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Kedves Partnerünk!
A SMARTme Building Technologies Kft. legújabb hírlevelében összeszedtük az októberi hónap
érdekességeit.
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy egyre szebben haladunk az Élő otthon rendszerek
fejlesztésével. Olyan komplex irányítási, és vezérlési problémákra találtunk megoldást, ami
már a SMARTme minőséget fémjelezi, és csak nálunk megtalálhatók a piacon.
Ha már gondolkozott, hogy az Ön otthonát milyen módon lehetne életre kelteni, akkor ne is
várjon tovább. Kérjen tőlünk egy teljesen ingyenes ajánlatot!
Kattintson, és keressen minket bizalommal!
A SMARTme Building Technologies Kft. a következő cikkeket ajánlja Önnek!

Fűtés leegyszerűsítve
A hőérzettel kiemelten kevesen
foglalkoznak. Sok-sok mindentől
függ, hogy kinek milyen a
hőérzete az otthona különböző
részein. Alapvető elvárás
mindenki számára, hogy jól akarja
érezni magát az otthonában…

Érdekességek a nagyvilágból:
Varázspálca
Gondolkozott már azon, hogy milyen lenne egy olyan
varázspálca, amivel mindent tudna irányítani? Nos, a
Kymera cég gondolt egy nagyot, es megalkotta a
Mágikus Varázspálcát, amivel „el tudjuk varázsolni” az
otthoni szórakoztató elektronikát.

JIBO! Ellenfele
Már csak az a tény, hogy a képen látható robot csak
japánul beszél, egyértelművé teszi, hogy JIBO! KO-val
győzött. Annyiban azért mégis figyelemreméltó, hogy az
Android rendszerrel ellátott kis robot hibátlanul tudja
vezérelni az otthoni légkondicionálónkat, vagy akár a
fűtést is.
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FIBARO eszközök:
Home Center Lite

A Home Center Lite egy kicsi eszköz,
amiben szinte kimeríthetetlen lehetőségek
rejlenek.

Wall Plug - VIDEO

A Fibaro Wall Plug egy
teljesítménymérés funkcióval ellátott,
intelligens, táv-vezérelhető áramellátó
csatlakozó.

Füstérzékelő - VIDEO

A kiváló formatervezéssel megalkotott,
ultrakompakt füstérzékelő egy olyan
Fibaro eszköz, ami fotoelektromos- és
hőmérsékletérzékelővel nyújt
maximális védelmet a tűzesetek ellen.

Home Center 2 - VIDEO

A Home Center 2 akár 230 különböző
eszközzel is vígan elbánik, azaz olyan
modullal, ami Z-Wave technológiával
csatlakozik a központhoz.

Motion Sensor - VIDEO

A Z-wave egy forradalmian új technológia,
amely kétirányú vezeték nélküli rádiós
kommunikációt biztosít vezérlési és állapot
lekérdezési feladatokra otthoni és kisebb
irodai környezetben.

Vízérzékelő - VIDEO

Az elemes kialakítás miatt padlóra vagy
az oldalfalra is könnyen szerelhető, és
nem elhanyagolható tény, hogy vízálló,
és a víz felszínén is úszik.
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Sport

Érd Baseball - Little League Majors
Újabb kiváló eredménnyel tért haza az
érdi csapat. Az egyik szülő beszámolóját
olvashatják!

Üdvözlettel:

SMARTme csapat

