
OSPRZĘT AXOLUTE – NOWOCZESNOŚĆ I DESIGN
Doskonałość wzornictwa stanowi istotny element w ofercie firmy BTicino, która jest częścią grupy Legrand, światowego 
lidera w dziedzinie osprzętu elektrycznego. BTicino to marka ceniona w ponad 60 krajach świata, a jej siłą jest jakość 
i zaawansowanie technologiczne, ważne na równi z atrakcyjnością wizualną. Połączenie high-tech z wyrafinowaną 
stylistyką z jednej strony oraz orientacja na bezpieczeństwo, wygodę i energooszczędność z drugiej, wyznaczają kierunki 
rozwoju produktów. Takie podejście inspirowało rozwój unikalnych rozwiązań dla różnych aplikacji, wprowadzając nowe 
spojrzenie na systemy elektryczne. Dzięki instynktownemu wyczuciu innowacji, nieustannemu poszukiwaniu nowych 
form, materiałów i barw, BTicino wyróżnia się wszędzie tam, gdzie walory funkcjonalne łączą się z estetycznymi. 
Najnowszy osprzęt – Axolute – to odpowiedź na powszechne oczekiwanie komfortu, a wyjątkowy design znajduje 
uznanie na całym świecie.

TECHNOLOGIA: DO USŁUG!
Axolute oddaje do dyspozycji użytkownika bogatą paletę mechanizmów i interfejsów o różnej funkcjonalności, od 
zwykłego łącznika aż do zaawansowanych urządzeń sterujących. Dla przykładu, ekrany dotykowe pozwalają 
tworzyć oraz obsługiwać scenariusze integrujące działanie kilku urządzeń lub podsystemów w systemie automatyki 
domowej. W ten sposób użytkownik „dostraja” działanie systemu do własnych preferencji i stylu życia. Podobnie jak 
w komputerze lub nowoczesnym telefonie komórkowym, z łatwością można konfigurować grafikę, ikony oraz wybierać 
rodzaj i modyfikować treść komunikatów wysyłanych przez system.

CREATIO EX MATERIA
Axolute urzeka i inspiruje możliwością wyboru spośród ponad czterdziestu wykończeń — kształtów i materiałów 
ramek. Wytworom ludzkich rąk, takim jak szkło, tworzywa sztuczne, Corian™ czy stal Alessi, towarzyszą materiały 
naturalne, a wśród nich szlachetne gatunki drewna, kamienia, marmur i skóra. Ale to nie wszystko… Z Axolute 
każdy może odkryć w sobie designera. Konstrukcja prostokątnych ramek szklanych, pozwala na umieszczenie 
pod warstwą przezroczystego szkła indywidualnie dobranego materiału, na przykład fragmentu tapety zdobiącej 
ścianę, tkaniny. Co więcej, szklany element może posłużyć jako wzorzec do wycięcia ramki z innego tworzywa, 
gatunku drewna, a to już otwarta droga do stworzenia oryginalnych detali, które będą doskonale komponowały się 
w wystrojem wnętrza lub dodadzą mu niepowtarzalnego charakteru.

BE AXOLUTE!
Axolute jest innowacyjnym systemem opartym o wieloletnie doświadczenie i know-how BTicino. Zachwyca unikalnym 
doborem materiałów i elementów wykończeniowych oraz wszechstronną funkcjonalnością, od bezpieczeństwa po 
rozrywkę. Axolute to design i nowoczesna technologia cyfrowa dopracowane w każdym detalu, kwintesencja subtelnej 
elegancji. Axolute pozwala komponować funkcje zgodnie z indywidualnymi potrzebami, wybierać formy, materiały 
i wykończenia odpowiadające specyficznemu stylowi życia, tak by nadać wnętrzu niepowtarzalną osobowość.
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System automatyki Legrand umożliwia wykonanie instalacji inteligentnego domu, która będzie wszechstronna i prosta w obsłudze. 
Takie walory wyraźnie odróżniają go od innych tego typu systemów. Nadrzędnym celem jest oczywiście zapewnienie klientowi 
komfortu, bezpieczeństwa oraz łatwej komunikacji z systemem.

Co składa się na funkCję komfortu ?
To przede wszystkim sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami. Dodatkowym atutem jest możliwość tworzenia i uruchamiania 
tzw. scenariuszy. Dzięki nim, jednoczesne uruchomienie funkcji dwóch lub więcej podsystemów wymaga naciśnięcia tylko jednego 
przycisku.

jak zapewnić bezpieCzeństwo ?
Po prostu, instalując alarmy techniczne (detektory gazu, dymu, przelania) lub domofony. Można także sięgnąć po rozwiązania bardziej 
zaawansowane jak monitoring (serwer Omizzy z kamerkami internetowymi).

Co składa się na komunikaCję ?
To nie tylko produkty, które zapewniają dostęp do podstawowych mediów jak telefon, telewizja czy internet, ale także system, który 
umożliwia elastyczne korzystanie z nich.

Wszystkie urządzenia występujące w systemie Automatyki Domowej Legrand są zaprojektowane do pracy samodzielnej lub grupowej, 
co oznacza, że można nimi sterować bezpośrednio lub powiązać w scenariusze – wszystko zależy od konfiguracji systemu.

Dostępne technologie pozwalają na komunikowanie się urządzeń:
 po linii zasilającej PLC (ang. Power Line Carrier), z wykorzystaniem standardowej instalacji elektrycznej – zalecane do nowych 
instalacji lub renowacji.

 drogą radiową – wygodne w przypadku, gdy nie można kuć ścian
 przez podczerwień – sterowanie z pilota.

Zasada działania systemu polega na kombinacji elementów realizujących inteligentne funkcje oraz tzw. łączników scenariuszy. 
Uruchamiając scenariusz (z pilota lub łącznika scenariuszy) można jednym przyciskiem dopasować poziom oświetlenia i temperatury 
w domu, włączyć ulubiony film, uzbroić alarm, opuścić lub podnieść rolety. Wszystko to zwalnia użytkownika z uciążliwych czynności 
i w rezultacie ułatwia życie. Dodatkowa zaleta to bardzo łatwa zmiana ustawień systemu, adekwatnie do dynamiki wymagań 
mieszkańców, tak aby mieli swobodę decydowania o tym, co umie ich dom.
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System automatyki Legrand, zintegrowany z serią osprzętu Sistena Life to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się komfortem, bezpieczeństwem 
i możliwością elastycznej komunikacji w domu. Automatyka Domowa Legrand, to przyjazna i nowoczesna technologia oraz bogate walory dekoracyjne. Linia 
Sistena Life oferuje bogatą paletę wykończeń, tak pod względem użytych materiałów, jak i kolorystyki ramek, co umożliwia użytkownikowi wybór kompozycji 
najodpowiedniejszej dla danego projektu wnętrza.
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