офіційний дистриб’ютор
ТМ JUNG в Україні

розумна система від 40 Eurо / m2

Комфорт, стиль, безпека та заощадження для вашої оселі

РОЗУМНИЙ БУДИНОК
ВІД JUNG. ЧОМУ KNX?

1
2
3
4
5
6

Якість
Обладнання виробляється в Німеччині,
походження засвідчується Сертифікатами.

АВТОМАТИЗАЦІЯ НА KNX
ВІД JUNG

Приклад для типової 4х кімнатної квартири (118 м2)

Стиль
Вимикачі в дизайні JUNG
Різноманіття кольорів та матеріалів, від пластиків до металів.

Надійність
Використовується провідна система без центрального контроллера,
в якій несправність одного виробу не порушує роботу всієї системи.
Сучасне рішення з можливостями удосконалення на майбутне
Система може бути розширена в майбутньому.
KNX – найпопулярніша система автоматизації будівель у світі.
Універсальність і необмежені можливості
Понад 495 виробників пристроїв по всьому світу виготовляють
KNX сумістні пристрої, щоб ви змогли знайти потрібний вам
дизайн та функціональність.
Комплексна і контрольвана система
KNX може забезпечити єдиний контроль над усіма функціями будинку
(освітлення, опалення, кондиціювання, вентиляція, жалюзі, сигналізація,
відео / аудіо обладнання тощо).
Сумістна з іншими системами автоматизації
та сучасними системами з «iOT»

studija

lape

Start

Smart

Comfort

ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Опалення 6 зон
4 кімнати та 2 теплої підлоги

Опалення 6 зон
4 кімнати та 2 теплої підлоги

Опалення
4 кімнати та 2 теплої підлоги

Освітлення / витяжка
16 зон вмикання / вимикання

Освітлення / витяжка
18 зон вмикання / вимикання

Інтеграція світильників
Philips HUE

Інтеграція світильників
Philips HUE

Освітлення / витяжка
18 зон вмикання / вимикання
4 зони регулювання яскравості
Інтеграція світильників
Philips HUE

Система безпеки
Режим вдома/ не вдома
Вмикаються всі групи світла
у випадку тривоги.
Відправка аварійного e-mail,
запуск тривожного сценарію.

Система безпеки
Режим вдома/ не вдома
Вмикаються всі групи світла
у випадку тривоги.
Відправка аварійного e-mail,
запуск тривожного сценарію.

Система безпеки
Режим вдома/ не вдома
Вмикаються всі групи світла
у випадку тривоги.
Відправка аварійного e-mail,
запуск тривожного сценарію.

Розетки
Розетки
Вимкнення всіх невикористаних Вимкнення всіх невикористаних
розеток згідно з техзавданням.
розеток згідно з техзавданням.

Розетки
Вимкнення всіх невикористаних
розеток згідно з техзавданням.

Роллети / штори
5 груп 230В роллет

Роллети / штори
5 груп 230В роллет

ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ

ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ

ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ

Смартфон, планшет, ноутбук,
голосове: Google Home, Alexa.

Смартфон, планшет, ноутбук,
голосове: Google Home, Alexa.

Смартфон, планшет, ноутбук,
голосове: Google Home, Alexa.

LS 990 дизайн базові вимикачі
(тип кнопка без фіксації НВ)
на квартиру:
7 шт. керування 2 групами
10 шт. керування 1 групою

LS 990 дизайн базові вимикачі
(тип кнопка без фіксації НВ)
на квартиру:
9 шт. керування 4 групами
3 шт. керування 2 групами
4 шт. керування 1 групою

Плоский дизайн (LS990 білий)
(тип клавішний блок KNX F50):
1 шт. керування 8 групами
6 шт. керування 6 групами
1 шт. керування 4 групами
2 шт. керування 2 групами
Сеннсорна панель керування
Smart Control 5

РОЗУМНІ ФУНЦІЇ

РОЗУМНІ ФУНКЦІЇ

РОЗУМНІ ФУНКЦІЇ

Дистанційне керування
Таймерні функції
Сценарії/режими (4 шт.)
Логічні функції
Імітація присутності

Дистанційне керування
Таймерні функції
Сценарії/режими (8 шт.)
Логічні функції
Імітація присутності
Керування по датчику руху

Дистанційне керування
Таймерні функції
Сценарії/режими (8 шт.)
Логічні функції
Імітація присутності
Керування по датчику руху

JUNG KNX
ціна обладнання:
4696,95 Eur (з ПДВ)

JUNG KNX
ціна обладнання:
6018,43 Eur (з ПДВ)

JUNG KNX
ціна обладнання:
8462,10 Eur (з ПДВ)

* Смартофони, планшети, ноутбуки для дистанційного керування системою не входять в вартість обладнання.
Освітлювальні прилади, система «теплої пдлоги», роллети та їх мотори, охоронна система не входять в
вартість обладнання.

Для проектування, встановлення та налаштування системи автоматизації звертайтесь тільки
до сертифікованих інтеграторів KNX ( С.В.Е.Т. Плюс (SVET PLUS, Kiev)- сертифікований партнер KNX c 2015р).
Ми запрошуємо вас відвідати наш офіс, щоб дізнатися про переваги розумного будинку
та переваги системи KNX.
м.Київ, вул. В.Тютюнника, 51/1а, салон «ANRI51»

“С.В.Е.Т. ПЛЮС”
офіційний дистриб’ютор ТМ JUNG в Україні

svet-plus.com

38 044 221 45 54
info@svet-plus.com
м.Київ, вул.В.Тютюнника 51/1а,
салон “ANRI51”

