Upgrade systemu Cockpit w 3 krokach

Kontroler
Oto Twoje własne centrum zarządzania najważniejszym miejscem na świecie: domem.
To niepozorne urządzenie jest sercem inteligentnego systemu Cockpit. Łączy się
bezprzewodowo z wybranymi przez Ciebie urządzeniami. Dzięki temu w każdej chwili, z
dowolnego miejsca na świecie, możesz zobaczyć, co dzieje się w domu, a w razie potrzeby
kontrolować poszczególne elementy systemu. Wszystko za pośrednictwem aplikacji mobilnej
Cockpit (dostępnej na iOS i Android).

Przełącznik włącz-wyłącz
Bezprzewodowe przełączniki włącz-wyłącz zastępują standardowe włączniki oświetlenia zamontowane w
ścianie. Dzięki temu możesz włączyć światło w kuchni, wyłączyć w salonie i… przyciemnić w sypialni, z poziomu
smartfona lub tabletu. Wygodnie, prawda? A to nie koniec atrakcji! Możesz także korzystać z gotowych
scenariuszy, które pozwolą Ci na przykład zgasić wszystkie światła w domu (kiedy idziesz spać) lub zdalnie je
włączyć (kiedy chcesz odstraszyć złodzieja). To wszystko za pomocą jednego przycisku w prostej, intuicyjnej
aplikacji. Tradycyjny przełącznik włącz-wyłącz, który znajduje się na ścianie, nadal będzie mógł pełnić swoją
funkcję.

Termostat grzejnikowy
Ciepło, cieplej… gorąco! Tak jak lubisz! A może wolisz nieco obniżyć temperaturę w domu?
Nie ma sprawy! Termostat grzejnikowy umożliwia zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu
poprzez regulację przepływu gorącej wody w kaloryferze. Dzięki niemu możesz całkowicie
zautomatyzować system sterowania temperaturą lub zmieniać ustawienia na bieżąco, w
zależności od potrzeb. Przy okazji możesz również zaoszczędzić aż do 30% wydatków na
ogrzewanie!

4 sensor
Jedno urządzenie, cztery różne czujniki. Mimo niewielkich rozmiarów spełnia bardzo ważną funkcję:
komunikuje się z kontrolerem i przekazuje informacje o aktualnej temperaturze oraz wilgotności powietrza,
wykrywa ruch, a także monitoruje oświetlenie. To właśnie ten zestaw czujników umożliwia tworzenie
różnorodnych scenariuszy w zależności od Twoich potrzeb. Temperatura w mieszkaniu spada? Nie musisz się
tym martwić. 4 sensor natychmiast to wykryje, a następnie „zleci” systemowi podniesienie jej do Twojego
ulubionego poziomu. Latem, kiedy w Twoim mieszkaniu zrobi się zbyt gorąco, 4 sensor uruchomi klimatyzację
i dostosuje temperaturę do Twoich preferencji. Urządzenie zadba również o Twoje zdrowie poprzez
automatyczną regulację wilgotności powietrza. Czujnik ruchu zapali za Ciebie światła w pomieszczeniu, do
którego wejdziesz, lub uruchomi alarm, kiedy do mieszkania wejdzie ktoś niepowołany…

Sterownik klimatyzacji
Klimatyzacja posiada wbudowany czujnik temperatury, który umożliwia określenie aktualnej
temperatury pomieszczenia. Kiedy jest za wysoka, system Cockpit automatycznie uruchomi
klimatyzator. A Ty będziesz mógł pracować lub odpoczywać w komfortowych warunkach.
Idealnie, prawda?
Dzięki możliwości indywidualnego sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu będziesz
mógł ustawić niższą temperaturę tam, gdzie rzadziej przebywasz, a wyższą – w miejscach, w
których spędzasz ze swoją rodziną najwięcej czasu. Efekt? Oszczędność i wygoda!

Kamera
Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze! A właściwie to nieistotne, czy kamera jest ukryta, czy widoczna
– najważniejsze, że dzięki niej będziesz mógł z dowolnego miejsca i o dowolnej porze sprawdzić, co się
dzieje w Twoim domu. W całym domu lub w wybranym pomieszczeniu. I zawsze będziesz czuć się
bezpiecznie. Widzisz, ile powodów do uśmiechu?

Czujnik otwarcia drzwi/okna
Czujnik otwarcia drzwi/okna to magnetyczny moduł monitorujący stan otwarcia drzwi oraz
okien, jak sama nazwa wskazuje. Kiedy zamontujesz go w domu, nie tylko zwiększysz
bezpieczeństwo swojej rodziny, ale i zdecydowanie poprawisz komfort życia! Urządzenie daje
Ci możliwość ustawienia dowolnych scenariuszy. Na przykład scenariusz „Bezpieczeństwo”
wiąże się z wysłaniem powiadomienia na Twojego maila, kiedy ktoś wejdzie do mieszkania. A
„Światło” uruchomi włączenie lamp w wybranym pokoju dla większego poczucia
bezpieczeństwa lub spłoszenia włamywacza.

Syrena alarmowa
Tego urządzenia nie trzeba nikomu przedstawiać. Kiedy alarm jest uzbrojony i w domu nie powinno
nikogo być, a jednak system wykryje ruch, włączy się syrena. Zacznie wydawać głośny dźwięk i migać. Z
systemem Cockpit nie musisz obawiać się włamywaczy!

Rolety/żaluzje
Moduł ten jest montowany za tradycyjnym wyłącznikiem naściennym i steruje silnikiem
umieszczonym w żaluzjach oraz roletach. Dzięki niemu z łatwością będziesz regulować ilość
promieni słonecznych wpadających do Twojego domu: latem ograniczysz nadmierne
nagrzewanie wnętrza, a zimą wpuścisz więcej światła, za którym wszyscy tak bardzo wtedy
tęsknią! Ponadto, zoptymalizujesz koszty klimatyzacji i ogrzewania.

Gniazdo zewnętrzne
Gniazdo zewnętrzne to małe urządzenie, które podłącza się bezpośrednio do dowolnego kontaktu. Pozwoli Ci
ono sterować podłączonym do niego sprzętem na dwa sposoby: za pomocą umieszczonego na nim przycisku
lub z poziomu aplikacji w Twoim smartfonie. Zmierzy także zużycie energii i przyczyni się do zmniejszenia
kosztów! Gniazdo posiada funkcję automatycznego wyłączenia, dzięki czemu urządzeniom nie grozi
przeciążenie. A w razie przerwy w dostawie prądu zapamięta poprzednie ustawienia i wróci do nich, kiedy
znów popłynie prąd. W ten oto prosty sposób gniazdo pomoże Ci zarządzać każdym wolnostojącym
urządzeniem (max 3000 W), np. lampami, czajnikiem i żelazkiem.
Bezprzewodowe, proste w instalacji i jeszcze prostsze w obsłudze. Takie małe, a takie mądre!

Inteligentny zamek do drzwi
Ile razy zdarzyło Ci się zapomnieć kluczy lub zgubić je na dnie torebki? Brzmi znajomo? Jeśli
ten problem dotyczy również Ciebie, to mamy idealne rozwiązanie! Instalując inteligentny
zamek do drzwi będziesz mógł otworzyć je za pomocą smartfona, który większość z nas ma
zawsze pod ręką. Zamek jest montowany na drzwiach od wewnętrznej strony pomieszczenia.
Zasada jego działania jest dokładnie taka sama jak w przypadku przekręcania klucza w
drzwiach – otwiera i zamyka drzwi uruchamiając napęd mechanicznie obracający bolce.
Jednocześnie nadal będziesz mieć możliwość otwarcia drzwi za pomocą użycia
standardowego klucza.
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