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I N T E L I G E N T N Y  D O M
Jeszcze nigdy 
nie było to tak proste



Jeszcze nigdy 
nie było to tak proste

Swój system Inteligentnego Domu budujesz jak z klocków. 
Dokładasz, co chcesz i kiedy chcesz. 

I ŻADNYCH CENTRALNYCH URZĄDZEŃ!

Gotowe

Rozłącz się z Wi-Fi urządzenia

Dołącz urządzenie do swojej sieci domowej

Wejdź do aplikacji i kliknij “Dodaj urządzenie”

Połącz się z urządzeniem wybierając sieć Wi-Fi

Pobierz aplikację wBox z AppStore lub Google

Podłącz sterownik do urządzenia

WYSTARCZY PARĘ MINUT...



bluetoothsensorybaterieoświetlenie włącz/wyłączgaraż motoryzacjaokna i drzwimicroWiFi bezpieczeństwo230V smartfon

prostota i skalowalność

Inteligentne domy od początku kojarzone były z drogą, 
skomplikowaną instalacją. W ciągu ostatnich pięciu lat 
na rynku pojawiły się tańsze i mniej skomplikowane 
rozwiązania bezprzewodowe. Miały one jednak tą samą 
wadę – do działania wymagały jednostki centralnej – 
urządzenia pośredniczącego w komunikacji pomiędzy 
użytkownikiem (a dokładniej jego smartfonem czy tab- 
letem) a sterownikami. Urządzenia zdecydowanie droż- 
szego niż poszczególne elementy systemu i podatnego 
na awarie, którego uszkodzenie powodowało paraliż 
całego inteligentnego budynku.

wBox to rozwiązanie unikalne na skalę światową. 
Urządzenia wBox do działania nie potrzebują dodat-
kowych urządzeń typu jednostka centralna czy hub. 
Wystarczy zwykła sieć WiFi. Po dołączeniu do niej 
urządzeń mogą być sterowane z dowolnego miejsca na 
Świecie. Bez skomplikowanej kon�guracji. Możesz 
zacząć od jednej „kostki” sterującej lampą czy roletą                
a potem rozbudować swój własny Inteligentny Dom 
dodając kolejne – według potrzeby.

Blebox został stworzony przez zespół wynalazców                       
i inżynierów, autorów m.in. Polskiego Wynalazku Roku 
2014, zdobywców nagrody „Innowatory 2016” dla 
najbardziej innowacyjnych �rm oraz Orła “WPROST”, 
nominowanych w 2015 roku do nagrody „Top Innova-
tors Under 35 MIT”. Zespół, który dotychczas stworzył 
ponad 30 innowacyjnych produktów i usług wysokiej 
jakości.

Zaprojektowane i w całości produkowane w Europie.

#TwojaStrefaKomfortu



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

zintegrowany układ sensoryczny 
pozwala sprawdzić czy roleta jest 
otwarta czy zamknięta, a także usta- 
wić jej pozycję (np. uchylenie)

pozwala na zautomatyzowanie pra- 
cy okien uchylnych

pozwala sterować roletą lokalnie          
- z użyciem przycisku sterującego

aplikacja do obsługi urządzenia 
umożliwia synchronizację wszyst-
kich rolet dając możliwość sterowa-
nia nimi równocześnie, w dalszym 
ciągu pozwalając na pojedynczą 
obsługę każdej z nich

shutterBox to sterownik prze- 
znaczony do sterowania bez- 
przewodowo napędami rolet 
elektrycznych, markiz, ekra- 
nów projekcyjnych, etc. z wy- 
korzystaniem smartfonów i tab- 
letów, również z dowolnego 
miejsca na świecie

nowa funkcja
- zaawansowane

sterowanie czasowe

dzięki technologii komunikacyjnej 
µWiFi (microWiFi) sterowanie jest 
możliwe zarówno w bezpośrednim 
zasięgu, jak i z dowolnego miejsca 
na świecie 

posiada funkcję zaawansowanego 
sterowania czasowego - rolety 
mogą otwierać się automatycznie            
o wschodzie słońca i zamykać                      
o zachodzie - a także o dowolnej 
innej porze 

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO RODZINY I JEJ KOMFORT
ZAMYKAJ I OTWIERAJ ROLETY ZE SWOJEGO TELEFONU

okna i drzwimicroWiFi smartfonbezpieczeństwo230V

39 mm

42
 m

m



okna i drzwimicroWiFi smartfonbezpieczeństwo

ROLETKI WEWNĘTRZNE, ELEKTRYCZNE ŻALUZJE, KARNISZE 
ORAZ OKNA - KONTROLUJ SMARTFONEM

37,5 mm

33
 m

m

darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

używając modułu shutterBoxDC 
można otworzyć lub  zamknąć smart-
fonem: roletki wewnętrzne i zew- 
nętrzne, żaluzje, okna i wiele innych

w prosty sposób można zmoderni- 
zować swoje okna dachowe czy 
markizy różnych producentów tak, 
by stały się jak cały dom - smart

urządzeniem można także sterować 
przy pomocy zwykłego przycisku - 
otwarcie czy zamknięcie zostanie 
natychmiast wyświetlone również               
w aplikacji

shutterBoxDC jest idealny także do 
nietypowych zastosowań: sterowa- 
nie windą do telewizora, blokadą 
parkingową czy dowolnym innym 
urządzeniem wyposażonym w kom- 
patybilny silnik DC

posiada funkcję sterowania czaso-
wego, dzięki której rolety / żaluzje / 
okna mogą otwierać się automa- 
tycznie np. o wschodzie słońca i za- 
mykać o zachodzie - a także o dowol-
nej innej porze (np. po wyjściu do 
pracy)

shutterBoxDC pozwala stero- 
wać roletami, markizami, żaluz-
jami czy też oknami wyposa- 
żonymi w niskonapięciowe 
(12-24V) silniki prądu stałego 
(DC) za pomocą smartfonu lub 
tabletu, również z dowolnego 
miejsca na świecie



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

dzięki technologii komunikacyjnej 
µWiFi (microWiFi) sterowanie jest 
możliwe zarówno w bezpośrednim 
zasięgu, jak i z dowolnego miejsca 
na świecie 

pozwala na sterowanie praktycznie 
dowolną bramą (zarówno wjazdo- 
wą jak i garażową), a także drzwiami 
wyposażonymi w zamek elektryczny

współpracuje ze wszystkimi napęda-
mi bram posiadającymi wejście ste- 
rujące (do podłączenia przycisku lub 
domofonu)

gateBox to pierwszy na świecie sterownik 
pozwalający na otwieranie i zamykanie bram, 
a także sprawdzanie ich stanu za pomocą 
smartfonów i tabletów, bez konieczności 
zakupu dodatkowych urządzeń i ukrytych 
opłat

w prosty sposób, za pomocą wirtu-
alnych kluczy można kontrolować  
dostęp do urządzenia, co zapewnia 
najwyższe bezpieczeństwo

może sterować dodatkowo m.in. 
oświetleniem (w tym wielokolo- 
rowym), wentylacją garażu, etc. z wy- 
korzystaniem innych naszych pro- 
duktów: wlightBox oraz switchBox

wykorzystuje sieć bezprzewodową 
w domu aby za pomocą urządzenia 
mobilnego pozwolić na jego pełną 
kontrolę

OTWÓRZ I ZAMKNIJ BRAMĘ 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

motoryzacjagarażmicroWiFi smartfonbezpieczeństwo

36 mm

50
 m

m



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

zintegrowana funkcja soft-start nie 
tylko wpływa pozytywnie na kom- 
fort użytkownika, gdyż światło po 
włączeniu zapala się płynnie, lecz 
także znacząco zwiększa żywotność 
żarówki (w przypadku źródeł światła 
z włóknem żarowym)

posiada inteligentny bezpiecznik -             
w przypadku wykrycia niebezpiecz- 
nego zdarzenia natychmiast odłą- 
czy on uszkodzone urządzenie a po 
rozwiązaniu problemu (np. wymianie 
żarówki) wystarczy dotknąć palcem 
odpowiedni przycisk na ekranie 
smartfonu aby “wymienić bezpiecz- 
nik”

pozwala kontrolować wszystkie 
źródła światła przystosowane do 
ściemniania (zarówno metodą 
leading edge jak i trailing edge) - 
wystarczy z poziomu aplikacji 
wybrać typ lampy, którą chce się 
sterować a urządzenie samo dosto-
suje swoje parametry aby zapewnić 
optymalne i bezpieczne funkcjo- 
nowanie

dimmerBox pozwala na dobranie 
jasności oświetlenia w zależności od 
potrzeb a dodatkowo posiada funk- 
cję sterowania czasowego (np. świa- 
tło może powoli przygasać podczas 
zasypiania lub rozjaśniać się w ciem- 
ny, zimowy poranek) 

dzięki sterownikom dimmerBox                   
z łatwością można zasymulować 
swoją obecność w domu (dłuższy 
wyjazd/urlop), co pomoże ochronić 
dom/mieszkanie i cenny dobytek

zmniejszając jasność oświetlenia, nie 
tylko chronimy środowisko, ale także 
oszczędzamy pieniądze - przy wyko-
rzystaniu 4 popularnych “oczek halo- 
genowych” o mocy 50W, redukcja 
mocy o połowę przy użytkowaniu 
przez dwie i pół godziny dziennie, 
przynosi ponad 50 zł oszczędności 
rocznie

dimmerBox to pierwszy na 
świecie sterownik pozwalający 
włączać i wyłączać oraz kontro- 
lować jasność tradycyjnego 
oświetlenia 230V – zarówno 
żarowego jak i LED bezpośred-
nio z użyciem smartfonów i tab- 
letów - również z dowolnego 
miejsca na świecie

wystarczy tylko jeden sterownik aby 
w pełni kontrolować oświetleniem               
w danym pomieszczeniu a dodanie 
kolejnych - umożliwi sterowanie 
świateł w całym domu

nie wymaga dodatkowych modułów 
sterujących, hubów i jednostek cen- 
tralnych

WŁĄCZAJ, WYŁĄCZAJ I ŚCIEMNIAJ OŚWIETLENIE 230V 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA

oświetlenie włącz/wyłącz microWiFi smartfon

48 m
m

38 mm

230V



darmowa aplikacja
do obsługi urządzenia

sterownik jest wykonany ze specjal-
nej, niepalnej żywicy zabezpiecza-
jącej go przed wpływami środowiska 
i czynnikami zagrażającym bezpie- 
czeństwu użytkownika

przeznaczony w szczególności do  
oświetlenia budynków mieszkalnych 
i użytkowych oraz oświetlenia akcen-
towego w architekturze

wLightBox to najmniejszy na świecie, bezprzewodowy kontroler 
oświetlenia pozwalający sterować oświetleniem LED – kolorowym 
(RGB+W) oraz jednokolorowym; obsługiwany przy pomocy nie tylko 
smartfonów i tabletów, ale również laptopów, komputerów osobistych 
oraz innych współczesnych urządzeń

urządzenie można zabezpieczyć 
hasłem

jego działanie oparte jest na techno- 
logii komunikacyjnej μWiFi (micro 
WiFi), która łączy w sobie zalety zarów-
no nisko energetycznego Bluetooth 
4.1 jak i WiFi. Dzięki temu sterowanie 
jest możliwe zarówno w bezpośrednim 
zasięgu, jak i z dowolnego miejsca na 
świecie

wystarczy darmowa aplikacja wBox 
aby móc obsługiwać urządzenie

nie wymaga dodatkowych modułów 
sterujących, hubów i jednostek cen- 
tralnych

można sterować wieloma urządzenia-
mi jednocześnie a także używać wielu 
telefonów

POKOLORUJ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ SIEBIE
STERUJ ENERGOOSZCZĘDNYM OŚWIETLENIEM LED RGBW ZE SMARTFONU LUB TABLETU

bezpieczeństwooświetlenie microWiFi smartfon

39 mm

35
 m

m



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

wlightBoxS to najmniejszy na świecie 
(wymiary: 35 x 24 x 15 mm) ściemniacz 
przeznaczony do współpracy ze smart-
fonami - z łatwością mieści się w obu- 
dowie źródła światła

wlightBoxS pozwala na dobranie 
jasności oświetlenia w zależności 
od potrzeb a dodatkowo posiada 
funkcję sterowania czasowego 
(np. światło może powoli przygasać 
podczas zasypiania lub rozjaśniać 
się w ciemny, zmiowy poranek) 

dzięki sterownikom wLightBoxS               
z łatwością można zasymulować 
swoją obecność w domu (dłuższy 
wyjazd/urlop), co pomoże ochronić 
dom/mieszkanie i cenny dobytek

jest to młodszy brat jednego z naj- 
bardziej popularnych urządzeń do zdal- 
nego sterowania oświetleniem wielo- 
kolorowym (LED RGBW - wLightBox), 
dedykowany do wszystkich instalacji,              
w których sterowane jest oświetlenie               
o pojedynczej barwie

wLightBoxS to miniaturowe urządzenie, pozwalające kontro- 
lować jasność jednokolorowego oświetlenia LED z wykorzysta-
niem smartfonów i tabletów; dzięki unikalnej technologii µWiFi 
pozwala sterować oświetleniem bezprzewodowo

wystarczy tylko jeden sterownik 
aby w pełni kontrolować oświetle-
niem w danym pomieszczeniu                  
a dodanie kolejnych - umożliwi 
sterowanie świateł w całym domu

nie wymaga dodatkowych mo- 
dułów sterujących, hubów i jed- 
nostek centralnych

ŚCIEMNIAJ I ROZJAŚNIAJ OŚWIETLENIE LED 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA

oświetlenie microWiFi smartfon

35 mm

24
 m

m



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

przy pomocy switchBox'a z łatwością włączysz 
ogrzewanie nim wrócisz do domu

wystarczy darmowa aplikacja wBox aby móc 
obsługiwać urządzenie

używając modułu switchBox można sterować 
m.in. oświetleniem wewnątrz i na zewnątrz 
budynków, wentylacją, ogrzewaniem, klima- 
tyzacją czy dowolnym innym sprzętem RTV/AGD

switchBox pozwala bezprzewodowo włączać  
lub wyłączać urządzenia elektryczne zasilane 
napięciem sieciowym 230V o mocy do 3kW; 
można nim sterować obciążeniem za pomocą 
urządzeń mobilnych oraz komputerów 
osobistych z dowolnego miejsca na świecie

dzięki technologii komunikacyjnej µWiFi 
(microWiFi) sterowanie jest możliwe zarówno            
w bezpośrednim zasięgu, jak i z dowolnego 
miejsca na świecie 

KONTROLUJ URZĄDZENIA 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

bezpieczeństwooświetlenie włącz/wyłącz microWiFi smartfon

36 mm

38
 m

m

230V



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

można sterować urządzeniem za pomocą smart-
fonów i tabletów oraz komputerów osobistych z do- 
wolnego miejsca na świecie

wystarczy darmowa aplikacja wBox aby móc 
obsługiwać urządzenie

używając modułu switchBoxD można kontrolować 
m.in. oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ków, wentylację, ogrzewanie, klimatyzację czy 
dowolny inny sprzęt RTV/AGD

switchBoxD - “podwójny” switchBox - pozwala 
bezprzewodowo włączać  lub wyłączać urzą- 
dzenia elektryczne zasilane napięciem siecio-
wym 230V - może sterować dwoma obciążenia-
mi po 5A  (łącznie 2 kW); nadaje się do mniej- 
szych urządzeń, wszędzie tam, gdzie chcemy 
sterować dwoma niezależnymi obwodami elek- 
trycznymi przy pomocy jednego sterownika

dzięki technologii komunikacyjnej µWiFi (micro 
WiFi) sterowanie jest możliwe zarówno w bez- 
pośrednim zasięgu, jak i z dowolnego miejsca na 
świecie 

jeden
switchBoxD

dwa
urządzenia!

KONTROLUJ URZĄDZENIA 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

bezpieczeństwooświetlenie włącz/wyłącz microWiFi smartfon

39 mm

42
 m

m

230V



27 mm

37
 m

m
bezpieczeństwooświetlenie włącz/wyłącz microWiFi smartfon

NISKONAPIĘCIOWY, INTELIGENTNY WYŁĄCZNIK 
Z WYJŚCIEM BEZPOTENCJAŁOWYM

darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

switchBoxDC to inteligentny wyłącznik zasilany niskim napięciem 
(12-24V DC) pozwalający sterować praktycznie dowolnym urządzeniem 
elektrycznym z każdego miejsca na świecie

używając switchBoxDC można 
łatwo sterować innymi systemami - 
zarówno inteligentnego domu jak 
też alarmowymi czy nawadniania

dodatkowa możliwość podłączenia 
przycisku pozwala na sterowanie 
także lokalnym wyłącznikiem; żeby 
nie prowadzić przewodów do przy- 
cisku, można także podłączyć go 
bezprzewodowo - za pomocą inBox'a

niższa cena oraz mniejsze wymiary 
(w porównaniu z modułem switch-
Box), czynią go doskonałą alternaty-
wą w przypadku zastosowań profes-
jonalnych wymagających niezależ-
nego sterowania wieloma urządze-
niami

styk bezpotencjałowy pozwala załą- 
czać obciążenia elektryczne na do- 
wolne napięcie 0 - 230V AC oraz 0 - 
30V DC

niskie napięcie zasilania pozwala na 
bezpieczne stosowanie również                 
w miejscach narażonych - koło ka- 
biny prysznicowej, ogrodu czy ba- 
senu

OGRZEWANIE / CHŁODZENIE

ELEKTROZACZEP

ELEKTROZAWÓR

NAWADNIANIE

ALARM



µSensor to miniaturowy i całkowi-
cie bezprzewodowy multi-czujnik: 
temperatury, wilgotności oraz ciś- 
nienia atmosferycznego - a wkrótce 
także otwarcia i zamknięcia*

NAJMNIEJSZY MULTISENSOR µWiFi NA ŚWIECIE

sensorybaterie microWiFi

31,5 mm

46 mm

nie wymaga wymiany baterii - 
wbudowany akumulator z łatwością 
naładować można zwykłą ładowarką 
do telefonu; jeśli urządzenie przez 
wiele lat ma pracować bezobsłu-
gowo, można pozostawić je podłą- 
czone do ładowarki

dzięki temu urządzeniu, można 
sprawdzić temperaturę, wilgotość   
i ciśnienie atmosferyczne panujące 
w domu i na zewnątrz, przy użyciu 
smartfonu / tabletu - również z do- 
wolnego miejsca na świecie

* dostępne wkrótce po bezpłatnej aktualizacji opro- 
gramowania

do działania nie wymaga dodat- 
kowej stacji pogodowej czy huba - 
wystarczy dowolny inny, zasilany 
sterownik µWiFi (np. switchBox, 
shutterBox, airSensor, etc.)

wbudowany sensor otwarcia umoż-
liwia sprawdzenie czy okna lub 
drzwi są zamknięte podczas nie- 
obecności w domu* 

darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

Alarm! 
Wysoka temperatura

w domu - przekroczone 27°C

shutterBox Zamknij rolety

switchBox Włącz klimatyzację



przy pomocy pilota μRemote można kontrolować 
wszystkie urządzenia oparte o technologię μWiFi: 
bramy, rolety, oświetlenie czy inne urządzenia 
elektryczne

μRemote wykorzystuje technologie kryptogra- 
�czne stosowane w bankowości, wielokrotnie bar- 
dziej skuteczne od stosowanych obecnie

w przypadku zagubienia lub kradzieży pilota, na- 
tychmiast można usunąć jego dostęp przy pomocy 
aplikacji

μRemote można skon�gurować i połączyć z urzą- 
dzeniami przy pomocy tej samej aplikacji, której 
używa się do sterowania innymi urządzeniami wBox

μRemote posiada możliwość ładowania (zwykłą ła- 
dowarką do smartfona)

pilota można aktualizować (wraz z aktualizacjami 
producent dodaje nowe funkcje i wprowadza 
ulepszenia - są one dostępne zawsze za darmo) 

μRemote to pierwszy pilot czwartej generacji; 
przy jego pomocy można sterować wszystkimi 
urządzeniami w domu i ogrodzie; kon�gurowany              
z aplikacji, ładowany jak smartfon; po prostu smart

dzięki sprzężeniu haptycznemu oraz dwukierun-
kowej komunikacji pilot sygnalizuje, czy polecenie 
zostało wykonane (np. nie widząc rolety, ma się 
pewność, że została ona zamknięta)

dostępny w dwóch wersjach: Basic i Pro (wersja Pro 
posiada eleganckie, metalowe wykończenie, wersja 
Basic z powodzeniem sprawdza się jako zapasowy 
pilot - również ze względu na niższą cenę)

KONTROLUJ URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PILOTA

baterie bezpieczeństwooświetlenie włącz/wyłącz microWiFi garażokna i drzwi

39 mm

72
 m

m



* dzięki temu, że urządzenie do działania potrzebuje tylko nie- 
wielkiej baterii 3V, jest ono całkowicie bezpieczne również             
w miejscach w których stosowanie tradycyjnych wyłączników 
na 230V stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia

przy pomocy inBox można kontrolować wszyst-
kie urządzenia wykorzystujące technologie 
µWiFi: bramy, rolety, oświetlenie czy inne urzą- 
dzenia elektryczne

zainstalowanie kolejnego przycisku w domu nigdy 
nie było tak proste - bez kucia ścian, bez remontu, 
zamontować można dodatkowy wyłącznik świat- 
ła, przycisk otwierający roletę czy bramę - nie tylko 
na ścianie lecz także na stole czy nawet pod prysz- 
nicem*

inBox działa z każdym przyciskiem monostabil-
nym (dzwonkowym) - pozwala to na pełną swo- 
bodę aranżacji wnętrza

tym samym przyciskiem można sterować wieloma 
urządzeniami - krótkie naciśnięcie zapali światło 
przed domem a dłuższe przytrzymanie otworzy 
bramę - bez konieczności szukania pilota

inBox to miniaturowy moduł, który pozwala 
sterować urządzeniami za pomocą przycisku, 
bez konieczności podłączania ich przewodami, 
bez ograniczeń

ZWYKŁY PRZYCISK TEŻ MOŻE BYĆ SMART, BEZ KABLA

45 mm

35
 m

m

baterie bezpieczeństwooświetlenie włącz/wyłącz microWiFi garażokna i drzwi



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

airSensor to Twój osobisty czujnik jakości powietrza - na bieżąco 
informuje o obecności szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych                    
w domu i na zewnątrz 

bardzo dobry
dobry
umiarkowany
dostateczny
zły
bardzo zły

STAN 
JAKOŚCI 

POWIETRZA

miniaturowy, bezprzewodowy czuj- 
nik wykrywający obecność najbar- 
dziej trujących substancji obecnych 
w smogu - pyłów zawieszonych 
(PM1; PM2,5; PM10) - cząsteczek 
stałych na tyle niewielkich, iż mogą 
poprzez układ oddechowy przedo- 
stawać się do układu krążenia a na- 
stępnie do całego organizmu

przy pomocy darmowej aplikacji 
wBox możesz sprawdzić z dowolne-
go miejsca na świecie jakość po- 
wietrza w sypialni, pokoju dziecka 
czy na dworze

airSensor wskaże aktualną jakość 
powietrza w pomieszczeniu w jakim 
się znajduje; zdecydujesz świado- 
mie, kiedy otworzyć okno i czy 
może warto zdecydować się na 
zastosowanie �ltru powietrza

czujnik możesz także umieścić na 
zewnątrz i zdecydować czy np. pójść 
na spacer

airSensor - ODDYCHAJ ŚWIADOMIE

smartfonbezpieczeństwomicroWiFisensory

70 mm

70
 m

m



darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

jego użytkowanie jest dziecinnie proste                   
i daje możliwość tworzenia wyjątkowych 
efektów świetlnych

umożliwia sterowanie oświetleniem LED RGB lub 3 jednokolo- 
rowymi kanałami LED

z uwagi na swoją wytrzymałość oraz 
bardzo niewielkie wymiary wykorzysty-
wany jest często w motoryzacji oraz 
marynistyce (m.in. przy oświetleniu jach- 
tów)

przy pomocy jednego urządzenia mobil-
nego (smartfonu lub tabletu) można 
kontrolować wiele źródeł światła jed- 
nocześnie

lightBox to najmniejszy na świecie, 
bezprzewodowy kontroler oświe- 
tlenia, pozwalający sterować oświe- 
tleniem LED - kolorowym (RGB) oraz 
jednokolorowym przy pomocy smart- 
fonu lub tabletu

jest to młodszy brat sterownika wLightBox, oparty na technologii 
Bluetooth czwartej generacji

pozwala sterować oświetleniem LED za pomocą specjalnie zapro- 
jektowanej, darmowej aplikacji BleBox, dostępnej na urządzenia 
mobilne Apple oraz Android

POKOLORUJ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ SIEBIE
STERUJ ENERGOOSZCZĘDNYM OŚWIETLENIEM LED RGB ZE SMARTFONU LUB TABLETU

smartfonoświetlenie motoryzacja bluetooth

39 mm

33
 m

m



dostępny jest również w wersji OEM dla produ-
centów mebli

działa poprzez materiały nieprzewodzące (drew-
no, kamień, szkło, etc.), dzięki czemu można go 
wbudować w różne przedmioty (np. meble) - staje 
się wówczas niewidzialny

opatentowana technologia wykrywania bliskości 
obiektów z dynamiczną kalibracją sprawia, że nie 
wymaga regulacji czułości - kalibruje się automa- 
tycznie w przeciągu jedynie kilku sekund

posiada funkcję czasową (uruchomienie światła na 
15-sto sekundowy okres czasu)

proxiDimmer to niezwykły ściemniacz/wyłącznik 
LED, pozwalający włączać/wyłączać oraz kontrolować 
jasność oświetlenia przy pomocy dotyku lub zbliżania 
dłoni

wbudowany
w płytę mebli

“niewidzialny”
proxiDimmer

STERUJ OŚWIETLENIEM ZA POMOCĄ PROSTYCH GESTÓW DŁONI
BEZDOTYKOWO

włącz/wyłącz sensoryoświetlenie

40 mm

50
 m

m



bardzo przydatny w garażach domów 
jednorodzinnych oraz na parkingach 
podziemnych (zarówno prywatnych jak                
i publicznych - np. w centrach handlowych)

w przeciwieństwie do podobnych urządzeń dostępnych na 
rynku, nie wymaga montażu dodatkowego, kosztownego 
sterownika – potrzebuje jedynie źródła zasilania

niewielkie rozmiary oraz łatwość instalacji, pozwalają na szybki              
i łatwy montaż urządzenia w miejscu parkowania

w bezpośredni sposób kontroluje diody 
LED / LED RGB (np. taśma LED, oprawy)                 
i zmieniając kolory światła informuje kieru-
jącego pojazdem o odległości od przesz-
kody

parkingSensor to unikalny sterownik 
LED RGB, ułatwiający parkowanie przy 
wykorzystaniu kolorowego światła

ŚC
IA

N
A

sensor

zderzak/tablica
rejestracyjna

oprawa/źródło
światła

PARKOWANIE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE I BEZPIECZNE

garaż motoryzacjasensoryoświetlenie

49 mm

39
 m

m



po podłączeniu do taśmy LED, włącza oświetle-
nie wewnątrz mebli (np. szafy/szu�ady) każdora-
zowo przy ich otwarciu i wyłącza po zamknięciu

jego precyzja i zastosowana technologia spra- 
wiają, że niedomknięte drzwi nie stanowią prob-
lemu - światło i tak zgaśnie

re�ectiveSwitch mieści się w większosci do- 
stępnych na rynku pro�li LED

re�ectiveSwitch to najmniejszy 
na świecie odbiciowy sterow- 
nik LED, oparty na optoelektro- 
nicznym czujniku odbiciowym 
oraz miniaturowym procesorze 
odpowiedzialnym za cyfrowe 
przetwarzanie sygnału

re�ectiveSwitch w pro�lu

W ŁATWY SPOSÓB OŚWIETL WNĘTRZE SWOICH MEBLI

włącz/wyłączoświetlenie

36 mm

10
 m

m



mieści się w większości dostępnych na rynku pro�li 
LED

automatycznie włącza niskonapięciowe oświetle-
nie LED (np. taśmę LED) o zmierzchu i wyłącza je, gdy 
robi się jasno

stosowany przy oświetleniu podjazdów, elewacji, 
podwórek, ogrodów etc.

inteligentny algorytm zastosowany w urządzeniu 
sprawia, iż nie wymaga ono kalibracji

twilightSwitch to najmniejszy 
na świecie wyłącznik zmierz- 
chowy do stosowania wraz                  
z oświetleniem LED

twilightSwitch  w pro�lu

WŁĄCZA OŚWIETLENIE O ZMIERZCHU A WYŁĄCZA, 
GDY ROBI SIĘ JASNO - WSZYSTKO TO AUTOMATYCZNIE

sensoryoświetlenie

36 mm

10
 m

m



umożliwia dołączenie znacznych obciążeń do sterow- 
ników LED

zapewnia bezpieczeństwo poprzez oddzielenie (sepa-
rację galwaniczną) potencjałów wejścia i wyjścia

posiada układ korekcji sygnału wejściowego

dzięki zastosowaniu optoelektronicznej separacji, w przy- 
padku uszkodzenia (np. wskutek przepięcia, nieprawidło-
wego podłączenia, awarii zasilacza, etc.) jednej z sekcji, 
pozostała część instalacji nie ulega uszkodzeniu

przeznaczony do zastosowania wszędzie tam, gdzie 
istnieje konieczność dołączenia m.in.:  
- obciążenia LED / LED RGBW; 
- obciążenia rezystancyjnego (np. żarówek zasilanych 
napięciem DC 12-24V o większej mocy niż zapewniana 
przez sterownik, ściemniacz LED, kontroler RGBW, etc.); 
- oświetlenia LED dużej mocy - np. samochodowego, 
specjalistycznego

ampBox to profesjonalny, czterokanałowy 
wzmacniacz LED, przeznaczony do pracy                 
w tradycyjnych oraz inteligentnych nisko- 
napięciowych instalacjach LED

W PROSTY SPOSÓB ZWIĘKSZ MOC SWOJEGO OŚWIETLENIA LED

oświetlenie

40 mm

48
 m

m



s e g m e . p l

#TwojaStrefaKomfortu

zawsze
5 LAT GWARANCJI



SEGME s.c.

ul. W. Pola 6

58-500 Jelenia Góra

tel: (+48) 786 223 629

tel/fax: (+48) 75 64 89 555

biuro@segme.pl

segme.pl

# T w o j a S t r e f a K o m f o r t u


