Uhkaako edustuskotisi täyttyä kaukoohjaimista, kytkimistä ja kaapeleista?
Käsikäyttöiset laitteet ja pitkin lattioita risteilevät johtoniput joutavat museoon.
Päivitä talosi älykodiksi, jossa kaikki tekniikka on siististi piilossa.
Silloin se sopii sisustukseesi, piditpä zeniläisestä minimalismista tai runsaasta rokokoosta.

Kumous-älykoti
Aikasi on liian arvokasta
kytkimien kääntelyyn.

™

Haluaisitko asumisesta vaivattomampaa?
Päivitämme talosi moderniksi älykodiksi.
Etene asumisen seuraavaan vaiheeseen. Rakennamme
toiveittesi perusteella älykodin, jollaista ei ole kellään muulla.

Kumous-älykoti yhdistää kaikki
kotisi järjestelmät
Kumous-älykoti hallitsee kotisi kaikkia
laitteita valaistuksesta ja lämmityksestä aina
turvajärjestelmiin, monihuoneäänentoistoon
ja kotiteatteriin.
Kumous-älykotia on helppo laajentaa. Saat
esimerkiksi vuorokaudenajan tai lämpötilan
mukaan sulkeutuvat kaihtimet ikkunoihin.
Automaattinen kastelujärjestelmä huolehtii,
että puutarhasi kukoistaa kesähelteellä.
Kumous toimii vielä 2030-luvulla
Kumous-pakettimme perustuvat
erityisesti älykoteja varten kehitettyihin
maailmanlaajuisesti tunnettuihin
järjestelmiin, kuten KNX ja Control4.
Investointisi säilyttää arvonsa vielä
vuosienkin päästä.

Kumous-älykoti™

Kumous-projektisi etenee 10 vaiheessa
Palvelumme etenee kymmenessä vaiheessa
esisuunnittelusta järjestelmäsi luovutukseen.
Sovitamme työmme niin, että etenemme
mahdollisen muun remonttisi rytmissä.
Vastaamme paitsi laitehankinnoista ja
asennuksista, myös Kumous-järjestelmäsi
ohjelmoinnista ja testauksesta niin, että kotisi
toimii juuri haluamallasi tavalla.
Modernisointiprojektin jälkeen huolehdimme
Kumous-järjestelmän tukipalveluista ja
päivityksistä.

Kolme
Kumouskokonaisuutta
Voit valita omasi kolmesta
erilaisesta Kumous-mallipaketista
ja räätälöidä sen mieleiseksesi.

Edullisin pakettimme on Kumous Korso™. Se on tarkoitettu
kotiin, jonka pinta-ala on alle 150 m2 ja sähköistys perustasoinen.
Kumous Korso tuo älykkäät valaistuksen- ja lämmityksen
ohjausjärjestelmät vanhan tekniikan tilalle. Kumous Korson hinta
on tyypillisesti noin 15 000 euroa.
Keskisarjan kokoonpanomme on Kumous Käpylä™. Kotisi
pinta-ala on alle 250 m2. Saat valaistuksen ja lämmityksen
lisäksi myös turvajärjestelmät. Laitteet ja materiaalit ovat
astetta laadukkaampia kuin Korso-versiossa. Kumous Käpylä
maksaa tyypillisesti noin 35 000 euroa.
Järein pakettimme on Kumous Kauniainen™. Kotisi pintaala on noin 300-400 m2 ja sähköistys monipuolinen.
Nyt kokonaisuuteen kuuluvat myös koko talon kattava
äänentoistojärjestelmä ja kotiteatteri. Laitteet ja materiaalit
ovat korkealuokkaiset. Kumous Kauniainen maksaa
tyypillisesti noin 100 000 euroa.
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Aloita Kumous-esisuunnitelmasta™
Tilaa Kumous-esisuunnitelma hintaan 495 euroa.
Tulemme tutustumaan kotisi nykyiseen sähköistykseen
ja kuulemaan toiveesi. Sen perusteella asiantuntijamme
laatii suunnitelman.
Laadimme älykotisi tekniikasta alustavan suunnitelman,
perustuen kotisi nykyiseen sähköistykseen. Käymme
ehdotuksemme läpi kanssasi niin, että saat vastaukset
kaikkiin mieleesi tuleviin kysymyksiin. Kuulet, mikä on
mahdollista ja mitä vaihtoehdot maksavat.
Annamme Kumous-esisuunnitelmalle aina sataprosenttisen
tyytyväisyystakuun. Jos työmme ei vastaa odotuksiasi, voit
työntää laskumme silppuriin.

Kumous-älykoti™

Digisähkö Oy huolehtii Kumous-kotisi
kokonaistoimituksesta
Yrityksemme on erikoistunut vaativien
älykotien rakennusprojekteihin.
Ammattilaisemme ovat asentaneet niitä
yli sataan edustuskotiin ja -taloon sekä
Suomessa että ulkomailla.
Toimitamme kokonaisuuden avaimet käteen periaatteella. Huolehdimme kaikki vaiheet
suunnittelusta sähköurakointiin ja
automaatioasennuksista ohjelmointiin.
Huolehdimme Kumous-kodeista
myös käyttöönoton jälkeen
Jonain päivänä huomaat, että haluaisit
kotisi käyttäytyvän toisin. Tai kenties haluat
laajentaa automaatiota pihaan ja puutarhaan.
Siksi tarjoamme myös Kumousylläpitopalvelua. Huolehdimme järjestelmäsi
päivityksistä vielä vuosia sen luovutuspäivän
jälkeen.
Kysy lisätietoja
Digisähkö Oy:n toimitusjohtaja
Jani Hirvonen kertoo Kumous-paketeista
mielellään lisää. Hänet tavoitat numerosta
041 530 3010 tai sähköpostitse osoitteesta
jani.hirvonen@digisahko.fi.

Showroom ja toimisto
Olarinluoma 7, 02200 Espoo
www.digisahko.fi

