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Ce este HOMIX HOME?

Termostat inteligent 
Folosești centrala termică pe gaz sau aerul condiționat atât

vara cât și iarna?

De acum le poți transforma pe toate în echipamente

inteligente și le poți conecta la Homix.

Homix este ușor de instalat și este compatibil cu sistemele

tale de încălzire sau de climatizare obișnuite.
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MAI MULT DECÂT UN TERMOSTAT
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Soluție smart home pentru toată familia

Poți invita toți membrii familiei să folosească
Homix. Alege profilul potrivit pentru ei și

activează notificarile pentru a ști cand ajung sau

când pleacă de acasă. Acest lucru este posibil

prin geolocalizare.

Mai multă securitate pentru casă

De asemenea, Homix este și un foarte bun

sistem de alarmă: se activează și dezactivează
automat când este nevoie și monitorizează ce

se întâmplă în casă. Dacă ceva este în

neregulă, te va anunța printr-o notificare.

Iluminat inteligent

Cu Homix poți avea iluminat inteligent fără să
fie necesare modificări la sistemul electric al 

casei. Intensitatea și culoarea luminii pot fi 

ajustate în funcție de cum este nevoie în timpul 

zilei. 
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“ECOSISTEMUL” HOMIX HOME



CUM INTERACȚIONEZI CU HOMIX HOME ?
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Cu Homix Home ai un Gateway Smart Home dotat cu interfață
intuitivă touch screen cu ajutorul căreia pot fi folosite toate 

funcțiile pentru gestionarea casei. 

Homix poate fi montat pe perete – înlocuind vechiul termostat 
sau pe birou/masă și are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru a 

funcționa. 
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Cu aplicația mobilă Homix ești mereu 

acasă, chiar și atunci când nu ești acolo. 

Poți monitoriza oricând și de oriunde ce 

se întâmplă în casă. Ai soluția de 

securitate la îndemână pe telefonul tău 

mobil. 

Fiecare membru al familiei poate avea 

propriul profil Homix. Inclusiv copiii pot 

folosi Homix dar cu acces limitat.  

Aplicația mobilă HOMIX



DISPOZITIVELE HOMIX
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SENZOR PENTRU AC
MODUL INTERFAȚĂ
PENTRU LEGARE LA CENTRALĂ
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CATALOGUL DE PRODUSE



Homix Home



HOMIX HOME
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• Senzori: temperatură, umiditate, lumină, mișcare

• Connectivitate: Wi-Fi (dual band), ZigBee,

• Display: 7” touch
• Boxă + Microfon

• Buton mute

• Alimentare : 12 V/1A

• Instalare: pe perete sau masă/birou. Adaptoare de montaj incluse în pachet.

• Dimensiuni (mm): 193x120x21

• Conținut pachet: Homix Home, ghid rapid de instalare, adaptor montaj pe perete, adaptor 

montaj pe birou, alimentator, șuruburi de prindere



HOMIX modul interfață pentru centrală termică
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• Conectivitate: ZigBee (max 30 m)

• Buton pentru Pair/Reset

• Alimentare intrare: 100-240V/50-60Hz
• Alimentare ieșire : 12 V/1A (pentru alimentare Homix Home)

• Connectivitate la centrală : contact (NO/COM) max 4A

• Instalare: la interior

• Dimensiuni (mm): 56x50x36

• Conținut pachet: Homix modul interfață, ghid rapid de instalare, cablu, șuruburi



Danfoss Ally™

Termostat pentru radiator



Danfoss Ally™ Termostat pentru radiator
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• Sensor: temperatură
• Connectivitaet: ZigBee (max 30 m)
• Button Pair/Reset și setare manuală temperatură
• Baterii: 2xAA (durată până la 2 ani)

• Instalare: orizontal sau vertical

• Dimensiuni (mm): 193x120x21

• Conținut pachet: Termostat pentru radiator, baterii, ghid rapid de instalare. 

Adaptoare pentru robineți incluși: Danfoss RA, M30x1,5, Caleffi, Giacomini

Permite gestionarea temperaturii separat pentru fiecare cameră în parte.



Homix Multi-Senzor



Homix Multi-Senzor
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Include senzori de mișcare, temperatură și lumină care îți vor face casa și mai sigură. Odată instalat devine aproape 

invizibil și garantează o protecție discretă și eficientă.

• Senzori: temperatură, mișcare (PIR), lumină
• Conectivitate: ZigBee (max 30 m)
• Toleranță la animale de companie pâna la 38kg

• Baterie: 2xCR123A (durată până la 5 ani)

• Dimensiuni (mm): 93,4x50x31,8

• Conținut pachet: Multi-Senzor, baterii, ghid rapid de instalare, bandă dublu adezivă, kit șuruburi



Homix Bec Inteligent Multicolor



Homix Bec inteligent multicolor
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Iată o idee sclipitoare pentru casa ta: fără să schimbi ceva la sistemul electric al casei, poți avea iluminat inteligent doar 

prin înlocuirea becurilor tradiționale cu becuri smart. Poți stinge și aprinde lumina, regla luminozitatea și schimba 

culoarea de oriunde.

• ON/OFF, Dimabil, Multi-Color (RGBW)

• Luminozitate: 806 Lux

• Culoare: 1800-6500K

• Consum: max 9,5W

• Conectivitate: ZigBee (max 30 m)

• Alimentare: 220-240V/50-60Hz

• Tip E27

• Dimensiuni (mm): 120x60

• Conținut pachet: Bec, ghid rapid de instalare



Homix Priză Inteligentă



Homix Priză Inteligentă

19

Toate echipamentele electrice din casa ta pot fi “conectate” și inteligente. În plus, cu ajutorul prizei inteligente poți măsura

și ține evidența consumului de energie electrică. Priza funcționează în acelasi timp ca un amplificator de semnal wireless 

care va îmbunatați conectivitatea accesoriilor Homix din casă.

• Priză Tip: F

• Putere maximă: 2,3kW

• Consum propriu: max 0,5W

• Conectivitate: ZigBee (max 30 m)

• Alimentare: 220-240V/50Hz

• Dimensiuni (mm): 45x45x71

• Conținut pachet: Priza smart, ghid rapid de instalare



Homix Cameră Video inteligentă



Homix Cameră Video inteligentă
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Securitatea și intimitatea familiei sunt prioritare. Mulțumită acestui dispozitiv iți poți supraveghea casa când nu ești acolo 

și poți înregistra videoclipuri în cazul în care pornește alarma. 

Întotdeauna îți vom respecta intimitatea.

• Sensor: mișcare (PIR), lumină
• Conectivitate: Wi-Fi 2,4GHz, suport WPS

• Full HD 1280x720 pixel

• Unghi de vizualizare: 125°

• Buton: WPS/Reset

• Alimentare: 5V 1A (adaptor alimentare inclus)

• Instalare: pe birou sau pe perete

• Dimensiuni (mm): 60x83,6

• Conținut pachet: Cameră, adaptor alimentare, ghid rapid de instalare, kit șuruburi



Homix Senzor de fereastră/ușă



Homix Senzor de fereastră/ușă
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Nivel suplimentar de securitate pentru perimetrul casei: montează senzori la uși și ferestre pentru a monitoriza închiderea 

și deschiderea acestora. Foarte ușor de instalat, poți decide oricând care senzor să fie activat.  De asemenea, vei 

economisi energie : dacă fereastra este deschisă poate opri automat sistemul de încălzire/răcire.

• Contact magnetic
• Senzor de temperatură inclus 

• Conectivitate: ZigBee (max 30 m)
• Baterie: CR2450 (durată până la 4 ani)

• Dimensiuni (mm): 40x52x11

• Conținut pachet: Senzor de contact (2 componente), bateria, ghid rapid de instalare, bandă dublu 

adezivă



Homix Senzor pentru aer condiționat



Senzor pentru aer condiționat

• Conectivitate: PIR

• Consum propriu: max 0,5W

• Alimentare: 220-240V/50Hz

• Dimensiuni (mm): 45x45x71

• Conținut pachet: Senzor AC, ghid rapid de instalare, adaptor alimentare

25

Permite ca aparatul de aer condiționat existent să devină inteligent. Dacă ai sistem multi-split, adaugă un senzor pentru 

fiecare cameră pentru a controla temperatura în întreaga casă.



CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE SMART ?
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Homix încălzește/răcește casa numai când este nevoie:

atunci când ești acasă și te-ai trezit

Dacă nu ești acasă va opri sistemul de încălzire/răcire. Dacă te întorci, îl va 

porni din timp pentru ca tu să găsești tempertura potrivită în casă.



CUM FUNCȚIONEAZĂ ALARMA ?
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1 – Dacă alarma este activată 2 – Homix trimite o notificare 

către toți membrii familiei adulți 
3 – Dacă notificarea nu este citită, 

va trimite un mesaj SMS

4 – Dacă utilizatorul nu confirmă 

SMS-ul, Homix va genera un apel 

automat de confirmare

În plus, în cazul în care există și o cameră 

video instalată, poate fi văzută și filmarea live



CUM FUNCȚIONEAZĂ ILUMINATUL SMART?
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Manual ProgramatSmart Acasă Lumină

Luminile pot fi controlate manual 

(direct din Homix Home, de pe telefon 

sau cu Alexa).

Homix folosește informația despre nivelul 

de iluminare din casă, mișcarea, lumina 

de afară, unghiul soarelui, ora ka care te 

trezești, programul tău de trezire și 

plecat la birou pentru a controla sursele 
de lumină automat. 

Homix aprinde lumina numai dacă
detectează mișcare.

Homix aprinde lumina numai dacă
afară este întuneric.

Clientul își poate face propriul 

program pentru pornit/oprit lumini.


