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Eszközök az otthon kényelme és biztonsága szolgálatában
Az otthon legtöbbünk számára a nyugalmat, a családunk életterét jelenti, amelyet értékeinkkel
együtt éjjel-nappal szeretnénk biztonságban tudni. Ennek a biztonságnak ma már különböző
szintjei érhetők el, az egyszerűbb riasztó berendezéstől a komplett okos otthon technológiáig,
amelyek a biztonság mellett többek között az ott lakók kényelmét, az épület védelmét,
energiatakarékos működését is szolgálják.
„A Smart Home eszközök segítségünkre lehetnek egy-egy káresemény – pl. egy csőtörés vagy egy vihar
miatt betört ablak – gyors jelzésében, amellyel elkerülhetjük a még nagyobb kár kialakulását
otthonunkban. Használatukkal teljesebbé tehetjük a lakás, vagyontárgyaink megóvását, többek közt
erősíthetjük otthonunk betörés elleni védelmét is” – hívja fel a figyelmet Szőke Tamás, az Allianz Hungária
Zrt. termék- és portfólió-menedzsment igazgatója.
A betörés megelőzése minden lakástulajdonos számára fontos. Óvintézkedésként segítséget kérünk a
szomszédtól, elektronikus kutyahangot szerelünk fel, távollétünkben is felkapcsolva hagyjuk a lámpákat –
számos praktikát és trükköt bevetünk a betörők elriasztására, mert nemcsak a tárgyak, de szeretteink
biztonságáról is szeretnénk gondoskodni. Minden eszköznél figyelembe kell venni, hogy a ”tapasztaltabb”
betörőket nem tartják vissza, maximum a bejutás időtartamát hosszabbítják meg.
Riasztókból és távfelügyeleti kamerás megfigyelőrendszerekből is többféle létezik már. Vannak
nyitásérzékelő riasztók és mozgásérzékelők. Lehet ezeket kombinálni is, viszont folyamatosan figyelni kell
a ki- és bekapcsolásra, illetve a megfelelő látószög elérésére. A távfelügyeleti rendszer előnye a riasztókhoz
képest, hogy probléma esetén jelzést küld a biztonsági rendszer központjába, és a helyszínre kivonuló
biztonsági szolgálat segít a gond elhárításában.
Ha olyan eszközre vágyunk, amelyet mi is távvezérelhetünk, akkor a legmodernebb felügyeletet ma már
az okos otthon rendszerek jelentik. Ezek több olyan megoldást tartalmaznak (érzékelők, tűzjelzők,
kamerák stb.), amelyek használata megnyugtat bennünket akkor, ha távol vagyunk az otthonunktól. A
váratlan káreseményektől ezek az eszközök sem védenek meg bennünket, de számos funkcionalitással
járulnak hozzá ahhoz, hogy mérsékeljük az esetleges károkat, s azonnali értesítést kapjunk, ha valami
történik a lakásunkban vagy a házunkban.
Ilyen Okos Otthon eszközcsomagot mutatott be a Panasonic Magyarország is, mely nemcsak a ház
ellenőrzésére fordít gondot, de egy ingyenes applikáció segítségével akár automatikus világításszabályozásra is alkalmas, valamint „otthoni” és „házon kívüli” módokat is konfigurálhatunk vele. „Az Okos
Otthon hálózatát úgy építhetjük fel az élőképes követés segítségével, hogy igényeinket megfelelő módon
kielégítse, akár egy hirtelen jött vihar után ellenőrizni szeretnénk otthonunkat, akár egy lehetséges
betörésről vagy gyermekünk biztonságos hazaérkezéséről szeretnénk azonnali értesítést kapni. Mindezek
mellett, kameráinkat felszereltük mikrofonnal és hangszóróval, így két irányú kommunikációt hozhatunk
létre, sőt a beépített mozgás és hangérzékelés mellett, a beltéri kameránk még a belső hőmérsékletet is
méri, értesítést küld, ha az előre beállított értékhez képest változik a hőmérséklet”– hangsúlyozza Vidák
Dániel, a Panasonic Magyarország Business Development Managere. Többek között nyitásérzékelőket,
mozgásérzékelőket, kamerát is tartalmaznak a különböző Okos Otthon Ház csomagok, de még egy
vízszivárgás érzékelőt is beszerelhetünk, amely egy apró szonda segítségével érzékeli a szivárgó vizet és
további automatikus műveletek indítására is képes. A csomagok természetesen igény szerint tovább
bővíthetők kényelmi funkciókkal. „Számos olyan funkció, elem van – például okos konnektor - , amely
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nemcsak a nagyobb biztonságot célozza meg, de a felhasználói élményt is teljessé teszi. Ezektől érezzük
úgy, hogy az irányítás tényleg a saját kezünkben van. Ugyanakkor a különböző innovatív eszközök
beszerelése mellett fontos, hogy biztosítást kössünk értékeinkre, ha mégis megtörténne a baj –
magyarázza Szőke Tamás. A Panasonic Magyarország és az Allianz Hungária Zrt. együttműködése
jóvoltából most akár 25 százalékos kedvezménnyel juthatnak hozzá az ügyfelek az Okos Otthon
technológiához. A kedvezményt azon ügyfelek vehetik igénybe, akik rendelkeznek Allianz biztosítással,
vagy akik most szeretnének Allianz gépjármű-biztosítást vagy 10 százalék kedvezménnyel Allianz Online
Otthonbiztosítást kötni. Hangsúlyozni kell, hogy az Okos Otthon rendszer nem helyettesíti a lakásbiztosítás
meglétét, de kontroll és kényelmi funkcióival tökéletesen kiegészíti azt.”
A technológia további nagyon fontos előnye, hogy vezetékmentesen felszerelhető, nincs szükség
kábelezésre és programozói tudásra, valamint az applikáció és a központi vezérlő egység között az
adattovábbítás biztonságosan zajlik. A telepítéshez központi támogatás is biztosított, emellett a beépített
eszközök további elemekkel is bővíthetők, ha a későbbiek során erre igény van.
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A Panasonicról
A Panasonic Corporationvezető szerepet tölt be a világon a szórakoztató elektronikai, építő- és autóipari valamint vállalati megoldásokkal és
berendezések gyártásával foglalkozó iparágak számára kidolgozott különféle elektronikai technológiák és megoldások fejlesztésében. A vállalat
1918-as alapítása óta folyamatosan terjeszkedik, ma már 474 leányvállalatot és 94 társult vállalatot működtet világszerte. A 2016. március 31-én
zárult pénzügyi évben 56,794 milliárd eurós konszolidált nettó árbevételt ért el. A vállalat különböző részlegei egymással együttműködve keresik
az innovációval megteremthető új értékeket. A Panasonic technológiáival jobb életet és jobb világot kíván teremteni vásárlói számára. További
információ a Panasonicról: http://www.panasonic.com/global.
Az Allianzról
Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.
A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 86 millió magán- és vállalati ügyfél
támaszkodik az Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.
2016-ban az Allianz a világ több mint 70 országában 140 ezer alkalmazottal 122,4 milliárd eurós díjbevételt és 10,8 milliárd eurós működési
eredményt ért el.
Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Egészség- és Önsegélyező
Pénztár, valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária
Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 119,55 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2015-ben, a Mabisz által közzétett adatok
szerint 13,72 százalékkal továbbra is a biztosítási piac első számú szereplői között található, 19,55 százalékkal piacvezető a nem-életbiztosítások
területén.
A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők
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Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség
jelenlegi elképzelésein és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket,
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog",
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i)
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke,
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen.
Nincs frissítési kötelezettség
Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére.

