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OKNOPLAST wprowadza inteligentne okna, drzwi i rolety sterowane głosowo

Sterowanie głosem to nowa funkcja w systemie automatyki domowej Smart Home od Grupy Oknoplast. Innowacyjna
funkcjonalność dotyczy takich produktów jak okna, drzwi, rolety czy tarasowe drzwi przesuwne.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że obsługa większości domowych sprzętów to naciskanie, przesuwanie, czy
przekręcanie. Dotychczas w taki właśnie sposób otwieraliśmy okna, czy odsłanialiśmy rolety w naszych domach. Teraz
może się to zmienić, dzięki innowacyjnemu systemowi od Grupy Oknoplast, który pozwoli na głosowe sterowanie i
zarządzanie stolarką otworową.
W ostatnich latach postęp technologiczny przyczynił się do powstawania inteligentnych rozwiązań ułatwiających nam
codzienne funkcjonowanie. Swobodny dostęp do Internetu chociażby w smartfonach wpłynął na znaczne
zainteresowanie tematyką domów inteligentnych. My zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej i wprowadziliśmy do
naszej oferty jeszcze bardziej inteligentne produkty, które sterowane są głosowo – mówi Mikołaj Placek, Prezes Grupy
Oknoplast. – Wystarczy wypowiedzieć odpowiednią komendę, a system ją zrealizuje, np. uchyli okno, lub zasunie
roletę zewnętrzną. Rozwiązanie oferowane przez Grupę Oknoplast jest w pełni bezpieczne i co najważniejsze bardzo
praktyczne.
Jak to działa?
Dla użytkownika system jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy odpowiednia aplikacja oraz skonfigurowana
centrala sytemu. Kolejny krok to użycie konkretnych komend głosowych, na które reaguje inteligentne rozwiązanie.
Zarządzanie systemem Voice Oknoplast nie jest wymagające. Odbiornik głosowy, np. Amazon Echo lub smartfon,
odbiera wypowiedziane przez nas słowa. Następnie kieruje komendę do specjalnej centrali – mówi Grzegorz Bułat,
Szef Procesu Technologicznego Grupy OKNOPLAST. – Centrala natomiast przekazuje komendę dalej, aż finalny
impuls dotrze do zamontowanego napędu, który przykładowo otwiera drzwi albo zasłania roletę na oknie. A zatem nasz
głos wywołuje akcję, którego finalnym efektem będzie fizyczny ruch domowej infrastruktury. Oczywiście wymienione
etapy następują błyskawicznie.
Przykład takiego działania Voice OKNOPLAST znajdziecie Państwo tutaj .
( https://www.youtube.com/watch?v=7xW2fWVc1gY )
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Voice OKNOPLAST można zastosować w oknach, drzwiach zewnętrznych, roletach czy drzwiach tarasowych. Co
bardzo istotne, rozwiązania głosowe są wygodne i poprawiają komfort codziennego funkcjonowania. Zaletą jest także
fakt, że w przyszłości warianty będzie można rozbudowywać o kolejne elementy inteligentnego domu.
Rynek rozwiązań z zakresu inteligentnego domu stale rośnie i widzimy w nim ogromny potencjał. Zarówno polscy jak
i zagraniczni konsumenci są zainteresowani rozwiązaniami Smart Home. Dlatego też pracujemy już nad kolejnymi
innowacjami, które pozwolą na inteligentne i proste zarządzanie swoim domem. Bez wątpienia jest to kierunek, w
którym nasza firma podąża i będzie się nadal rozwijać - zapowiada Mikołaj Placek, Prezes Zarządu Grupy Oknoplast.
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