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INVESTUJTE DO
BUDOUCNOSTI

VAŠE PŘÁNÍ JE
MI ROZKAZEM

Časy se mění. Vzpomínáte na dobu, kdy posílání SMS zpráv bylo 

nejpokrokovější funkcí telefonu a představa nakupování či čtení 

knih v telefonu byla pro zasmání? Co dnes působí jako vzdálená 

hudba budoucnosti, může být zítra standardem. Koupit nový 

chytrý telefon je hračka, koupili byste si ale nový chytrý dům?

Svůj vysněný domov budujete pouze jednou, zamyslete se 

tedy dvakrát nad jeho funkčností. Technologie se neustále vyvíjí, 

s naším řešením však budete na budoucnost připraveni. Chytrý 

domov počítá s pozdějšími změnami i rozšířeními, a to i o nové 

technologie.

Naučte se delegovat jednoduché úkoly pomocí automatizace 

na svůj dům. Ušetříte tím drahocenný čas, který můžete strávit 

třeba se svými blízkými. Chytrý dům pracuje za vás, a to i v době 

vaší nepřítomnosti.

Mimo jiné reguluje teplotu v jednotlivých místnostech, měří 

spotřebu energií, spouští alarm, ovládá okna, žaluzie, osvětlení 

a reaguje dle venkovních podmínek.



NAPIŠTE SI
VLASTNÍ SCÉNÁŘ

V JEDNODUCHOSTI
JE SÍLA

Systém Loxone funguje jako stavebnice. Poskládejte si svůj domov 

pouze z prvků, které skutečně využijete. Výběr máte opravdu 

široký a sestavíte si projekt jako na míru šitý vašim potřebám.

Pokud se vaše potřeby časem změní, není to žádný problém, 

systém je flexibilní a na rozdíl od klasické elektroinstalace jej lze 

jednoduše přenastavit bez složitých stavebních zásahů.

A u techniky to platí dvojnásob. Mnoho tlačítek jsme sjednotili 

do jednoho, jehož stiskem můžete ovládat spoustu zařízení od 

osvětlení a žaluzií přes vytápění a klimatizaci až po alarm. 

Nemusíte tedy být technický odborník, abyste si podmanili 

ovládání chytrého domu. Naopak díky intuitivnímu ovládacímu 

systému můžete dát vale hromadě ovladačů, ve kterých se stejně 

nikdo nevyzná. Celý dům řídíte pomocí jednoho tlačítka, s jehož 

ovládáním si hravě poradí opravdu každý.



KOLIK ÚKONŮ ZNÁŠ, 
TOLIKRÁT JSI TLAČÍTKEM

VAŠE TAJEMSTVÍ JSOU 
U NÁS V BEZPEČÍ

Předností chytrého systému Loxone je jednoznačně jeho 

komplexnost. Lze do něj začlenit prakticky každé elektrické či 

dálkově ovládané zařízení.

Díky centrálnímu řízení chytrý domov koordinuje jednotlivá 

zařízení, která si navzájem rozumí a spolupracují tak 

v dokonalém souladu. Zapojit do systému můžete kupříkladu 

žaluzie, osvětlení, vytápění, audio a video systémy, dveře 

a garážová vrata, inteligentní spotřebiče, závlahu či bazén.

S námi se úniku citlivých dat nemusíte bát. Systém Loxone 

funguje na bázi lokální sítě bez nahrávání dat do cloudu, což 

v překladu znamená, že celý systém běží u vás doma a neposílá 

žádné informace na internet.



Stavba nového domu je spojena s hromadou zařizování, která vás 

může připravit o spoustu energie i nervů. Nenechte se úřednickou 

mašinérií semlít a staňte se naším partnerem.

Díky patnáctiletým zkušenostem v oboru zařídíme veškeré úkoly 

související s elektroinstalací. Jako jeden partner pro komunikaci 

při vás budeme stát v dobrém i zlém od vypracování projektu až 

po jeho dokončení.

VE DVOU SE TO
LÉPE TÁHNE

KDO POZDĚ CHODÍ, 
SÁM SOBĚ ŠKODÍ

Správné načasování projektu je velice důležité. Nepodceňujte 

elektroinstalaci a začněte ji řešit již v době přípravy projektu 

celého domu. Vyhnete se tak případným zklamáním a nepříjem-

nostem.

Pokud váháte, zda je moderní elektroinstalace to pravé ořechové 

pro váš projekt, ozvěte se nám. Dáme hlavy dohromady a ujasní-

me si vaše priority.



Byt

Velký dům

Běžný dům



26.000 Kč bez DPH

37.000 Kč bez DPH

47.000 Kč bez DPH

ke klasické elektroinstalaci stačí přidat

ke klasické elektroinstalaci stačí přidat

Vzorový příklad
Ovládáme:

6× topný okruh

7× žaluzie

10× osvětlení

1× ventilace

1× garážová vrata

až 10× snímač teploty

Vzorový příklad
Ovládáme:

8× topný okruh

10× žaluzie

12× osvětlení

1× ventilace

1× garážová vrata

1× brána

až 10× snímač teploty

Vzorový příklad
Ovládáme:

4× topný okruh

4× žaluzie

8× osvětlení

až 5× snímač teploty

ke klasické elektroinstalaci stačí přidat



Váš dům, váš hrad
Ať jste doma nebo na dovolené, váš domov je dobře chráněn. Díky 

soustavě senzorů a kamer hned víte, pokud je něco v nepořádku. 

Vaší největší starostí na dovolené tak může být, abyste se nespálili 

na sluníčku. V případě narušení objektu vám systém obratem 

zašle SMS či e-mail, zároveň se rozsvítí světla a spustí hlasitá 

hudba, aby se zloděj vyplašil. Systém v době vaší dovolené využívá 

rovněž funkci simulace přítomnosti, kdy se světla a žaluzie chovají 

tak, jako byste byli doma. Klid vaší mysli v noci dodá panikové 

tlačítko, které můžete umístit vedle postele a máte tak alarm na 

dosah ruky.  

Nehody se přece stávají, nebo ne?
Požár? Potopa? Odhalte poruchu systému včas a předejděte tak 

obrovským škodám na majetku či na zdraví. Systém vás o zjištěné 

poruše informuje okamžitě prostřednictvím SMS či e-mailu - ať 

už se jedná o poruchu vytápění, únik vody z pračky či myčky 

nebo vzniklý požár - a vy tak můžete na vzniklou havárii rychle 

reagovat. Požární hlásič spustí taktéž varovnou sirénu, abyste 

měli čas před ohněm utéci. 



V nouzi poznáte přítele
Zasekli jste se v práci a domů vám má přijít poštovní 

zásilka? Nebo se venku spustil prudký liják a váš mazlíček 

se krčí u vstupních dveří a prosebně na ně škrábe? Díky 

videovrátnému a dalším kamerám už nepromeškáte 

jediný okamžik. Pokud někdo zazvoní a vy nejste právě 

doma, hovor se včetně obrazu přesměruje do vašeho 

chytrého telefonu. Přídatné kamery vám umožňují 

kdykoliv a odkudkoliv zkontrolovat, co se právě děje 

před vaším prahem. Dálkové ovládání v telefonu 

vám pak dává kontrolu nad vchodovými dveřmi, díky 

čemuž se váš poklad může dostat dovnitř.

Dejte termostatu kopačky 
jednou provždy
Prožili jste spolu pár dlouhých zim, ale už vás omrzelo 

neustále mu opakovat jednoduché pokyny? Díky 

systému Loxone se můžete termostatu bez výčitek 

zbavit a vyměnit ho za chytřejší model. Místo složitého 

nastavování navolíte jedním tlačítkem různé teploty 

a časy pro jednotlivé místnosti a o venkovní teplotu se 

dále nestaráte. Systém si předvolbu zapamatuje a pak 

už přizpůsobuje své chování potřebám jednotlivých 

místností. Dokáže rozpoznat všední den od víkendu 

či svátku a poradí si i s různými tepelnými zdroji jako 

radiátory či podlahovým topením. Práci mu usnadníte 

tím, že jednou ročně změníte režim topení na chlazení 

či zpět, a při odjezdu na dovolenou nastavíte data vaší 

nepřítomnosti.



Buďte vždy 
v obraze 
Chytrý domov hlídá děti za vás. 

Pamatuje si, kdy se vrací ze školy a 

pokud včas nedorazí, vyrozumí vás 

na mobil. Díky všudypřítomným 

senzorům budete mít vždy pře-

hled například o tom, že si děti 

hrají u bazénu.

Spěte jako v bavlnce 
Máte problém vyhrabat se ráno z postele? S chytrým budíčkem 

může být i brzké vstávání příjemné. Systém moc dobře ví, kdy 

musíte vstát do práce, ve vhodnou chvíli proto roztáhne žaluzie a 

vy se tak přirozeně probouzíte díky jemným slunečním paprskům. 

Mezitím se zapne topení, takže vstáváte již do útulně vyhřátého 

domova, to vše za zvuků vaší oblíbené hudby. Možnost nastavit 

rozdílné časy buzení na jednotlivé dny je samozřejmostí. 

Chytrý dům 
naslouchá 
matce přírodě
Už nemusíte utíkat domů zavřít 

okna pokaždé, kdy se venku spustí 

průtrž mračen. Chytrý dům sleduje 

počasí a dokáže na něj adekvátně 

reagovat. Když venku lije, zavře okna. 

Pokud svítí slunce, vytáhne žaluzie 

a nechá interiér prohřát. V případě 

sucha zavlaží zahradu, v případě 

mokra vodou šetří. A to je teprve 

začátek. Chytrý dům je uvědomělý 

a chová se ekologicky.



Posviťte si na výdaje
Přestaňte plýtvat a uspořte až 30 % výdajů za energie. Chytrý 

dům vám umožní zobrazit statistiky spotřeby energie za 

vámi zvolené období a porovnat je s historií. Uvidíte tak vaše 

výdaje v novém světle a odhalíte skryté žrouty energie. Systém 

také rozpozná, že nikdo není doma a vypne topení i přístroje 

v  pohotovostním režimu. Rovněž využívá sluneční energii 

k vyhřátí interiéru namísto vytápění nebo z ní pomocí solárních 

panelů vyrobí energii pro pračku. Šetří tak vaši kapsu i životní 

prostředí.

Přestaňte tápat ve tmě
Vzbudíte se uprostřed noci a potřebujete si odskočit. 

Už se nemusíte plížit po tmě jako zloděj ani obtížně 

nahmatávat vypínač. Pohybové senzory vám automa-

ticky rozjasní cestu tlumeným osvětlením a váš noční 

výlet tak nijak neobtěžuje ostatní členy domácnosti. 



Nemusíte mít 
paměť jako slon
Zatněte tipec věčnému přemítání nad tím, zda jste 

nezapomněli zhasnout na chodbě či vypnout sporák. 

Chytrý dům vaší nepřítomnost rozpozná, zhasne 

tedy zapnuté osvětlení, odpojí ze sítě nepotřebné 

spotřebiče, sníží teplotu v celém domě a aktivuje 

zabezpečení. Pro klid duše si můžete všechny funkce 

překontrolovat na dálku skrz aplikaci v  chytrém 

telefonu či tabletu.

A pokud neumřeli, 
tak tam žijí dodnes
Možná i vy máte v rodině seniora, který žije sám 

v domě a za nic by to nevyměnil, přestože ho trápí 

mnoho zdravotních problémů. Tito senioři často bydlí 

na venkově a daleko od rodiny, která se strachuje 

o jejich zdraví. Co kdyby senior upadl a nemohl vstát? 

Pokud bydlí v chytrém domě, má vždy po ruce tísňové 

tlačítko, které zavolá na předvolené číslo a pomoc tak 

může být hned na cestě. 
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5 otázek, na které se nás ptáte

Co se stane, když přestane fungovat elektřina?
Nic zásadního. Elektrické přístroje nefungují, ostatní zařízení můžete ovládat postaru stejně jako 

u  klasické elektroinstalace. Vstupní dveře si odemknete klíčem a žaluzie můžete zatáhnout za svitu 

svíčky. Po opětovném zapnutí elektřiny provede systém revizi nastavení a znovu se spustí. 

Co se stane, když přestane fungovat internet?
Vzhledem k tomu, že systém funguje na lokální síti a nepotřebuje přístup k internetu, na běžný chod 

domácnosti nemá nefunkční internet žádný vliv (tedy krom rozmrzelosti dětí).

Uvažuji o pořízení inteligentní elektroinstalace, kdy mám 
kontaktovat odborníka?
Zde platí, že čím dříve, tím lépe. Ideálně již v době, kdy si necháváte zpracovat projekt svého domu.   

Můžu kombinovat inteligentní a klasickou elektroinstalaci?
Samozřejmě můžete. Z nabídky inteligentní elektroinstalace si vyberete pouze funkce, které 

odpovídají vašim potřebám, představám a požadavkům.

Můžu dům ovládat na dálku?
Můžete, pokud máte chytrý telefon nebo tablet. S aplikací v chytrém zařízení můžete vykonávat 

veškeré úkony, které zvládne vaše domácí multifunkční tlačítko a spoustu dalších. Máte tak svůj 

domov vždy na dosah jednoho kliknutí. Na druhou stranu, pokud nejste příznivcem moderních 

technologií, obejdete se i bez těchto zařízení, k ovládání domu vám postačí domácí multifunkční 

tlačítko. Možnost dálkového ovládání domu je čistě volitelná a jeho absence nemá na funkčnost 

chytré domácnosti žádný vliv.



Jak probíhá realizace elektroinstalace?

První kontakt
super, už o sobě víme

Vyplnění dotazníku
rychle a jednoduše nám cokoliv sdělte

Koordinační schůzka
podělíme se o naše know-how, navrhneme řešení

Projektová dokumentace
vypracovat kvalitní projekt je základ úspěchu

Realizace elektroinstalace
spolupráce s ostatními řemesly

Zkušební provoz
vše důkladně otestujeme

Předání, zaškolení
od teď si užíváte nový domov

Nepodceňujte elektroinstalaci a začněte ji řešit

již v době přípravy projektu vaší stavby.
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osvětlení

vytápění

stínění (žaluzie, rolety)

zabezpečení

požární ochrana

televize

internet (WiFi)

elektrická garážová vrata

elektrická brána

rekuperace, vzduchotechnika

Které součásti plánujete pro svůj dům?

Vybrali jste více jak 5 položek?
V tom případě se pro vás hodí naše řešení elektroinstalace.

klimatizace

domácí telefon, videotelefon

audio, video

bazén

sauna

fotovoltaika (FVE baterie)

meteostanice

elektromobil (příprava)

závlaha

studna



Svůj dům můžete ovládat i takto

Kontakt
Resident Control s.r.o.

+420 772 724 072

info@jednotlacitko.cz

www.jednotlacitko.cz

Logo


