
Katalóg 
príslušenstva





3

Vylaďte si vašu domácnosť
Pre svoju domácnosť ste zvolili najvyspelejšie riešenie ovládania a automatizácie 
na trhu. Toto zásadné rozhodnutie už teda máte za sebou. Teraz už stačí doladiť 
drobné detaily. Aby vám nič nebránilo využiť potenciál Loxone Miniserveru naplno, 
mali by aj koncové zariadenia ako ovládacie prvky, senzory alebo napríklad svetlá 
a multimédiá plne uspokojiť vaše nároky. 
Preto sa nezmierte s kompromismi a vylaďte si svoj domov k dokonalosti. 
Naše príslušenstvo stelesňuje myšlienku „o 50 000 úkonov menej, viac času na 
život“. Je 100% navrhnuté pre Loxone a váš zážitok. Vďaka dokonalej harmónii 
všetkých komponentov bude váš domov vždy robiť čo má. 
Vy ho budete mať plne pod kontrolou a bude vám robiť iba radosť. 

Varianty

Air

Tree

PWM

V tomto katalógu nájdete príslušenstvo v rôznych variantách. 
Okrem viacerých farieb a funkcií je k dispozícii aj niekoľko 
technológií – Tree a PWM pre káblové produkty, Air pre bezdrôtové. 
Váš Loxone Partner vám v každom prípade poradí, aká technológia 
je najvhodnejšia pre váš projekt.
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Jednoduchosť, elegancia, flexibilita.

V Loxone si zakladáme na tom, aby ovládanie 
domácnosti zvládol každý, napríklad aj malé deti, 
návšteva alebo babička. Bez premýšľania, zložitého 
učenia a zbytočných úkonov navyše. V každej 
miestnosti rovnako. Zástupy tlačidiel, ovládačov a 
ďalších škatuliek už nie sú potrebné. Nielen, že je to 
efektívne, ale aj to skvelo vyzerá. K dispozícii máte 

OVLÁDANIE
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Touch
Stačí jedno tlačidlo na jednoduché ovládanie 
všetkého v miestnosti: od svetiel cez tienenie 
až po hudbu. Navyše sníma teplotu a vlhkosť.

 » 5 programovateľných tlačidiel
 » Možnosť akustickej odozvy pri dotyku
 » Dlhé aj krátke stlačenia
 » Meranie teploty a vlhkosti vzduchu (len verzie Air a Tree)

Varianty

Air

Tree

Farby

Antracitová

Biela
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Touch Pure
Prémiový rad Loxone tlačidiel sa môže 
pochváliť nielen luxusným dizajnom, ale aj 
prvotriednym materiálom s výhodami v 
podobe väčšej plochy a možnosti podsvietenia.

 » 5 programovateľných tlačidiel
 » Možnosť akustickej odozvy pri dotyku
 » Dlhé aj krátke stlačenia
 » Meranie teploty a vlhkosti vzduchu (len verzie Air a Tree)
 » Odolný satinovaný sklenený povrch s luxusným vzhľadom
 » Orientačné osvetlenie (pri verzii Air iba pri pevnom napájaní)
 » U verzie Air je možné napájanie káblom alebo z batérií

Farby Varianty

Antracitová Air

Biela Tree
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Remote Air
Jednoduché a rýchle ovládanie, ktoré máte vždy 
po ruke. Otvorenie garáže, vypnutie alarmu, ale 
aj ovládanie hudby alebo tienenie zvládnete 
stlačením tlačidla.

Touch Surface
Tlačidlo Touch Surface ako chameleón 
splynie s okolitým povrchom. Môže 
byť súčasťou múru, nábytku alebo 
kuchynskej linky, a napriek tomu nehrozí 
nechcené použitie.

 » 5 programovateľných tlačidiel
 » Indikačná dióda
 » Dlhé aj krátke stlačenia
 » Vymeniteľná batéria

 » 5 programovateľných + jedno aktivačné 
tlačidlo

 » Indikačné diódy
 » Prevencia nechceného stlačenia
 » Možnosť akustickej odozvy pri dotyku
 » Funguje pod sklom, keramikou, drevom, 

plastom do 3 cm hrúbky
 » Dlhé aj krátke stlačenia
 » U verzie Air je možné napájanie káblom 

alebo z batérií

Varianty

Air Tree

Varianty

Air
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Touch Nightlight
Svetlo, hodiny, budíček aj aktuálna teplota. Zároveň môžete ovládať 
celú miestnosť a použiť ho aj na upozornenie pre alarm, zvonček a 
ďalšie udalosti.

 » Nastaviteľná indikačná dióda
 » Dlhé aj krátke stlačenia
 » Ovládanie budíka
 » Možnosť akustickej odozvy pri dotyku

 » 5 tónov budíka
 » Svetelný zdroj
 » 5 programovateľných tlačidiel
 » Zobrazenie vonkajšej teploty

Varianty

Air

Varianty

Air

Touch & Grill
Štýlové tlačidlo s integrovanou batériou, ktorým môžete ovládať 2 miest-
nosti nezávisle. Navyše ho využijete ako grilovací teplomer a časovač pre-
pojený s inteligentným domom.

 » Dve pripojiteľné nezávislé meracie sondy
 » Displej ukazujúci čas aj teplotu
 » Indikačná dióda
 » Jednoduché nastavenie časovača 
 » 5 tlačidiel na ovládanie miestnosti, 2 funkčné 

tlačidlá

 » Možnosť akustickej odozvy pri dotyku
 » Integrovaný akumulátor a napájanie z micro 

USB
 » Zvukové upozornenie
 » Prepnutie ovládania medzi dvoma 

miestnosťami
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Robia vašej domácnosti rovnakú službu ako vaše 
zmysly vám. Pracujú pre vás 24 hodín denne. 
Vďaka nim Loxone vie, čo a kedy má urobiť bez 
toho, aby ste na to museli myslieť. Včas zakúri, 
vyvetrá, rozsvieti, zatiahne rolety alebo vás 
upozorní na nebezpečenstvo. Vy si len užívate viac 
času, dokonalý prehľad, väčšie pohodlie, úspory a 
skvelý pocit z bývania bez starostí.

SENZORY
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Senzor prítomnosti 
Títo malí pomocníci by nemali chýbať v žiad-
nej miestnosti. Rozoznajú prítomnosť osôb na 
základe pohybu či úrovne hluku. Vaša domác-
nosť tak vie, či svietiť, pustiť hudbu, kúriť, vetrať 
alebo treba spustiť alarm. Zápustný variant 
môže byť zabudovaný napríklad do znížených 
stropov a vďaka svojej konštrukcii splýva s 
povrchom.

Farby Varianty

Antracitová Air

Biela Tree

Farby Varianty

Antracitová

Biela

Tree

 » Rozpoznanie prítomnosti podľa pohybu a hluku
 » Meranie jasu v miestnosti
 » Plochá šošovka pri zápustnom variante
 » Veľký detekčný dosah s uhlom 360 ° horizontálne a 110 ° 

vertikálne
 » Nastaviteľná prahová hodnota akustického senzora
 » Jednoduché vymedzenie detekčnej oblasti pomocou 

nálepky na šošovku
 » U nástenného variantu možnosť napájania z batérií

Zapustený

Stropný



15
Katalóg príslušenstva    SENZORY

Detektor dymu
Spoľahlivý detektor dymu, ktorý dá o 
nebezpečenstve vedieť vám aj komukoľvek 
ďalšiemu.* Navyše vypne rekuperáciu, 
rozbliká svetlá, vytiahne tienenie pre voľnú 
cestu do bezpečia. 

 » Optická detekcia dymu (Tyndallov jav)
 » Akustický a optický alarm
 » Funguje aj samostatne (bez Loxone)
 » Napájanie z batérie
 » Spĺňa požiadavky požiarnej ochrany stavieb

Senzor úniku vody
Malinký senzor úniku vody môžete umiestniť 
všade, kde hrozí riziko úniku vody. O 
prípadnom probléme sa dozviete ihneď, 
nech ste kdekoľvek.  

 » Detekcia kontaktu s vodou
 » 1 programovateľné tlačidlo
 » Napájanie z batérie 

Varianty Air

Varianty Air

* Pri inštalácii je potrebné 
dodržiavať všetky predpisy 
požiarnej ochrany a stavebné 
predpisy.
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Okenná kľučka
Okenná kľučka od Loxone postráži vaše otvorené okná a 
upozorní vás cez aplikáciu na ich zatvorenie. Rozpozná, pokiaľ 
sa sklo rozbije, a stará sa tak aj o vaše bezpečie.  

 » Detekuje polohy okna (otvorenie, zatvorenie, ventilácia)
 » Detekuje rozbitie skla pomocou monitorovania vibrácií
 » Napájanie z batérií

Okenný a dverový kontakt
Spoľahlivo rozpozná otvorenie aj zatvorenie dverí a 
oken a upozorní vás v aplikácii. Svoje využitie nájde aj 
pri kúrení, klimatizácii alebo napríklad ohreve sauny. 

 » Magnetický kontakt
 » 1 programovateľné tlačidlo
 » Napájanie z batérií

Farby Varianty

Antracitová Air

Biela

Varianty

Air
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Meteostanica
Vďaka dátam z meteostanice váš dom nič 
neprekvapí. Podľa počasia nastaví tienenie, 
pred náhlym dažďom zavrie elektrické okná 
a prispôsobí aj svoje pravidelné úlohy, ako 
napríklad zavlažovanie.

 » Senzory rýchlosti vetra, jasu, teploty a dažďa
 » Napájanie káblom alebo z batérií

Komfortný senzor
Ideálnu vnútornú klímu môžete zveriť do rúk 
senzoru, ktorý sa postará o teplotu, vlhkosť 
aj ventiláciu.
 » Meranie vlhkosti vzduchu, teploty a s verziou Tree aj meranie 

CO2
 » Možnosť montáže na stenu (do rámčeka) či položenie (napr. na 

poličku)
 » Napájanie káblom alebo z batérií

Varianty

Air Tree

Farby Varianty

Antracitová Air

Biela Tree
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Užite si to správne osvetlenie pri každej príležitosti. 
Keď vstávate, oslavujete, večeriate alebo sa v 
noci zobudíte – vždy oceníte niečo trochu iné. 
Loxone všetky vaše priania splní. Teda pokiaľ to 
vaše svetlá umožnia. Zohnať na trhu také, ktoré 
by uspokojilo dnešné nároky (životnosť, svetelné 
vlastnosti, design), nie je vôbec jednoduché. Preto 
sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli začať s 
vývojom vlastných – 100% na mieru inteligentnej 
domácnosti.

OSVETLENIE
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 » Bodové svetlo pre vstavanú montáž
 » RGBW svetelné kanály
 » Jemné stmievanie
 » Životnosť 25 000 prevádzkových hodín

LED Spot RGBW BIELE A FAREBNÉ SVETLO

Vstavané bodové svetlo dokonale rovnomerne osvetľuje miestnosť v ľubovoľnej farbe a 
intenzite. LED Spoty sú ideálnou voľbou, pokiaľ je možná zapustená montáž.

Varianty

Tree

Farby

Antracitová

Biela
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LED Spot WW PWM BIELE SVETLO 

Prirodzené biele svetlo vytvára vďaka vysokej teplote príjemnú atmosféru aj 
rovnomerné osvetlenie. Navyše šetrí vašu peňaženku aj životné prostredie.

 » Bodové svetlo pre vstavanú montáž
 » Teplé biele svetlo
 » Jemné stmievanie
 » Životnosť 25 000 prevádzkových 

hodín

Farba

Antracitová

Biela

Varianty

PWM
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Stropné LED svetlo RGBW 
BIELE A FAREBNÉ SVETLO

 » Bezdrôtová (Air) aj drôtová (Tree) komunikácia
 » Integrovaný senzor pohybu a jasu
 » Teplé aj studené svetlo
 » RGBW svetelné kanály
 » Plynulé stmievanie
 » Životnosť 25 000 prevádzkových hodín

Zaistí všetky varianty intenzity aj farby svetla podľa potreby 
aj nálady. Integrovaný detektor pohybu ho zaradí do vašej 
automatizovanej domácnosti.

LED pásy BIELE A FAREBNÉ SVETLO

 » Vo variante teplá biela alebo RGBW (farebný s bielym kanálom)
 » Prevedenie IP 20, 65 alebo 68 pre všetky podmienky
 » Dĺžka 5 m, 300 LED svetiel
 » Možnosť skrátenia/predĺženia po 10 cm

LED pásy doladia vaše špecifické požiadavky na osvetlenie v 
ľubovoľnej farbe aj intenzite, vonku aj v interiéri.

Farby Varianty

Antracitová Air

Biela Tree

Varianty

PWM
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Závesné svetlo RGBW
BIELE A FAREBNÉ SVETLO

Závesné svetlo vytvára svetelné ostrovy. Kombinuje v sebe 
rozptýlené farebné osvetlenie pre navodenie atmosféry 
a intenzívne teplé biele svetlo pre prácu.

 » Teplé aj studené svetlo
 » RGBW svetelné kanály
 » Jemné stmievanie
 » Životnosť 25 000 prevádzkových hodín

Farby

Antracitová

Biela

Varianty

PWM

Tree
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Hudba je korením života. Dokáže nás nabudiť, 
rozveseliť alebo uspať. Dokážete si predstaviť život 
bez hudby? Predstavte si radšej život, kedy vám 
vždy hrá hudba ideálna pre danú chvíľu a lahodí 
vašim ušiam. V každej miestnosti presne podľa 
vášho priania. Ak chcete niečo iné, stačí stlačiť 
tlačidlo. Žiadne zložité ovládače alebo aplikácie 
nebudú potrebné. Inteligentné audio vám navyše 
prinesie množstvo ďalších funkcií, ako prepojenie 
s alarmom a upozornenie na všetko, čo vyžaduje 
vašu pozornosť.

AUDIO
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Audioserver
Audioserver prináša skôr nepoznané možnosti kontroly hudby a brilantný zvuk. 
Je jedno, či chcete ozvučiť 1 alebo 100 miestností. Ponúka aj ďalšie funkcie 
inteligentného multiroom audia. To všetko za neprekonateľného pomeru výkon/
cena.

 » Prevádzka 24/7 s minimálnou spotrebou
 » Neobmedzená škálovateľnosť v kompaktnom prevedení
 » Výkon až 50 W na reproduktor
 » Streamovacie služby Spotify a Tune-In (rádiá)
 » Hudba z SD karty, USB a lokálnej siete
 » Vstup line-in, výstupy line-out a SPDIF
 » Hlasové notifikácie, prehrávanie vlastných hlášok, budík, alarm 

a ďalšie
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quadral 
In-Ceiling 
7 Speaker
Vstavané reproduktory s rovnomerným a 
širokým rozptylom zvuku, ktoré nenarušia 
vzhľad interiéru. Ideálne riešenie pre 
novostavby či väčšiu rekonštrukciu.

 » Stereo i Mono využitie
 » Krytie IP 20
 » Výkon 80 W
 » Inštalácia do stropu, stien a nábytku

Wall Speaker
Drevené reproduktory s kvalitným zvukom 
a robustnou konštrukciou môžete umiestniť 
na stenu aj na nábytok, jednoducho 
kdekoľvek, kde počúvate hudbu. 

 » 2× Basový reproduktor a 1× Tweeter
 » Mono zvuk
 » Výkon 50 W 
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Užite si možnosť byť v spojení so svojím domom, 
nech už ste kdekoľvek. Už nebudete musieť 
loviť kľúče zakaždým, keď prídete domov alebo 
odchádzate. Kuriér vám balíček nechá v garáži 
a záhradníkovi nemusíte nechávať kľúče pod 
rohožkou. Vždy budete vedieť, kto zvoní pri 
dverách, a odpoviete mu odkiaľkoľvek. Návšteve 
ľahko vytvoríte dočasný prístup. Už sú deti doma 
zo školy? S Loxone máte možnosť mať perfektný 
prehľad.

PRÍSTUP



29
Katalóg príslušenstva    OBSAH



30
Katalóg príslušenstva    PRÍSTUP

Intercom
Nádherný a nadčasový videovrátnik. S ním 
neprepásnete návštevu, aj keď nebudete doma.

 » Dotykové tlačidlo zvončeka s podsvietením
 » Detekcia priblíženia
 » HD kamera
 » Špičkový zvuk
 » Trvanlivý a elegantný sklenený povrch
 » Oznámenie v aplikácii pri zazvonení
 » Zobrazenie videa alebo fotografie návštevníka 

v aplikácii a možnosť s ním aj na diaľku 
komunikovať

 » Interaktívne tlačidlo zvončeka
 » Perfektne kombinovateľný s NFC Code Touch

Farby

Antracitová

Biela
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NFC Code Touch

 » Nastavenie individuálnych aj dočasných oprávnení
 » Podsvietená klávesnica so sklenenou prednou časťou
 » Bezdrôtová (Air, for Nano) a drôtová (Tree) verzia
 » Autorizácia pomocou NFC tagov
 » Trvalé alebo časovo obmedzené kódy
 » Kódom je možné priradiť rôzne akcie
 » Nastaviteľné indikačné diódy
 » Napájanie káblom alebo z batérií
 » Spoločne s Intercomom dáva dohromady flexibilný a 

komplexný prístupový systém

Minimalistická klávesnica má na starosti prístupy do 
vášho domu, garáže či kancelárie.

Farby Varianty

Antracitová Air

Biela Tree
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V celom rade ďalších situácií vám bude Loxone 
spríjemňovať bývanie a zjednodušovať život. 
Rastúca rodina Loxone príslušenstva ponúkne 
riešenie takmer pre všetko. Záleží iba na vás 
a vašich nárokoch. Či už ide o monitorovanie 
energie, ovládanie spotrebičov, reguláciu kúrenia 
a chladenia, hlasové správy na telefón alebo aj 
perfektný steak. Využite potenciál inteligentnej 
domácnosti naplno.

OSTATNÉ



33
Katalóg príslušenstva    OBSAH



34
Katalóg príslušenstva    OSTATNÉ

Hlavica
Loxone Hlavica vás zbaví starostí, zaistí vždy správnu 
teplotu v správny čas a zamedzí plytvaniu energiou.
 » Analógové ovládanie polohy
 » Integrované teplotné čidlo (len verzia Air)
 » Voľne programovateľné tlačidlo (len verzia Air)
 » Napájanie káblom alebo z batérií (platí pre verziu Air)

AquaStar
Nechajte všetky úkony spojené s prevádzkou bazéna 
na starosti Loxone Aquastar. Všetko pritom budete 
mať vždy pod kontrolou v aplikácii.

 » 6cestný ventil
 » 2× analógové vstupy (0–10 V a 0,5–4,5 V)
 » 3× digitálne výstupy (napr. pre čerpadlo)
 » Možnosť pripojenia 1-wire čidiel (meranie teploty)

Varianty 

Air Tree

Varianty

Air
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Button Air
Button Air prináša rýchle a jednoduché spustenie 
nastavenej akcie. Ľahko ho umiestnite kdekoľvek 
vďaka bezdrôtovému prevedeniu. Môžete ho 
použiť na privolanie pomoci, otvorenie brány, ale 
aj čomukoľvek ďalšiemu.

Wrist Button Air
Veľmi kompaktné tlačidlo, ktoré je možné nosiť na 
zápästí. Vďaka tomu je ideálny pre staršie osoby ako 
núdzové tlačidlo pre privolanie pomoci. Využiť ho 
môžete pre ľubovoľnú akciu.

 » Napájanie z batérie
 » Odolné silikónové tlačidlo podporuje krátke aj dlhé stlačenie
 » Indikačná dióda
 » Pohodlný hygienický silikónový remienok s patentom
 » Možno kombinovať s mnohými 18mm remienkami
 » Krytie IP64 - odolný proti striekajúcej vode

Varianty

Air

 » Jednoduché použitie
 » Napájanie z baterií
 » Krátky aj dlhý stisk
 » Indikačná dióda
 » Protišmyková magnetická 

základňa
 » Krytie IP64 – odolný proti 

striekajúcej vode

Varianty

Air
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Smart Socket
Vďaka ovládateľnej zásuvke už žiadne zbytočne 
zapnuté spotrebiče po odchode z domu. Pod 
kontrolou máte spotrebu aj to, kedy vám doperie 
práčka.

 » Spínaná zásuvka 13 A
 » Nastaviteľná indikačná dióda
 » 1 programovateľné tlačidlo
 » Meranie teploty
 » Meranie spotreby a výkonu pripojených spotrebičov

Držiak pre iPad
Vaše ovládacie centrum si zaslúži elegantné 
umiestnenie v súlade s interiérom. Vďaka nemu 
máte vždy perfektný prehľad.

 » Nástenný držiak pre iPad 10,2”
 » Elegantný matný eloxovaný hliník
 » Skrytie napájacieho kábla

Varianty

Air

Farby

Antracitová

Strieborná
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Modbus 
Elektromer 
Majte vždy presné informácie o spotrebe 
elektrickej energie vašich spotrebičov. 
Spätne si môžete pozrieť štatistiky alebo 
si nastaviť upozornenie. 

 » Meranie energie, činného/jalového výkonu, napätia, prúdu, 
cosφ

 » Komunikácia cez Modbus RTU
 » Meranie výroby aj spotreby
 » Displej pre zobrazenie nameraných hodnôt
 » Tlačidlá pre navigáciu so zobrazenými hodnotami a reset
 » Možnosť nezávislej funkcie (bez spojenia s Miniserverom 

1fázový

3fázový

O výbere vhodného merača energie pre vašu domácnosť sa poraďte so svojim 
Loxone Partnerom.
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Caller Service
Vďaka Caller Service sa k vám dostanú 
všetky dôležité upozornenia z vášho 
domu aj bez mobilných dát. Loxone 
vám zavolá kamkoľvek na svete.

 » On-line služby na 1 rok alebo 10 rokov
 » Bez ďalších obmedzení a poplatkov
 » Zavolá vám aj do zahraničia formou klasického hovoru
 » Nemusíte byť na mobilných dátach
 » Hlasom upozorní na čokoľvek dôležité

Weather Service 
S Weather Service máte zaistené 
presné dáta o aktuálnom počasí a jeho 
predpoveď priamo pre presnú polohu. Tie 
Miniserver využije pre ešte inteligentnejšiu 
automatizáciu tienenia, vykurovania alebo 
napríklad zavlažovania. 

 » Dáta od popredného poskytovateľa
 » Teplota, pocitová teplota, rosný bod, tlak, zrážky, vlhkosť, 

rýchlosť a smer vetra
 » Aktualizácia každú hodinu
 » Spoľahlivá predpoveď na 66 hodín dopredu
 » Priama integrácia do aplikácie Loxone
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Alarmová siréna
Poplachové zariadenie vďaka nápadnému blikaniu a zvuku 
sirény vydesí zlodeja a upozorní na seba svoje okolie. Poslúži 
tiež aj v prípade požiaru.

 » Akustický a optický alarm
 » Kontakt detekcie sabotáže

IR Control Air
Televíziu, klimatizáciu aj ďalšie zariadenia 
využívajúce na ovládanie infračervené svetlo 
máte pod kontrolou automaticky či v aplikácii bez 
množstva rôznych ovládačov. 

 » 1× Interný IR prijímač a vysielač
 » Možnosť pripojiť 1× externý IR prijímač a 4× externý vysielač
 » Napájanie pomocou micro USB

Varianty

Air Tree

Varianty

Air
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INŠPIRÁCIA
Nechajte sa inšpirovať.

Bývanie snov začína tam, kde sa stretávajú úžasné 
nápady a najmodernejšie technológie.
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Spoločnosť Loxone si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť informácie, sortiment, špecifikácie a 
vybavenie prvkov. Ak chcete získať presnú špecifikáciu funkcií a prvkov alebo ponuku či montáž, 
kontaktujte prosím svojho Loxone Partnera.

Verzia 1.4

Nemáte ešte Loxone Partnera?
Na našom webe nájdete overených odborníkov na inteligentné 
elektroinštalácie, ktorí vám ponúknu všetky produkty s kompletným 
servisom. Stačí navštíviť www.loxone.com/partner 
 
Obrázky a situácie v katalógu príslušenstva sú iba ilustratívne a nie 
sú predmetom ponuky pre uzatvorenie zmluvy. Vzhľadom na tlačové 
obmedzenie sa farby produktov môžu líšiť od skutočných materiálov.

POPUSTITE UZDU  
FANTÁZII NAPLNO  
A DOPRAJTE SI BÝVANIE 
21. STOROČIA 


