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Po pametne inštalacije v webshop ali k strokovnjaku?

V pametno hišo z Go4Panda

..Sodobne rešitve za pametne hiše skrbijo, da je vaš dom udobno, varno in okolju prijazno bivališče. Tudi ko ste na dopustu ali v službi, vas
sistem obvesti o nepredvidenem dogodku in poskrbi, da je škoda ob poplavi, požaru ali drugi nesreči manjša, vlomilca pa zaustavi že pri
poskusu vstopa..
Ločite plevel od stabilne rešitve
Tehnologija nas spremlja na vsakem koraku,
vendar pa z inovativnimi produkti in povezanostjo prihaja tudi slabša dostopnost teh naprav
običajnemu poznavalcu IT tehnologij. Plug&Play
naprave se dopolnjujejo, saj v naše domove prihaja umetna inteligenca. Alexa, Amazon Echo,
Google Home ali Lili so lahko vaša desna roka,
vendar le, če sta močno integrirana v vaš pametni sistem. Zato so tukaj nujni strokovno usposobljeni ponudniki pametnih rešitev, ki nudijo
svetovanje in celovite rešitve, poskrbijo za hišno
internetno omrežje, ki mora biti za delovanje tovrstnih naprav stabilno in hitro, na njem pa izgradijo rešitev, ki je kombinacija visokotehnoloških naprav (tam, kjer je potrebno, žičnih, drugače temeljijo na brezžičnih) in vaših navad ter želja. Zato svetujemo, da pri implementaciji pametne hiše ločite plevel od stabilne, prilagodljive in hkrati dolgoročno nadgradljive rešitve.

bljenosti svetujemo, da se lotite pametne hiše
postopoma, vendar pa je dobro, da že uvodoma razmislite, kakšne funkcionalnosti želite, katere naprave želite upravljati, kakšne so vaše
tehnološke predispozicije, potem pa je čas, da
se posvetujete z ustreznim strokovnjakom.

Ni nujno, da si zgradite nov dom, da boste

Bolj kot električarji so pomembni

lahko izkoristili prednosti pametnih rešitev

poznavalci delovanja računalniških

Sodobne rešitve so prilagodljive in za delovanje
ne potrebujejo 5 kilometrov dodatnih kablov.
Brez večjih posegov v elektroinštalacije jih je
mogoče vgraditi tudi v obstoječo stavbo. Na
podlagi številnih izkušenj in strokovne usposo-

omrežij in naprav

Dolgoročno stabilno in predvsem varno delovanje rešitve, vzdrževanje in posodabljanje rešitev zaupajte certificiranim inštalaterjem, saj ste
tako na varni strani, da rešitev ne bo le muha

enodnevnica in jo bo s časoma težko ali celo nemogoče nadgraditi in posodabljati. Certificiran
inštalater po potrebi izvede meritve delovanja
omrežja in s tem izmeri, kako se v njem obnašajo vgrajeni elementi, obide morebitne moteče
dejavnike ter s tem omogoča optimalno postavitev in neprekinjenost delovanja.
Brezžične Z-Wave rešitve, ki jih vgrajuje in namesti Go4Panda, za svoje delovanje ne potrebuje
veliko energije, da je sistem stabilen, niti popolne pokritosti prostorov z brezžičnim signalom.
Pokritost signala se doseže s pravilno postavitvijo elementov v prostor, ki med seboj komunicirajo in razširjajo pokritost brezžičnega omrežja s
pomočjo t. i. mesh tehnologije.

Izberite stabilne, varne in mednarodno
priznane rešitve

Go4Panda je certificirani inštalater pametnih rešitev, ki temeljijo na brezžičnem, Z-Wave protokolu, ki je v svetu postal standard za brezžične
pametne hiše. Na osnovno platformo FIBARO
dodajajo pametne elemente različnih proizvajalcev. Vse predhodno preizkusijo, da ustrezajo
tako namenu, kvaliteti, stabilnosti kot nenazad
nje varnosti. Tudi na dizajn so pozorni, saj se zavedajo, da s pametnimi elementi lahko posegajo tudi v ambient.
(P. R.)
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