Valaistus
ohjauksessasi
yhdellä painalluksella.
houm.fi

HOUM & TOIMITILAT

Houm ohjaa & sensoroi
nykyaikaista toimistoa
Täydellisessä toimitilassa ylläpidetään
jatkuvasti sopivaa valaistusta ja hyvää ilmanlaatua.
Kaikki kiinteistön palvelut ovat vaivattomasti
käytössä Houmin avulla.

LANGATON

HELPPO

Kytkimet ovat langattomia
ja paristottomia, jolloin ne
ovat huoltovapaita. Yksi
kytkin voi ohjata kokonaista
tilaa. Kytkimet voi sijoitella
täysin vapaasti ilman
johdotuksen fyysisiä
rajoitteita.

Houmin asentajat,
huoltajat ja päivittäiset
käyttäjät käyttävät
samaa yksinkertaista
applikaatiota.

Houm mahdollistaa
kiinteistön palveluiden
käytön puheohjauksella:
”Alexa, bring coffee for
5 people to conference
room Monte, please.”
”Alexa, turn on
presentation lights.”

Olemme
yksinkertaistaneet
valaistuksenohjauksen niin
helpoksi kuin se
vain voi olla!

VALAISTUS

VERHOT & VALKOKANKAAT

Valaistus on puolet sisustuksesta.
Himmennys mahdollistaa
tehokkaiden valolähteiden käytön
ja erilaisten valaistustunnelmien
tekemisen erittäin helposti.

Yhdellä painalluksella saat
presentaatiovalot päälle ja
valkokankaan alas. Aika kätevää!

KIINTEISTÖHUOLLON
PARAS YSTÄVÄ
Koska kaikki Houm-keskusyksiköt
juttelevat pilvipalvelumme kanssa,
kaikki sensori- ja vikatieto voidaan
lähettää suoraan huoltoyhtiölle.
Näin ongelmatilanteisiin voidaan
reagoida nopeasti ja vahingot
ehkäistä tehokkaammin.

Q&A

KUINKA HYVIN KYTKIMEN
SIGNAALI KUULUU?
SENSORIT
Yhdessäkään tilassa ei pidä kärsiä
vesivahingoista tai huonosta
ilmasta. Vahingot voidaan havaita
ajoissa ja ilmanlaatua voidaan
seurata jatkuvasti Houmin
sensoripaketin avulla.

OHJAUS
Kaikkia liitettyjä
laitteita ohjaa
Houm-keskusyksikkö.

Ole huoleti! Kytkimen signaali
kuuluu helposti kaksikerroksien
talon joka nurkkaan. Jos isosta
asunnosta löytyy katvealue,
se voidaan paikata signaalintoistimella. Suuremmat kohteet
jaetaan osakokonaisuuksiin, jotka
toimivat saumattomasti yhteen.

ESIMERKKIKOHTEITA

Villa Vellamo

Mainostoimisto Wörks

Ravintola Juuri

Halusin rakentaa maailmanluokan juhlakohteen, jossa
ei ole tingitty mistään. Rakennuksen
piti olla niin hieno, että pelkästään
nähdäkseen sen kannattaa tulla
Lehmonkärkeen.
Järjestelmää valittaessa ei ollut
vielä täysin selvää, miten paljon
ohjattavia valaistusryhmiä Villa
Vellamoon tulisi, joten järjestelmän
piti olla mahdollisimman joustava
asentaa.

Järjestelmä on todella joustava, eli sitä voi muuttaa ajan
ja uusien tarpeiden myötä. Syksyllä,
kun siirrytään pimeään vuodenaikaan,
valaisun säätäminen eri tiloissa himmentimineen tulee tosikäyttöön.
Joustavuuden ansiosta suurta
remonttia ei tarvita myöskään tulevaisuudessa. Moderni mainostoimisto
toimii vihdoin kaltaisessaan ympäristössä.

Houm on helpottanut
valaistuksenohjausta Juuressa
paljon. Ravintolassa on monenlaista
toimintaa, kuten tilaisuuksia, lounasta, kokouksia ja illallista.
Kaikkiin niihin tarvitaan omanlainen valaistus ja tunnelma. Olemme
tallentaneet valokatkaisijaan valmiita
tunnelmia, joita käytämme arjessa.
Lisäksi tarvittaessa säädämme
valaistusta tilakohtaisesti kätevästi
ipadilla tai läppärillä.
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INFO / 73 valaisinryhmää, 42 langatonta
kytkintä, 8 ohjattavaa verhoa,
4 RGBW-nauhaa

INFO / 11 valaisinryhmää, 5 langatonta
kytkintä

INFO / 11 valaisinryhmää, 1 langaton kytkin
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