
Tehnologia le va da oamenilor timp, pentru a fi umani ...

Avantajele Instalaþiei Inteligente
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CONFORT   ECONOMIE   SIGURANTA

LUXOM - Control Inteligent în Romania ºi Republica Moldova 
în exclusivitate prin Comfil Serv srl - Tg Mureº

Siguranþa copilului, confortul familiei, economia energiilor.
Exluderea pericolului de electrocutare la întrerupãtoare. 
Funcþii de simulare a prezenþei pentru zilele de concediu.

Menirea Luxom

Trãim într-o lume frumoasã ºi încântãtoare,  într-o scânteie a universului plinã de numeroase 
minunãþii ...râsul unui copil, prima ploaie dupã o varã toridã, imaginea lunii peste un lac ...

Dacã cunoaºtem aceste lucruri, ce ne opreºte sã le experimentãm ? poate grijile ?

www.comfil.ro

Soluþii
destinate pentru

LUXOM
stil de viaþã

Ne dedicãm soluþionãrii aplicaþiilor cu care suntem onoraþi.

Vã asigurãm sprijinul necesar, oferindu-vã soluþii potrivite, eficiente ºi rentabile.

Preluarea grijilor
Cum ar fi sã nu ne mai fie niciodatã prea cald sau prea rece în locuinþã, sã nu ne mai gândim dacã am stins 
sau nu luminile la plecare, daca am scos din prizã aparatele, dacã am  închis toate geamurile, dacã am 
armat sau nu alarma, dacã centrala e pe economic...

Toate aceste funcþii sunt verificate ºi executate automat pentru a vã oferi confort, siguranþã ºi economie 
maximã, încã din prima zi.

www.comfil.ro

Tehnologia pe care n-o vedem, dar in mod sigur o simtim !

DE CE NOI ?
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Case Inteligente

ªi pe dvs. vã preocupã ?
Banii aruncati pe fereastra

  De cate ori ati stat la rand cu factura de energie in 
mana, iar dupa ce ati platit-o vi s-a parut ca ati achitat 

peste masura?

Alte modele TCP/IP, Wifi, RS232, RS485 sau contacte.
 

www.comfil.bizoo.ro

Aceste avantaje sunt cu adevarat importante pentru Luxom, completate cu uºurinþa în folosire ºi 
adaptabilitate maximã la noile cerinþe, atunci când situaþia o cere. Nu de puþine ori, camera copilului 
devine neîncãpãtoare  la o anumitã vârstã ºi va primi o nouã destinaþie iar o camerã mai mare va deveni 
cadoul onomastic. 
Luxom va ºtii sã asigure toate funcþiile necesare noii camere.

LUXOM - soluþii personalizate 
pentru cã nu existã douã aplicaþii la fel

Tehnologia pe care n-o vedem, dar in mod sigur o simtim !

. . . º i f a c e m c u b a n i i ?

Ce este de fapt o Casã Inteligentã ?

Ce avantaje are ?

Cât consumã ?

Moft sau Necesitate ?

Mi se potriveºte ?

Mã ajutã ?

Luxom în România !

  Probabil v-aþi propus sã fiþi mai atent cu luminile în casã, poate aþi schimbat câteva 
becuri sau poate aþi mai închis caloriferele ... dar în afara confortului ceva mai 
scãzut, la facturi nu aþi observat diferenþe prea mari, nu-i aºa ? ªi dacã mai luãm în 
considerare noile scumpiri anunþate  ...

  Nu-i aºa cã ºi pe dumneavoastrã vã deranjeazã banii 
aruncaþi pe fereastrã ?

 Doriþi sã fiþi propriul dvs stãpân cu privire la factura de energie ?
Nu mai plãtiþi cu nici un ban mai mult !

  Luxom asigurã confortul dorit ºi limiteazã sau chiar opreºte risipa energiilor în 
acelaºi timp. Facturile electrice ºi termice vor avea de suferit ! 

  ªtie sã opreascã automat lumina dacã copilul a lãsat-o aprinsã ºi a pãrãsit camera, 
la fel ºtie sã o reaprindã în momentul revenirii.

  ªtie sã asigure comenzi multiple, chiar dacã apãsãm un singur buton. Prin 
apãsarea butonului " ", acesta va ºtii ce are de fãcut la plecarea 
noastrã.

plec, te descurci

12 luni ca la concurenþã ... + 24 luni, pt cã e
, garanþia cea mai extinsã în domeniu !

 Luxom !
36 luni

   Probabil de multe ori v-aþi întrebat, dacã e mai bine sã opriþi centrala la plecare sau 
sã o lãsaþi în funcþiune pentru a nu se rãci pereþii ...
  Când sunteþi acasã, poate aþi dori temperaturã de confort în living, condiþii pt 
hobby în mansardã, siguranþa contra îngheþului în garaj... 
   Dacã doriþi sã  cât e nevoie, incãlziþi atunci ºi atât Luxom s-a gândit la dvs.

  În loc sã plãtim facturi mari în viitor, vom ieºi mai des cu familia la restaurant, vom 
avea mai mulþi bani pentru hobby, vom zâmbii chiar dacã se anunþã scumpiri ...

   De câte ori aþi stat la rând cu factura de energie în mânã, 
convinºi cã din nou plãtiþi prea mult ?

Ce facem cu banii economisiþi ?

Garanþia Luxom

Casa Inteligentã Luxom, opreºte risipa energiilor !

  ªtie sã porneascã centrala ºi sã direcþioneze toatã cãldura în camera rece. Nu mai 
porneºte încãlzirea în mansardã atunci când doriþi sã încãlziþi parterul.

  Va verifica luminile ºi le va stinge dacã au rãmas aprinse, va coborî jaluzelele, va 
comuta temperatura pe o treaptã economicã, va opri anumite prize ...

  ªtie sã asigure temperatura de confort în camera locuitã ºi sã facã economii în 
cealaltã.

  La fel, ºtie sã execute funcþii specifice de " ", " ", "
" ... pentru a ne economisi timp, bani ºi nervi.

bun venit e o dimineaþã grozavã în 
sfârºit e week-end
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