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DLACZEGO WULIAN SMART HOME?

 Wygoda i komfort
Wulian Smart Home pozwala tworzyć i automatyzować domowe scenariusze. Włączanie światła przy wchodzeniu do pomieszczenia  
i automatyczne jego wyłączanie po wyjściu; regulacja ogrzewania lub klimatyzacji w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu, 
obecności domowników lub pory dnia; automatyczne opuszczanie czy podnoszenie rolet; sterowanie zasłonami; automatyczne podlewanie 
ogrodu w zależności od wilgotności i pory dnia; włączanie i wyłączanie oświetlenia na zewnątrz budynku uzależnione od pory dnia i poziomu 
światła – to jedynie kilka udogodnień, które oferuje Wulian Smart Home. Wszystko to dostosowane do potrzeb i zwyczajów użytkowników 
oraz uzależnione od funkcji poszczególnych pomieszczeń. 

	 Bezpieczeństwo	
Bezprzewodowy system monitoringu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu, czujniki bezpieczeństwa aktywowane przez niechcianych 
gości - to gwarancja bezpieczeństwa wszystkich domowników. O wszelkich odstępstwach od ustalonych wcześniej scenariuszy użytkownik 
jest powiadamiany na bieżąco. 
Co więcej, dzięki Wulian Smart Home możesz symulować obecność w domu. Włączanie i wyłączanie światła lub telewizora pod nieobecność 
domowników, otwieranie czy zamykanie rolet to czynności, które możesz zaprogramować tak, by pozorować, że ktoś jest w domu.

	 Zdalny	dostęp	do	domowych	urządzeń
Bez względu na to gdzie jesteś: w podróży służbowej czy pracy, możesz zadbać o komfort i bezpieczeństwo pozostałych w domu członków 
rodziny. Zdalne sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych: telefonu, smart watch’a czy tableta wszystkimi oferowanymi przez Wulian Smart 
Home funkcjami, to nieprzeciętne rozwiązanie.

	 Oszczędność	i	ekologia
Pozostawione przez domownika na cały dzień włączone światło w pomieszczeniu? Nieefektywne ogrzewanie domu? Wulian Smart Home na 
to nie pozwoli! Oszczędzając energię elektryczną, czy też nie dopuszczając do zbytniego przegrzania domu, oszczędzasz pieniądze i co ważne 
żyjesz bardziej ekologicznie. 

	 Ile	to	kosztuje?
Chcesz wiedzieć ile prądu zużyłeś na oświetlenie salonu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu? Ile Cię kosztuje klimatyzacja lub ogrzewanie 
domu? Inteligentne sterowniki Wulian nie tylko sterują obwodami elektrycznymi ale potrafią też zliczyć zużytą przez te odbiorniki energię 
elektryczną i przedstawiać jej zużycie w postaci łatwych do analizy wykresów.

	 Łatwa	instalacja
Instalacja Wulian Smart Home nie wymaga kucia ścian, przebudowy dotychczasowej instalacji elektrycznej ani nawet rozprowadzenia 
nowej. Montaż jest bezprzewodowy i bardzo szybki. Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą modułów umieszczanych w puszkach 
podtynkowych za włącznikami naściennymi lub gniazdkami. Można jeszcze prościej! Wystarczy użyć przenośnego inteligentnego gniazda 
wkładanego do gniazda ściennego. Inteligentny manipulator nakładany jest na istniejący zawór kulowy aby sterować dopływem wody, gazu, 
ogrzewaniem, itp. bez ingerencji w dotychczasową instalację. Większość czujników i sensorów zasilanych jest bezprzewodowo (bateryjnie),  
a magnetyczne uchwyty pozwalają na ich łatwą i szybką instalację w dowolnym miejscu domu.

	 Rozbudowa	w	dowolnym	momencie
Wulian Smart Home umożliwia rozbudowę w dowolnym momencie i dowolnym zakresie. Możesz rozpocząć od montażu urządzeń w jednym 
pomieszczeniu, a po czasie dołączać kolejne pomieszczenia. Możesz rozpocząć od sterowania oświetleniem, a po czasie dodać sterowanie 
klimatyzacją, ogrzewaniem czy roletami. Wszystko w zależności od potrzeb.

	 Intuicyjna	obsługa
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład Wulian Smart Home są łatwe w obsłudze, a aplikacja pozwalająca na zdalne nimi sterowanie jest 
intuicyjna i niewymagająca posiadania wiedzy technicznej.



FUNKCJONALNOŚCI	  
WULIAN SMART HOME

Wulian Smart Home umożliwia tworzenie 
scenariuszy zdarzeń. Wszystkie urządzenia 
wchodzące w skład tego systemu mogą być 
sterowane przy pomocy prostej w obsłudze 
aplikacji Wulian Smart Home. 

O WULIAN
Wulian jest inspiratorem i producentem profesjonalnych rozwiązań Smart Home. 
System Wulian Smart Home to inteligentne centrum zarządzania, przeznaczone do 
apartamentu, domu, rezydencji, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, 
a jednocześnie niewymagające radykalnych zmian w dotychczasowej instalacji. System 
sprawdzi się również w biurze, hotelu, restauracji oraz budynkach użyteczności publicznej. 
Wulian Smart Home pozwala wygodnie i zdalnie sterować niemal każdym urządzeniem 
w inteligentnym domu. Dostarcza energooszczędnych rozwiązań a finalnie pozwala 
wprowadzić oszczędności w budżecie domowym. Jego montaż jest bardzo łatwy i szybki,  
a obsługa intuicyjna i nie wymaga znajomości nowoczesnych technologii. 

Od	teraz	możesz	zapomnieć	o	rutynowych,	powtarzanych	każdego	dnia,	nudnych	czynnościach.	
																											Smart	Home	Cię	wyręczy.	
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	 Monitoring	wizyjny:
• kamery IP systemu Wulian Smart Home umożliwiają bieżący podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych zalogowanych użytkowników. 

Niektóre z nich wyposażone są w funkcję PTZ, czyli obracania głowicy kamery w lewo / prawo oraz góra / dół aby dokładnie monitorować 
otoczenie pola widzenia kamery,

• kamery posiadają wbudowany głośnik i mikrofon co umożliwia dwukierunkową komunikację między domownikiem a zalogowanym 
użytkownikiem systemu np. na telefonie lub tablecie,

• możliwość zdalnego przeglądania zarejestrowanego archiwum nagrań na karcie SD kamery przez zalogowanych użytkowników,
• możliwość dodawania innych kamer IP do systemu Wulian Smart Home i ich obsługi.

	 System	alarmowy:
• ochrona zarówno terenu zewnętrznego jak i wewnętrznego: wykrycie włamania, otwarcia drzwi, okna, bramy skutkować może automatycznym 

uruchomieniem scenariuszy np. uruchomienie alarmu, blokada drzwi / bramy, przesłanie informacji na urządzenie mobilne,
• ocena środowiska i ewentualnego zagrożenia (czujnik CO2, czujnik dymu, czujnik gazów palnych, czujnik zalania, czujnik zanieczyszczeń 

powietrza PM2.5, czujnik VOC – lotne związki organiczne). Wszystkie te czujniki wysyłają informacje alarmowe do powiązanych urządzeń 
i na urządzenia mobilne,

• aktywna ochrona przed zalaniem. Po wykryciu wody przez czujnik zalania (np. w łazience, kuchni, kotłowni, piwnicy), główny zawór 
wody zostaje zamknięty, włączony alarm dźwiękowy i świetlny w domu, włączone oświetlenie w zagrożonym pomieszczeniu, a wszyscy 
użytkownicy powiadomieni przez urządzenia mobilne o miejscu zalania,

	 Protokół	komunikacji	ZigBee:
• aplikacja Wulian Smart Home umożliwia dodawanie innych urządzeń np. AGD (pralki, suszarki, lodówki, pochłaniacze, kuchenki, itp.) 

posiadających wbudowany moduł ZigBee lub WiFi do systemu domu inteligentnego Wulian Smart Home.

APLIKACJA WULIAN SMART HOME
Aplikacja WULIAN Smart Home umożliwia wszechstronną, zdalną kontrolę nad 
systemem domu inteligentnego. Jest dostępna bezpłatnie i działa na urządzeniach 
z systemem Android oraz iOS. 

Zakładki na ekranie głównym:

• Alarm - odczyt występujących w systemie alarmów ułożonych chronologicznie 
wg godziny i daty wystąpienia.

• Wiadomości - raporty ze wszystkich czujników ułożone chronologicznie  
wg. czasu odczytu.

• Komunikator „czat” - umożliwia szybkie przekazywanie wiadomości (tekstowych, 
obrazkowych i fonii) między wszystkimi zalogowanymi użytkownikami grupy.

• Aparat - podgląd z kamer zainstalowanych w systemie oraz ich sterowanie; 
instalacja nowych kamer w systemie oraz ich ustawienia.

• Sceny - szybkie aktywowanie zaprogramowanej wcześniej sceny (sekwencji 
zadań wykonywanych w kolejności); możliwość aktywowania sceny wg 
ustalonego harmonogramu czasowego lub wystąpienia zdarzenia logicznego; 
możliwość aktywowania sceny automatycznie po zalogowaniu się urządzenia 
mobilnego w wybranej sieci WiFi, odczytu NFC lub potrząśnięcia telefonem.

• Urządzenie - podgląd stanu wszystkich urządzeń w systemie i sterowanie 
nimi; odczyt parametrów urządzeń; podział urządzeń wg miejsca instalacji,  
np.: łazienka, kuchnia, salon; lista urządzeń ulubionych.

• Gosposia - inteligentny opiekun naszego domu - umożliwia wprowadzanie 
własnych programów wg zależności logicznych i czasowych występujących  
w systemie, np. automatyczne sterowanie wybranymi urządzeniami lub scenami 
wg programu bez naszego zaangażowania.

	 Sterowanie	oświetleniem:
• włączanie i wyłączanie światła zgodnie z ustalonymi scenariuszami,
• ściemnianie i rozjaśnianie światła,
• zmiana koloru oświetlenia (inteligentna żarówka RGB).

	 Sterowanie	roletami,	markizami,	zasłonami:
• otwieranie, zamykanie i ustalenie dowolnego położenia rolet, zasłon, markiz 

według ustalonych scenariuszy. 

	 Sterowanie	ogrzewaniem,	klimatyzacją,	wentylacją:
• utrzymanie optymalnej temperatury zależnej od aktualnej temperatury 

w pomieszczeniu,
• możliwość regulacji temperatury dla każdego pomieszczenia z osobna,
• ustalenie godzin ogrzewania czy włączania klimatyzatora w zależności od 

obecności domowników,
• zdalna regulacja temperatury w domu / mieszkaniu – w zależności od potrzeby,
• automatyczne wyłączanie ogrzewania / klimatyzatora w momencie otwarcia 

okna,
• utrzymanie właściwej wilgotności powietrza w pomieszczeniu (np. w łazience) 

przez sterowanie wentylatorem lub automatyczne otwarcie / zamknięcie okna,
• wietrzenie / wentylowanie pomieszczenia w przypadku wykrycia pogorszonej 

jakości powietrza.

	 Sterowanie	nawadnianiem	ogrodu:
• podlewanie / nawadnianie ogrodu w wyznaczonych godzinach i w określonym 

czasie, bez konieczności absorbowania domowników,
• czujnik wilgotności zapobiegający podlewaniu podczas deszczu lub gdy  

w ciągu dnia były wystarczające opady.
 
 Monitorowanie	/	kontrola	/	sterowanie	urządzeniami:
• zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń będących w ekosystemie Wulian 

Smart Home,
• dwukierunkowa łączność z systemem oraz ze wszystkimi użytkownikami 

systemu, 
• rejestracja zdarzeń w czasie (np. rejestr alarmów) oraz odczyt pomiarów 

czujników w czasie (np. natężenie światła, temperatury, wilgotności powietrza) 
przedstawiane na wykresach,

• sterowanie dowolnym urządzeniem, które posiada port podczerwieni IR, np.: 
telewizor, dekoder TV-SAT, dekoder TV kablowej, amplituner, wzmacniacz kina 
domowego, klimatyzator, robot sprzątający, wentylator, itp.

	 Wideodomofon:
• inteligentny wizjer przekierowujący rozmowę i obraz na urządzenie mobilne, 

umożliwiający nagrywanie wideo oraz rozmowę nawet jeśli domownicy są 
nieobecni,

• inteligentny przycisk dzwonka – informacja o użyciu dzwonka przekierowywana 
może być na urządzenie mobilne,

• automatyczne nagrywanie osób stojących pod drzwiami a nie używających 
przycisku dzwonka (wbudowany czujnik ruchu),

• zdalne (z poziomu smartfona czy tabletu) otwieranie drzwi, furtek, bram, 
szlabanów.

	 Kontrola	dostępu:
• inteligentny zamek w drzwiach umożliwia otwarcie drzwi tylko przez 

uprawnione osoby poprzez: kontrolę biometryczną (odcisk linii papilarnych), 
kod PIN (zamek kodowy), system zbliżeniowy NFC np. naszego telefonu lub 
karty,

• możliwość zdalnego otwarcia zamka w drzwiach z poziomu aplikacji Wulian 
Smart Home przy użyciu telefonu, tabletu czy smart watch’a nawet gdy nie 
ma nas w domu:
• informacja o otwarciu zamka może być przekierowywana na urządzenie 

mobilne,
• powiązanie otwarcia zamka drzwi ze scenami, np. jestem w domu,
• powiązanie przycisku wyjścia na zamku ze scenami, np. jestem poza domem,
• możliwość nadawania tymczasowych kodów PIN dla gości.



FUNKCJONALNOŚCI	  
WULIAN SMART HOME

Wulian Smart Home umożliwia tworzenie 
scenariuszy zdarzeń. Wszystkie urządzenia 
wchodzące w skład tego systemu mogą być 
sterowane przy pomocy prostej w obsłudze 
aplikacji Wulian Smart Home. 

O WULIAN
Wulian jest inspiratorem i producentem profesjonalnych rozwiązań Smart Home. 
System Wulian Smart Home to inteligentne centrum zarządzania, przeznaczone do 
apartamentu, domu, rezydencji, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, 
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	 Monitoring	wizyjny:
• kamery IP systemu Wulian Smart Home umożliwiają bieżący podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych zalogowanych użytkowników. 

Niektóre z nich wyposażone są w funkcję PTZ, czyli obracania głowicy kamery w lewo / prawo oraz góra / dół aby dokładnie monitorować 
otoczenie pola widzenia kamery,

• kamery posiadają wbudowany głośnik i mikrofon co umożliwia dwukierunkową komunikację między domownikiem a zalogowanym 
użytkownikiem systemu np. na telefonie lub tablecie,

• możliwość zdalnego przeglądania zarejestrowanego archiwum nagrań na karcie SD kamery przez zalogowanych użytkowników,
• możliwość dodawania innych kamer IP do systemu Wulian Smart Home i ich obsługi.

	 System	alarmowy:
• ochrona zarówno terenu zewnętrznego jak i wewnętrznego: wykrycie włamania, otwarcia drzwi, okna, bramy skutkować może automatycznym 

uruchomieniem scenariuszy np. uruchomienie alarmu, blokada drzwi / bramy, przesłanie informacji na urządzenie mobilne,
• ocena środowiska i ewentualnego zagrożenia (czujnik CO2, czujnik dymu, czujnik gazów palnych, czujnik zalania, czujnik zanieczyszczeń 

powietrza PM2.5, czujnik VOC – lotne związki organiczne). Wszystkie te czujniki wysyłają informacje alarmowe do powiązanych urządzeń 
i na urządzenia mobilne,

• aktywna ochrona przed zalaniem. Po wykryciu wody przez czujnik zalania (np. w łazience, kuchni, kotłowni, piwnicy), główny zawór 
wody zostaje zamknięty, włączony alarm dźwiękowy i świetlny w domu, włączone oświetlenie w zagrożonym pomieszczeniu, a wszyscy 
użytkownicy powiadomieni przez urządzenia mobilne o miejscu zalania,

	 Protokół	komunikacji	ZigBee:
• aplikacja Wulian Smart Home umożliwia dodawanie innych urządzeń np. AGD (pralki, suszarki, lodówki, pochłaniacze, kuchenki, itp.) 

posiadających wbudowany moduł ZigBee lub WiFi do systemu domu inteligentnego Wulian Smart Home.

APLIKACJA WULIAN SMART HOME
Aplikacja WULIAN Smart Home umożliwia wszechstronną, zdalną kontrolę nad 
systemem domu inteligentnego. Jest dostępna bezpłatnie i działa na urządzeniach 
z systemem Android oraz iOS. 

Zakładki na ekranie głównym:

• Alarm - odczyt występujących w systemie alarmów ułożonych chronologicznie 
wg godziny i daty wystąpienia.

• Wiadomości - raporty ze wszystkich czujników ułożone chronologicznie  
wg. czasu odczytu.

• Komunikator „czat” - umożliwia szybkie przekazywanie wiadomości (tekstowych, 
obrazkowych i fonii) między wszystkimi zalogowanymi użytkownikami grupy.

• Aparat - podgląd z kamer zainstalowanych w systemie oraz ich sterowanie; 
instalacja nowych kamer w systemie oraz ich ustawienia.

• Sceny - szybkie aktywowanie zaprogramowanej wcześniej sceny (sekwencji 
zadań wykonywanych w kolejności); możliwość aktywowania sceny wg 
ustalonego harmonogramu czasowego lub wystąpienia zdarzenia logicznego; 
możliwość aktywowania sceny automatycznie po zalogowaniu się urządzenia 
mobilnego w wybranej sieci WiFi, odczytu NFC lub potrząśnięcia telefonem.

• Urządzenie - podgląd stanu wszystkich urządzeń w systemie i sterowanie 
nimi; odczyt parametrów urządzeń; podział urządzeń wg miejsca instalacji,  
np.: łazienka, kuchnia, salon; lista urządzeń ulubionych.

• Gosposia - inteligentny opiekun naszego domu - umożliwia wprowadzanie 
własnych programów wg zależności logicznych i czasowych występujących  
w systemie, np. automatyczne sterowanie wybranymi urządzeniami lub scenami 
wg programu bez naszego zaangażowania.

	 Sterowanie	oświetleniem:
• włączanie i wyłączanie światła zgodnie z ustalonymi scenariuszami,
• ściemnianie i rozjaśnianie światła,
• zmiana koloru oświetlenia (inteligentna żarówka RGB).

	 Sterowanie	roletami,	markizami,	zasłonami:
• otwieranie, zamykanie i ustalenie dowolnego położenia rolet, zasłon, markiz 

według ustalonych scenariuszy. 

	 Sterowanie	ogrzewaniem,	klimatyzacją,	wentylacją:
• utrzymanie optymalnej temperatury zależnej od aktualnej temperatury 

w pomieszczeniu,
• możliwość regulacji temperatury dla każdego pomieszczenia z osobna,
• ustalenie godzin ogrzewania czy włączania klimatyzatora w zależności od 

obecności domowników,
• zdalna regulacja temperatury w domu / mieszkaniu – w zależności od potrzeby,
• automatyczne wyłączanie ogrzewania / klimatyzatora w momencie otwarcia 

okna,
• utrzymanie właściwej wilgotności powietrza w pomieszczeniu (np. w łazience) 

przez sterowanie wentylatorem lub automatyczne otwarcie / zamknięcie okna,
• wietrzenie / wentylowanie pomieszczenia w przypadku wykrycia pogorszonej 

jakości powietrza.

	 Sterowanie	nawadnianiem	ogrodu:
• podlewanie / nawadnianie ogrodu w wyznaczonych godzinach i w określonym 

czasie, bez konieczności absorbowania domowników,
• czujnik wilgotności zapobiegający podlewaniu podczas deszczu lub gdy  

w ciągu dnia były wystarczające opady.
 
 Monitorowanie	/	kontrola	/	sterowanie	urządzeniami:
• zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń będących w ekosystemie Wulian 

Smart Home,
• dwukierunkowa łączność z systemem oraz ze wszystkimi użytkownikami 

systemu, 
• rejestracja zdarzeń w czasie (np. rejestr alarmów) oraz odczyt pomiarów 

czujników w czasie (np. natężenie światła, temperatury, wilgotności powietrza) 
przedstawiane na wykresach,

• sterowanie dowolnym urządzeniem, które posiada port podczerwieni IR, np.: 
telewizor, dekoder TV-SAT, dekoder TV kablowej, amplituner, wzmacniacz kina 
domowego, klimatyzator, robot sprzątający, wentylator, itp.

	 Wideodomofon:
• inteligentny wizjer przekierowujący rozmowę i obraz na urządzenie mobilne, 

umożliwiający nagrywanie wideo oraz rozmowę nawet jeśli domownicy są 
nieobecni,

• inteligentny przycisk dzwonka – informacja o użyciu dzwonka przekierowywana 
może być na urządzenie mobilne,

• automatyczne nagrywanie osób stojących pod drzwiami a nie używających 
przycisku dzwonka (wbudowany czujnik ruchu),

• zdalne (z poziomu smartfona czy tabletu) otwieranie drzwi, furtek, bram, 
szlabanów.

	 Kontrola	dostępu:
• inteligentny zamek w drzwiach umożliwia otwarcie drzwi tylko przez 

uprawnione osoby poprzez: kontrolę biometryczną (odcisk linii papilarnych), 
kod PIN (zamek kodowy), system zbliżeniowy NFC np. naszego telefonu lub 
karty,

• możliwość zdalnego otwarcia zamka w drzwiach z poziomu aplikacji Wulian 
Smart Home przy użyciu telefonu, tabletu czy smart watch’a nawet gdy nie 
ma nas w domu:
• informacja o otwarciu zamka może być przekierowywana na urządzenie 

mobilne,
• powiązanie otwarcia zamka drzwi ze scenami, np. jestem w domu,
• powiązanie przycisku wyjścia na zamku ze scenami, np. jestem poza domem,
• możliwość nadawania tymczasowych kodów PIN dla gości.



FUNKCJONALNOŚCI	  
WULIAN SMART HOME
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scenariuszy zdarzeń. Wszystkie urządzenia 
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• powiązanie przycisku wyjścia na zamku ze scenami, np. jestem poza domem,
• możliwość nadawania tymczasowych kodów PIN dla gości.



Miwi Urmet Sp. z o.o.     I     91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A
tel: 42 616 21 00     I     fax: 42 616 21 13     I     miwi@miwiurmet.pl

www.miwiurmet.pl

DLACZEGO WULIAN SMART HOME?

 Wygoda i komfort
Wulian Smart Home pozwala tworzyć i automatyzować domowe scenariusze. Włączanie światła przy wchodzeniu do pomieszczenia  
i automatyczne jego wyłączanie po wyjściu; regulacja ogrzewania lub klimatyzacji w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu, 
obecności domowników lub pory dnia; automatyczne opuszczanie czy podnoszenie rolet; sterowanie zasłonami; automatyczne podlewanie 
ogrodu w zależności od wilgotności i pory dnia; włączanie i wyłączanie oświetlenia na zewnątrz budynku uzależnione od pory dnia i poziomu 
światła – to jedynie kilka udogodnień, które oferuje Wulian Smart Home. Wszystko to dostosowane do potrzeb i zwyczajów użytkowników 
oraz uzależnione od funkcji poszczególnych pomieszczeń. 

	 Bezpieczeństwo	
Bezprzewodowy system monitoringu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu, czujniki bezpieczeństwa aktywowane przez niechcianych 
gości - to gwarancja bezpieczeństwa wszystkich domowników. O wszelkich odstępstwach od ustalonych wcześniej scenariuszy użytkownik 
jest powiadamiany na bieżąco. 
Co więcej, dzięki Wulian Smart Home możesz symulować obecność w domu. Włączanie i wyłączanie światła lub telewizora pod nieobecność 
domowników, otwieranie czy zamykanie rolet to czynności, które możesz zaprogramować tak, by pozorować, że ktoś jest w domu.

	 Zdalny	dostęp	do	domowych	urządzeń
Bez względu na to gdzie jesteś: w podróży służbowej czy pracy, możesz zadbać o komfort i bezpieczeństwo pozostałych w domu członków 
rodziny. Zdalne sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych: telefonu, smart watch’a czy tableta wszystkimi oferowanymi przez Wulian Smart 
Home funkcjami, to nieprzeciętne rozwiązanie.

	 Oszczędność	i	ekologia
Pozostawione przez domownika na cały dzień włączone światło w pomieszczeniu? Nieefektywne ogrzewanie domu? Wulian Smart Home na 
to nie pozwoli! Oszczędzając energię elektryczną, czy też nie dopuszczając do zbytniego przegrzania domu, oszczędzasz pieniądze i co ważne 
żyjesz bardziej ekologicznie. 

	 Ile	to	kosztuje?
Chcesz wiedzieć ile prądu zużyłeś na oświetlenie salonu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu? Ile Cię kosztuje klimatyzacja lub ogrzewanie 
domu? Inteligentne sterowniki Wulian nie tylko sterują obwodami elektrycznymi ale potrafią też zliczyć zużytą przez te odbiorniki energię 
elektryczną i przedstawiać jej zużycie w postaci łatwych do analizy wykresów.

	 Łatwa	instalacja
Instalacja Wulian Smart Home nie wymaga kucia ścian, przebudowy dotychczasowej instalacji elektrycznej ani nawet rozprowadzenia 
nowej. Montaż jest bezprzewodowy i bardzo szybki. Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą modułów umieszczanych w puszkach 
podtynkowych za włącznikami naściennymi lub gniazdkami. Można jeszcze prościej! Wystarczy użyć przenośnego inteligentnego gniazda 
wkładanego do gniazda ściennego. Inteligentny manipulator nakładany jest na istniejący zawór kulowy aby sterować dopływem wody, gazu, 
ogrzewaniem, itp. bez ingerencji w dotychczasową instalację. Większość czujników i sensorów zasilanych jest bezprzewodowo (bateryjnie),  
a magnetyczne uchwyty pozwalają na ich łatwą i szybką instalację w dowolnym miejscu domu.

	 Rozbudowa	w	dowolnym	momencie
Wulian Smart Home umożliwia rozbudowę w dowolnym momencie i dowolnym zakresie. Możesz rozpocząć od montażu urządzeń w jednym 
pomieszczeniu, a po czasie dołączać kolejne pomieszczenia. Możesz rozpocząć od sterowania oświetleniem, a po czasie dodać sterowanie 
klimatyzacją, ogrzewaniem czy roletami. Wszystko w zależności od potrzeb.

	 Intuicyjna	obsługa
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład Wulian Smart Home są łatwe w obsłudze, a aplikacja pozwalająca na zdalne nimi sterowanie jest 
intuicyjna i niewymagająca posiadania wiedzy technicznej.
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