
Instalaci I-tec SmartWindow provedete RYCHLE & SNADNO

ZDARMA Aplikaci I-tec SmartWindow si můžete zdarma stáhnout z App Store nebo 
Google Play i s příslušným návodem na instalaci.

NEKOMPLIKOVANÉ Podle návodu ji připojíte k WiFi routeru.

PRAKTICKÉ Nadefi nujete místnosti.

INDIVIDUÁLNÍ V několika málo krocích určíte prvky, příp. zařízení, která mají být integrována 
do řízení domovní techniky.

MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ Pomocí rádiového systému a doplňkových komponent, které jsou k dostání 
v prodejnách elektro, můžete ovládání domu libovolně rozšiřovat.

SNADNÉ Kromě provedeného přednastavení můžete jednotlivé produkty ovládat i ručně.

CHYTRÉ Pokud chcete ovládat některé produkty společně, můžete vytvořit tzv. skupiny.

KOMFORTNÍ Chcete-li vytvořit vlastní uživatelské situace (např. situace kino), můžete defi novat 
tzv. scénáře.

SPOLEHLIVÉ Uložení úkolů (např. situace dovolená) umožňuje ovládání více zařízení na základě 
defi novaných rámcových podmínek, např. časů, dnů v týdnu, atd.

NA CESTÁCH Pomocí bezplatné aplikace Internorm lze domovní techniku obsluhovat pohodlně 
a mobilně – doma i na cestách.

Video s návodem najdete na www.internorm.com, na stránkách České republiky.
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Seznam podporovaných komponent 
s bránou V5+

ROLETY/ŽALUZIE & MARKÝZY

Internorm I-tec stínění I-tec

HomeMatic Bezdrátový roletový aktor jednoduchý HM-LC-Bl1-SM
 Bezdrátový roletový aktor jednoduchý, montáž pod omítku pro značkové spínače  HM-LC-Bl1PBU-FM
 Bezdrátový roletový aktor jednoduchý, montáž pod omítku HM-LC-BL1-FM

Elero – ext. bezdrátový přijímač  
 Combio-868 JA Proline2
 Combio-868 JA/Pulse Proline2
 Combio-868 RM Proline2
 Combio-868 HE Proline2
 Combio-868 LI Proline2
 Combio-868 SW Proline2
 Revio-868 Proline2
 Revio-868 P Proline2
 Revio-868 SW Proline2

Elero – pohony s integrovaným bezdrátovým přijímačem 
 RolTop S-868, RolTop M-868, RolTop L-868 Proline2
 RolTop D+ S-868, RolTop D+ M-868 Proline2
 VariEco S-868, VariEco M-868, VariEco L-868 Proline2
 SunTop S-868, SunTop M-868, SunTop L-868 Proline2

Somfy Somfy RTS (433 MHz) rádiové pohony– Altus, Orea, Oximo, Sonesse  RTS (bez zpětného  
  hlášení stavu)

SVĚTLA & ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

HomeMatic Bezdrátový spínací aktor jednoduchý, montáž pod omítku pro značkové spínače  HM-LC-Sw1PBU-FM
 Bezdrátový spínací aktor jednoduchý, montáž pod omítku HM-LC-Sw1-FM
 Bezdrátový spínací aktor 2násobný, montáž pod omítku (pouze kanál 1) HM-LC-Sw2-FM
 Bezdrátový spínací aktor jednoduchý, montáž na omítku HM-LC-Sw1-SM
 Bezdrátový spínací aktor 1kanálový, montáž na omítku 3680 W EQ767-95
 Bezdrátový spínací aktor 2kanálový, montáž pod omítku 1150 W (pouze kanál 1) EQ767-94 
 Bezdrátový fázový stmívací aktor jednoduchý, pro značkové spínače HM-LC-Dim1TPBU-FM
 Bezdrátový fázový stmívač 1kanálový, montáž pod omítku HM-LC-Dim1T-FM
 Bezdrátový fázový stmívací aktor jednoduchý, montáž na omítku HM-LC-Dim2L-SM
 Bezdrátový fázový stmívací aktor 2násobný, montáž na omítku (pouze kanál 1) HM-LC-Dim2T-SM
 Bezdrátový fázový stmívací aktor jednoduchý, montáž do podhledu HM-LC-Dim1L-CV
 Bezdrátový fázový stmívací aktor jednoduchý, montáž do podhledu HM-LC-Dim1T-CV
 Bezdrátový stmívací aktor jednoduchý, 12-24V-PWM, montáž do podhledu  HM-LC-Dim1PWM-CV
 Bezdrátový propojovací fázový stmívací aktor 1kanálový 250 W HM-LC-Dim1T-PI
 Bezdrátový propojovací spínací aktor jednoduchý HM-LC-Sw1-PI

Elero Unio-868 (spínací zásuvka) (netestováno) Proline2

 
KONTROLA ENERGIE & MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY

ELV Bezdrátová spínací zásuvka pro monitor nákladů na energii PCA301

HomeMatic bezdrátový spínací aktor s měřením spotřeby HM-ES-PMSSw1-PI
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Vyloučení záruky:
Internorm průběžně kontroluje a aktualizuje obsahy tohoto seznamu kompatibility. Přes veškerou péči se může stát, že se mezitím data a funkce výrobců uváděných jako kompatibilní, jakož i jednotlivých 
bezdrátových komponent změnily. Internorm navíc nemůže jednotlivě kontrolovat každou z bezdrátových komponent, které jsou zde uvedeny jako kompatibilní, nýbrž vyvozuje kompatibilitu do určité míry 
z namátkového testování v rámci produktové řady. 
Z tohoto důvodu nemůže přijmout žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost a úplnost 
poskytovaných informací. 

Změny a omyly vyhrazeny.

POČASÍ & KLIMA V MÍSTNOSTI (teplota/vlhkost)

Internorm I-tec větrák IV40 I-tec

HomeMatic Bezdrátový senzor teploty/vlhkosti, venkovní HM-WDS10-TH-O 
Bezdrátový senzor teploty s kabelem HM-WDS30-TO
Bezdrátový senzor teploty, venkovní HM-WDS30-T-O
Bezdrátový senzor teploty/vlhkosti, vnitřní HM-WDS40-TH-I & TH-I-2 
Bezdrátová termostatická hlavice HM-CC-RT-DN
Bezdrátový kombinovaný senzor OC 3, meteostanice HM-WDS100-C6-O

HLÁSIČE NEBEZPEČÍ (oheň/voda/plyn)

HomeMatic Bezdrátový hlásič kouře HM-Sec-SD  
Bezdrátový hlásič vody HM-Sec-WDS & WDS-2

BEZPEČNOST & MONITORING

HomeMatic Kontakt pro otočnou okenní kliku HM-Sec-HRS 
Dveřní a okenní kontakt HM-Sec-SC & SC-2
Dveřní a okenní kontakt, optický HM-Sec-SCo
Bezdrátové rozhraní pro zavírací kontakty 3násobné HM-SCI-3-FM

Internorm Kontrola oken hlásič Internorm

Siegenia/KFV WiFi modul pro domovní dveře obj. č. 85676

BEZDRÁTOVÉ SPÍNAČE

HomeMatic Bezdrátový nástěnný vysílač 2násobný, montáž na omítku HM-PB-2-WM55-2
Bezdrátový nástěnný vysílač 2násobný, montáž pod omítku HM-RC-2-PBU-FM
Bezdrátové rozhraní pro spínače 3násobné HM-Swl-3-FM
Bezdrátové rozhraní pro tlačítkové ovladače 4násobné HM-PBl-4-FM
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