
115

P
R

E
Z

E
N

TA
C

JA
 F

IR
M

O
W

A

WIŚNIOWSKI W ODSŁONIE smartCONNECTED

W zakresie bram garażowych, bram wjazdowych oraz drzwi wejściowych 
marka WIŚNIOWSKI proponuje przejście z epoki automatyzacji do świata 
smartCONNECTED, gdzie bramy oraz drzwi porozumiewają się z użytkowni-
kami. Dzięki komputerowo wspieranej automatyzacji idea smartCONNECTED 
zapewnia użytkownikom bram oraz drzwi marki WIŚNIOWSKI niebanalne 
korzyści. Jest to przede wszystkim poczucie posiadania kontroli nad urządze-
niem, poczucie bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i bliskich. Bramy i drzwi 
smartCONNECTED są również ściśle związane ze spełnieniem oczekiwań co do 
oszczędności zużycia energii oraz z wygodą.
Kompleksowa idea kryjąca się za nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na któ-
rej korzysta cała rodzina, ponieważ dzięki niej dostęp do domu nie jest już warun-
kowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie 
ruszając się z biura lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy brama 
wjazdowa jest zamknięta. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom 
sam potrafi zapamiętać tryb życia jego mieszkańców i myśleć za nich o wyko-
naniu podstawowych czynności, jak uruchomienie alarmu, czy też dzięki funkcji 
geolokalizacji – otwarcie bramy na chwilę przed dojazdem do posesji.

Pierwszy krok do inteligentnego domu
Sterowanie bramami i drzwiami smartCONNECTED marki WIŚNIOWSKI może 
odbywać się za pomocą urządzenia Connexoon firmy Somfy. Connexoon, działa-
jący w zaawansowanej technologii io-homecontrol to pełna integracja urządzeń 
z gwarancją komunikatu zwrotnego.
Dzięki urządzeniu Connexoon marki Somfy sterowanie bramami i drzwiami 
WIŚNIOWSKI odbywa się z mobilnej aplikacji. Connexoon otworzy bramę ogrodze-
niową, bramę garażową, drzwi i włączy światło w domu na chwilę przed powrotem. 
Zamknie wszystkie bramy i drzwi automatycznie po zaparkowaniu samochodu. 
Sprawdzi bramy wjazdowe i garażowe jednym kliknięciem. Dzięki funkcji geoloka-
lizacji aplikacja uruchomi bramę wjazdową samoczynnie, dzięki wcześniej ustawio-
nym scenariuszom. WIŚNIOWSKI oferuje również rozwiązanie dla bram funkcjonu-
jących na drodze radiowej. Dla klientów, którzy już posiadają bramy WIŚNIOWSKI, 
idealnym rozwiązaniem jest sterownik Ri-Co. Kilka wersji Ri-Co pozwoli dostosować 
poziom kontroli do potrzeb użytkownika. W podstawowej – pozwoli otworzyć lub 

zamknąć bramę czy drzwi. Jego rozszerzone wersje dadzą dodatkowo możliwość 
sprawdzenia ich statusu. Dzięki Ri-Co Pro będziemy mogli w dowolnym momencie 
ustalić, czy nasz dom jest odpowiednio zabezpieczony i czy w trakcie naszej nie-
obecności nikt nie próbował się do niego dostać.
Idea smartCONNECTED od marki WIŚNIOWSKI to kolejny etap rewolucji technolo-
gicznej w kategorii wjazdu i wejścia do domu. Podobnie jak kilka lat temu bramy 
automatyczne zrewolucjonizowały rynek bram garażowych i ogrodzeniowych, tak 
teraz idea smartCONNECTED wpływa na podniesienie standardu życia. Dostarcza 
szereg wartości dodanych, takich jak oszczędność zużycia energii, większe poczu-
cie kontroli nad urządzeniami i ogólne poczucie bezpieczeństwa.

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33-311 Wielogłowy 153

tel. 18 44 77 111, faks 18 44 77 110
www.wisniowski.pl

wisniowski abc 2017.indd 115wisniowski abc 2017.indd   115 2017-05-27 18:45:562017-05-27   18:45:56


