HOMETOUCH

НОВИЯТ СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ
ЗА СИСТЕМАТА MyHOME_Up

HOMETOUCH

УПРАВЛЕНИЕ НА
ДОМА С ЕДНО
ДОКОСВАНЕ
Улеснена инсталация
Без необходимост от конфигурация
Персонализирано управление
2

Системата MyHOME_Up
вече включва нов
7’’ сензорен дисплей
с реф. № 3488, за управление
на жилищната автоматизация.

HOMETOUCH изпълнява и
видеодомофонни функции. Освен за
наблюдение и контрол на “умната къща”,
HOMETOUCH се използва и
като вътрешен видео панел,
с възможност за управление на
обаждания, както от самия панел,
така и през смартфон чрез
приложението DOOR ENTRY за
HOMETOUCH.

Елегантен и стилен, новият дисплей
HOMETOUCH се вписва
идеално във всеки интериор.

Приложение DOOR ENTRY
за HOMETOUCH

свали от

свали от

CATALOGUE
WWW.LEGRAND.BG

HOMETOUCH
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ИНСТАЛАТОРИ
Вижте колко улеснена е инсталацията на HOMETOUCH
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ИЗБЕРЕТЕ ТИПА ИНСТАЛАЦИЯ

За вграждане със специална конзола с реф. № 3487
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За открит монтаж

СВЪРЗВАТЕ HOMETOUCH СЪС СИСТЕМАТА My HOME_Up

HOMETOUCH реф.ном. 3488

Захранване

ШИНА
wi-fi рутер
MyHOMEServer1
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СЛЕД КАТО СВЪРЖЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО ЧРЕЗ ПРОДУКТ С РЕФ. НОМЕР 346020, HOMETOUCH СЕ
СИНХРОНИЗИРА СЪС СИСТЕМАТА, РАЗПОЗНАВАЙКИ ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА MyHOME_UP.

WELLCOME
Follow this wizard to complete
the HOMETOUCH configuration through two step

Connection to MYHOMESERVER1
(management of the home automation
system MyHOME_Up)

Configuration
Video Entry

Start

Когато се използва като вътрешен видео панел с интернет управление, HOMETOUCH не изисква апартаментен
интерфейс, реф.ном. 346850. В случай на интеграция със системата MyHOME_Up, цялостното управление на
системата е гарантирано без необходимостта от интерфейс F422.

Вертикална магистрала

HOMETOUCH реф.ном. 3488

Етажен разпределител

Захранване

MyHOME_Up система
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ПОТРЕБИТЕЛИ
С новия дисплей HOMETOUCH, потребителите
имат пълен контрол над функциите в дома си
Информация за
статуса и контрол
на температурата

Информация за
статуса на
автоматизацията и звука

Без конфигурация,
устройството разпознава
инсталираните в системата
MyHOME_Up функции и те
автоматично стават достъпни.

Потребителите могат
да персонализират
началните страници, като
създадат до 20 любими
команди, избирайки между
автоматизация, сценарии и
видеодомофонни функции.

Чрез сензорния дисплей, потребителите могат да
управляват всички функции на системата MyHOME_Up,
включително и видеодомофонни функции, както през
самия дисплей, така и от разстояние, през Android или
iOS смартфона си и двете приложения:
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Up

MyHOME_Up за жилищната автоматизация

DOOR ENTRY за HOMETOUCH
за видеодомофонни функции

DOOR ENTRY
HOMETOUCH
за

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДЕОДОМОФОНА
НА HOMETOUCH ПРЕЗ ANDROID ИЛИ IOS СМАРТФОН

ПРИМЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТГОВАРЯЙТЕ ЛЕСНО,
НАВСЯКЪДЕ В ДОМА СИ

ОТГОВАРЯЙТЕ ЛЕСНО,
ДОРИ И КОГАТО НЕ СТЕ
У ДОМА

ОБАДЕТЕ СЕ
ДИРЕКТНО
ВКЪЩИ
Здравей, Ана, моля те
провери дали чантата
ми е в дневната?

Здравей, Ана,
влизай. Веднага
отварям вратата!

Моля оставете
пратката ми на
съседа. Благодаря!

DOOR ENTRY за HOMETOUCH
достъпно и безплатно на:

свали от

свали от
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WEB SITE

www.legrand.bg
Legrand Bulgaria
HOMETOUCH е част от програмата Eliot на BTicino, посветена на свързаните чрез интернет
обекти (Internet of things) и обединява всички продукти или системи, които могат да
се свържат с интернет. Те имат висока добавена стойност по отношение на функции,
информация, взаимодействие с околната среда и употреба.

Легранд България ЕООД
София 1766, Младост 4,
Бизнес Парк София, сгр.7А
тел. 02 489 9297
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