Relaex
VOORDELEN VAN RELAEX

Makkelijke en gebruiksvriendelijke sfeerdomotica!

Makkelijk Bedienbaar

Relaex is makkelijk te gebruiken voor iedereen. Dit komt door haar
overzichtelijke lay-out en het kunnen spelen met de bediening.
Makkelijke Installatie

Relaex is makkelijk te installeren. Met de meegeleverde handleiding
is het voor iedereen mogelijk de applicatie te installeren.
Goed Betaalbaar

Relaex richt zich niet alleen op gebruikscomfort, maar ook op
betaalbaarheid. Een lage basisprijs met veel mogelijke uitbreidopties.
Breed Toepasbaar

Relaex is gemaakt voor iedere algemene ruimte. Van wachtruimtes
tot vergaderkamers. Relaex zorgt altijd voor de gewenste sfeer.

HOOFDKENMERKEN

BASISPAKKET

 Makkelijke Installatie

Relaex heeft een basispakket beschikbaar:

 Door iedereen te gebruiken

 Relaex Applicatie

 Goed betaalbaar
 Brede toepassingsmogelijkheden
 Modulair te personaliseren

 Besturingstablet
 Slimme Stopcontacten
 Verlichting

Relaex is toepasbaar in iedere algemene
ruimte en te gebruiken door iedereen. Zo
bent u altijd verzekerd van een ideale sfeer.
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Relaex
Toegankelijke sfeerdomotica voor iedereen!
Gepersonaliseerde Scènes

Scènes

Binnen Relaex is het mogelijk om
scènes naar wens aan te passen.
Zo is scène 1 bijvoorbeeld blauwe
verlichting en de bubbelbuis actief. Het
moment dat je een andere scène kiest,
zullen die instellingen gebruikt worden
voor de sfeer van de ruimte.
Uiteraard is een scène ook tussentijds
als gebruiker aan te passen. Deze
instellingen worden dan niet permanent
opgeslagen voor deze scène, maar
worden wel toegepast tot er weer een
andere scène wordt gekozen.

Bediening van de verlichting
Alle Verlichtingen
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Makkelijke Besturing

Modules

Modulenaam 1

Relaex is ontworpen met de gedachte
dat iedereen het kan gebruiken zonder
enige technische kennis.

Modulenaam 2

Het komt uit een principe waarbij je op
een knop drukt en daar een actie uit
ontstaat zoals lichten die verkleuren.

Modulenaam 3

Ook zit er een handleiding bij om de
applicatie te kunnen installeren en de
standaard gebruikerswijze.

Blauwe kleur en bubbelbuis aan

Scène 2
Rode kleur en ﬁlm aan

Scène 3
Groene kleur en geurmodule aan

Plafondverlichting
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Sfeerverlichting

Scène 4
Gele kleur met muziek en ﬁlm

Scène 5
Oranje kleur met muziek en geur

Dressoirverlichting

Scène 6
Witte kleur met bubbelbuis aan

Op deze manier is het mogelijk om met
Relaex (en daardoor ook de sfeer van
een bepaalde ruimte) te spelen.
Relaex creëert u een tropische sfeer
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Op deze manier houden wij Relaex
toegankelijk en bruikbaar voor iedereen!
Modulenaam 4

Bubbelbuisverlichting

Scène 7
Disco modus met bubbelbuis en muziek
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Modulenaam 5
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Makkelijke Installatie

Eenvoudige Bediening

Overal Toepasbaar

Volledig Gepersonaliseerd

Altijd Uitbreidbaar

Relaex is makkelijk te
installeren door iedereen.
Op deze manier is het ook
voor iedereen toegankelijk
en is er niet veel kennis
nodig om de applicatie al
snel werkend te krijgen. Met
de meegeleverde
handleiding wordt u
stapsgewijs geholpen in dit
proces.

Naast een makkelijke
installatie, lag onze visie
tijdens het maken van
Relaex bij het bruikbaar
maken voor iedereen. Hier
hoort een eenvoudige en
simpele bediening bij.
Relaex is ook voor minder
technische mensen
makkelijk te installeren,
begrijpen en besturen.

Of het nu gaat over een
vergaderingkamer,
wachtruimte of een
ontspanplaats, Relaex is
altijd breed te implementeren
en zorgt dat de door u
gewenste sferen worden
toegepast voor het perfecte
omgevingsgvoel. Zo brengt u
het meeste comfort in uw
omgeving.

Relaex is in basis altijd
hetzelfde. Een applicatie die
je helpt om de ideale sfeer
in een bepaalde ruimte te
brengen. Maar deze ideale
sfeer personaliseer je zelf!
Vooraf worden in scènes
ingesteld wat er allemaal
aan/uit moet staan en in
welke kleur het wordt
weergegeven.

Relaex is in de basis een
heel eenvoudig concept,
waarmee je sferen aan kunt
passen in bepaalden
ruimtes. Maar het is altijd
mogelijk om de applicatie uit
te verbreden met
uitbreidingen zoals beamers
en speakers. Op deze
manier is Relaex er
daadwerkelijk voor iedereen.

