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SyStEm Fox • SprytnE rozwiązania dla twojEgo domu

Darmowe aplikacje na smartfony i tablety • prosta instalacja i programowanie 

intuicyjna obsługa • oszczędność energii • nowoczesny Dizajn



w

dlaczEgo Fox
Jest wiele powodów, dla których warto zainstalować system Fox w swoim domu. te naJważnieJsze to kom-
Fort, ergonomia, bezpieczeństwo oraz energooszczędność. ale Fox to przede wszystkim ekonomia. 

systemy automatyki budynkowej są często traktowane jako niezwykle kosztowny dodatek do wymarzonych czterech kątów każdego 
z nas. inżynierowie nexwell stworzyli system z myślą o uzyskaniu kompromisu pomiędzy funkcjonalnością a rozsądną ceną. możliwości, 
które oferuje Fox pozwalają w sposób komfortowy zarządzać elementami domu takimi jak rolety, ogrzewanie, oświetlenie, nawadniane 
ogrodu, sterowanie bramami oraz innymi.

Wyobraź sobie swój nowy salon. Oświetlenie LED-owe wkomponowane w sufit, piękny żyrandol, kinkiety przy obrazach i lampy stojące 
obok foteli. Teraz uświadom sobie ilość włączników na ścianie! Rozwiązanie to wielofunkcyjne przełączniki dotykowe Fox TOUCH, gdzie 
w jednej tafli szkła połączyliśmy kilkanaście funkcji.

konFiguracja • aplikacja FoxmakEr
Łatwość programowania to Fundament systemu Fox. 
aby określić caŁą FunkcJonalność wystarczy komputer pc i aplikacJa Foxmaker.

aplikacja posiada licencję freeware, do użytku zarówno domowego, jak i komercyjnego, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mogą bez-
płatnie i bez ograniczeń korzystać z jej pełnej funkcjonalności. najnowszą wersję aplikacji można pobrać ze strony producenta nexwell.eu
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FunkcJonalność aplikacJi Foxmaker

• zarządzanie projektami konfiguracji systemu Fox

• komunikacja z systemem poprzez usb lub połączenie sieciowe tcp/ip

• automatyczne oraz ręczne dodawanie manipulatorów i modułów

• określanie funkcji systemu z zakresu sterowania oświetleniem, 

roletami, ogrzewaniem i automatyką

• dodawanie harmonogramów

• konfiguracja projektu dla aplikacji Foxcontrol

• aktualizacja oprogramowania urządzeń Fox

okno konfiguracji manipulatora Fox touch

proSta inStalacja
Fox jest bardzo prostym w instalacji systemem automatyki domowej, wymagającym odpowiedniej infrastruktury elektrycznej w budynku. 
każdy punkt świetlny, zasilanie rolety i elektrozawór powinny być doprowadzone do jednej lub wielu rozdzielni elektrycznych, w których 
instalowane są komponenty sterujące systemu Fox. rozwiązanie takie ma wiele zalet:

• elastyczność ─ w dowolnej chwili inwestor może dokonać zmian w organizacji oświetlenia w budynku, zamieniając punkty 
świetlne led z halogenowymi lub oświetlenie ściemniane z oświetleniem wł./wył.

• niezawodność ─ instalację charakteryzuje porządek i logika organizacji rozdzielni.
• czytelność ─ dzięki diodom statusowym po otwarciu rozdzielni użytkownik łatwo odnajdzie się w strukturze i wielkości systemu.
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w dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. umożliwiają do-
konywanie transakcji płatniczych, sprawdzanie poczty, wymianę informacji oraz poszerzają nasz kontakt ze światem. dom jest jednym 
z najbliższych i najważniejszych elementów tego świata, dlatego wykorzystanie urządzeń mobilnych do sterowania domem jest bardzo 
intuicyjne.

dzięki aplikacji Fox control możemy zarządzać praktycznie każdym urządzeniem, które jest podłączone do systemu Fox. Jadąc z pracy do 
domu w prosty sposób możemy zmienić temperaturę pomieszczeń na wyższą, podnieść rolety, a będąc już blisko – za pomocą jednego 
kliknięcia – otworzyć bramę wjazdową, garażową, włączyć oświetlenie na podjeździe i w garażu.

ile razy zasypiając zastanawiasz się, czy aby na pewno rolety na parterze są zamknięte, a oświetlenie wyłączone? będąc w ogrodzie 
stwierdzasz, że podlewanie potrzebne jest już teraz – a nie wtedy gdy zaprogramowałeś je w systemie? w takich przypadkach, z którymi 
tak często spotykamy się w życiu codziennym, z pomocą przyjdzie ci aplikacja Foxcontrol zainstalowana na urządzeniu, które zawsze masz 
przy sobie.

widok pokoju z kontrolkami.okno z kontrolkami do zarządzania 
oświetleniem rgb. możliwość włączenia 
/ wyłączenia oświetlenia oraz ustawienia 
jego koloru.

widok główny. możliwość przemiesz-
czania się pomiędzy widokami przez 
przeciągnięcie palcem w lewo, w prawo 
lub kliknięcie w ikonę widoku. widoki 
tworzone są przez użytkownika przy 
pomocy aplikacji Foxmaker.

okno z pokrętłem do zarządzania 
termostatem. możliwość nastawienia żą-
danej wartości poprzez gest przekręcenia 
gałki oraz przełączenia stanu "aktywny" / 
"nieaktywny" przez kliknięcie na środku.

okno z kontrolką do zarządzania roletami. 
możliwa obsługa gestami (góra, dół, klik-
nięcie) na obrazie rolety lub przyciskami 
poniżej.

okno z pokrętłem do zarządzania ściem-
niaczem. możliwość nastawienia żądanej 
wartości poprzez gest przekręcenia gałki 
oraz przełączenia stanu przez kliknięcie 
na środku.

StErowaniE • Foxcontrol

zrzuty Ekranu aplikacji Foxcontrol
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Struktura SyStEmu Foxprodukty SyStEmu Fox

manipulator Fox touch 
przełącznik dotykowy dający możliwość zaprogramowania do 14 funkcji sterowania. 

posiada wbudowany czujnik temperatury, który umożliwia kontrolę ogrzewania w strefie, w której znajduje się manipulator. 
panel przycisku oferowany jest w dwóch podstawowych kolorach - białym i czarnym (inny kolor dostępny na zamówienie) 

oraz posiada możliwość indywidualnego grawerunku ikon pól dotykowych.

szyna lewa Fox bus  • szyna prawa Fox bus

szyny łączące magistrali Fox bus (zasilanie i komunikacja).
szyny Fox bus przeznaczone są do podłączenia maksymalnie 4 modułów din o szerokości do u/6 każdy.
prosta konstrukcja sprawia, że w przypadku podłączenia mniejszej ilości elementów można je skrócić 
bez konieczności stosowania narzędzi.

manipulatory Fox

moduŁy Fox

akcesoria Fox

moduŁ Fox out

moduł pozwala na elastyczną konfigu-
rację typu każdego wyjścia. dzięki takiej 
opcji jeden moduł może pełnić różno-
rodne funkcje - np. sterowanie dwiema 
roletami, dwoma obwodami świetlnymi 
oraz dwiema strefami grzewczymi. 
Funkcje wejść dla przełączników 
tradycyjnych są programowalne 
i umożliwiają sterowanie dowolnym 
elementem systemu.

moduŁ Fox led

moduł umożliwia niezależne 
sterowanie 8 punktami oświet-
lenia typu led. zamiennie może 
sterować także 2 punktami led 
rgb, umożliwiając ustawianie 
dowolnego koloru i uruchamianie 
programów barwnych.

moduŁ Fox net

umożliwia komunikację systemu 
z domową siecią lokalną lan lub siecią 
internet (niezbędne jest zastosowa-
nie routera podłączonego do sieci 
internet). Funkcjonalność ta pozwala 
na zdalne programowanie systemu 
Fox z poziomu komputera pc, obsługę 
systemu za pośrednictwem tabletu lub 
smartphone'a (android/apple ios).

moduŁ Fox dimm

moduł umożliwia podłączanie 
ściemnialnych źródeł światła, takich 
jak żarówki tradycyjne i halogenowe. 
Funkcje wejść dla przełączników 
tradycyjnych są programowalne 
i umożliwiają sterowanie dowolnym 
elementem systemu.

zasilacz Fox power

zasilacz na szynę din przeznaczony 
do magistrali Fox bus.
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www.nexwell.eu

© nexwell engineering 2015
Wszelkie dane prezentowane w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. 
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych z rozwojem produktu.

nexwell engineering

Wrocławski Park technologiczny
ul. duńska 13
54-427 Wrocław

Więcej informacji: www.nexwell.eu
Pytania i sugestie: biuro.techniczne@nexwell.eu
dział handlowy: +48 (71) 798 57 18
inżynier wsparcia technicznego: +48 607 140 512

http://www.nexwell.eu/

