeniu
» Kolorowa taśma LED
   zamontowana np. pod łóżkiem
» Tryb nocny z funkcją imitująca
   światło księżyca 

Multimedia
» Multiroom audio w 4 pokojach
» Aktywacja po wykryciu obecności
» Sterowanie muzyką za pomocą 
   przycisku lub aplikacji
   » TuneIn
   » Spotify
   » Line-In
   » Line-Out
   » SPDIF-Out
   » USB
   » Odtwarzanie z dysku sieciowego
» Text-to-Speech 
» Komunikaty głosowe
» Zintegrowany dzwonek do drzwi
» Wyciszanie dzwonka po włączeniu 
   trybu nocnego
» Integracja telewizji i innych urządzeń
    poprzez IR lub sieć
» Zintegrowana funkcja alarmowa
» Energooszczędna praca

… dodatkowo
» Subskrypcja Caller Service
» Designerski przycisk
   Touch Pure Tree
» Multifukncyjny Touch Nightlight
   w sypialni 
» Bardzo dyskretne czujniki 
   obecności montowane
   w podwieszanych sufitach
» Inteligentne gniazdko elektryczne
   zamontowane np. w łazience
» ...i wiele innych funkcji!

Dostęp
» Wejście bez użycia klucza 
   za pomocą NFC lub kodu
» Kody czasowe
» Kody jednorazowe

Ponad 79 funkcji

Bezpieczeństwo
» Wykrycie zalania mieszkania
   np. przez cieknącą pralkę
» Telefoniczne powiadomienie w 
   sytuacjach awaryjnych

Wariant PREMIUM
Zawiera 48 funkcji z wariantu KOMFORT oraz następujące funkcje dodatkowe:
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