Yksinkertaisesti viisas...

Yksinkertaisesti viisas...

Omakotitaloa ei saa rakentaa älytekniikan varaan, koska
älyjärjestelmien elinkaari on paljon lyhyempi kuin talon käyttöikä !

Lisävarusteita ja laajennusmahdollisuuksia Selega-verkkokaupasta

Älytalo voi yllättäen muuttua vaikkapa ukonilman jälkeen käyttökelvottomaksi, jos
- varaosia ei ole saatavana
- yhteensopivuus nykyisiin tietojärjestelmiin ei toimi
- tallennusmediat ja välikaapelien standardit ovat vaihtuneet
- vanhan tekniikan osaajia ei löydy
- valmistajaa ei ole olemassa
- dokumentointi ei ole ajantasalla
- LED-valojen liitäntälaitteet ovat hukassa talon rakenteissa

Mobiilikäyttöpaketti

Optinen palovaroitin

Lämpöeroilmaisin

Vuotoilmaisin

Vuotosensori

TOP-painikekojeet

Edellä kuvattuja ongelmia voi tulla jopa alle 10 vuoden ikäisessä älytalossa !
Mikä neuvoksi ?
Lämmönsäätöpaketti

Rakennetaan viisas talo.
Viisaassa talossa on tavallinen tekniikka kaiken perustana ja äly on lisätty
viisaasti niin, että
- talon toimintoja voi ohjata ja valvoa mobiililaitteilla
- talo on asuttavissa myös ilman älytekniikkaa
- tekniikka on liitettävissä tulevaisuudessa esim laitteiden internettiin (IoT)
- äly on helposti päivitettävissä, vaihdettavissa tai poistettavissa

Selega käyttää tuotteissaan vain parhaita komponentteja:

info@selega.com
Puh 0400 344 205
www.selega.com

Paikallinen viisas ammattilainen:
Esite rakentajalle 170831

Selega Tuote Oy

Viisaita periaatteita Selega -tuotepaketeissa:
- käytämme suurten valmistajien laadukkaita komponentteja
- komponentit voi kohtuudella korvata jollain toisella merkillä tai tyypillä
- komponentit ovat sähköasentajille tuttuja ilman erikoiskoulutusta
- teemme suunnitelmadokumentit kunnolla, myös tulevia tilanteita varten

Esimerkkejä laitepaketeista
KOTIAUTOMAATIO, laitepaketti Selega I, hinta 2.467,- €

Kotiautomaatiokeskus läpikuultavalla ovella varustettuna. koko 290 x 490 x 110 mm
Katkoton sähkönsyöttö palovaroittimille ja automaatiokeskukselle, koko 330 x 350 x 130 mm.
Optiset palovaroittimet.
Käyttöpaneeli TOP I
Kotona-poissa -toiminto
- pesukoneet
- pistorasiat
- liesi
- kiuas

2 kpl monitoimiajastimia,
käyttötarkoituksen voi valita:
- yövalot
- ulkovalot
- koristevalot esim jouluvalot
- sulanapito
- autonlämmitys
- sähkölukot

Palonestoautomatiikka, sähkön katkaisu ja ilmanvaihdon pysäytys

KOTIAUTOMAATIO, laitepaketti Selega II, hinta 3.243,- €

Kotiautomaatiokeskus läpikuultavalla ovella varustettuna. koko 290 x 490 x 110 mm
Katkoton sähkönsyöttö palovaroittimille ja automaatiokeskukselle, koko 330 x 350 x 130 mm.
Optiset palovaroittimet.
Käyttöpaneeli TOP II hälytysvalolla ja erillisellä sireenillä.
Kotona-poissa -toiminto
- pesukoneet
- pistorasiat
- liesi
- kiuas
- valmius erillisen murtovalvonnan yhdistämiseen

5 kpl monitoimiajastimia,
käyttötarkoituksen voi valita:
- yövalot
- ulkovalot
- koristevalot esim jouluvalot
- sulanapito
- autonlämmitys
- sähkölukot

Vuotoilmaisin ja veden pääsulun ohjaus kiinni.
Lämpötilailmaisin
Palonestoautomatiikka, sähkön katkaisu ja ilmanvaihdon pysäytys

KOTIAUTOMAATIO, laitepaketti Selega III, hinta 3.553,- €

Kotiautomaatiokeskus läpikuultavalla ovella varustettuna. koko 290 x 490 x 110 mm
Katkoton sähkönsyöttö palovaroittimille ja automaatiokeskukselle, koko 330 x 350 x 130 mm.
Optiset palovaroittimet.
Käyttöpaneeli TOP III hälytysvalolla ja erillisellä sireenillä.
Kotona-poissa -toiminto
- pesukoneet
- pistorasiat
- liesi
- kiuas
- valmius erillisen murtovalvonnan yhdistämiseen
- valmius sisävalaistuksen keskusohjaukseen, joka
mahdollistaa lisää viisaita ja hyödyllisiä asioita
Vuotoilmaisin ja veden pääsulun ohjaus kiinni.
Lämpötilailmaisin
Palonestoautomatiikka, sähkön katkaisu ja ilmanvaihdon pysäytys

6 kpl monitoimiajastimia,
käyttötarkoituksen voi valita:
- yövalot
- ulkovalot
- koristevalot esim jouluvalot
- sulanapito
- autonlämmitys
- sähkölukot

