Μείνετε πάντα σε επαφή
με το σπίτι σας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Βασισμένο στην τεχνολογία Z wave+
Συμβατό με συσκευές που λειτουργούν στο σύστημα IoT - Internet Of Things
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό iOS και Android
Το λογισμικό περιλαμβάνεται σε cloud
Εύκολο στη χρήση, φιλικό προς το χρήστη interface
Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή για
smartphone / tablet
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ΙΔΕΑ YOURCOCKPIT

Yourcockpit
cloud

Ηλεκτρισμός
(Φώτα, ρολά, περσίδες, A/C
ραντάρ, αισθητήρες κίνησης)

Μία εφαρμογή για
iOS & Android

Υποστήριξη
απομακρυσμένης
πρόσβασης

Εύκολη σύνδεση με διαφορετικά
συστήματα– IoT,
γκαραζόπορτα, θερμοστάτης,
HD κάμερες
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ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Όλα τα μοντέλα επικοινωνούν μεταξύ τους.
Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές γίνονται
αναμεταδότες για τις επόμενες, οπότε η εμβέλεια
του δικτύου επεκτείνεται.
Συχνότητα Z-wave: 868,4 Mhz.
Εμβέλεια: μέχρι 30 μέτρα μεταξύ συσκευών,
μετρημένο σε ένα ελεύθερο χώρο μέσα στο
κτίριο.
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ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αισθητήρας
Διακόπτης
πόρτας /
Ρευματοδότης
παραθύρου
μετρητής

YourCockpit
cloud

Τετραπλός
αισθητήρας

Σειρήνα

Ειδοποίηση με E-mail - συναγερμός: «Η πόρτα άνοιξε»
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αισθητήρας
κλιματιστικού

YourCockpit
cloud

Θερμοστατικός
διακόπτης

Ειδοποιήσεις: «Η θερμοκρασία του σαλονιού
κατέβηκε».
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INTERFACE
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Συσκευή Ελέγχου (Controller)
Αυτό είναι το δικό σας κέντρο ελέγχου για το πιο σημαντικό μέρος στον κόσμο: το σπίτι σας.
Αυτή η διακριτική συσκευή είναι η καρδιά του έξυπνου συστήματος της Cockpit. Συνδέεται
ασύρματα με τις επιλεγμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας με αποτέλεσμα
οποιαδήποτε ώρα, από οπουδήποτε βρίσκεστε στον κόσμο, να μπορείτε να δείτε τι
συμβαίνει στο σπίτι σας, και αν είναι απαραίτητο, να το αλλάξετε. Όλα αυτά με τη βοήθεια
της εφαρμογής για κινητά – tablet της Cockpit (διαθέσιμη σε iOS και Android), και φυσικά
των επιμέρους συσκευών του.

(Διπλό) on-off
Ασύρματοι on-off διακόπτες παραλληλίζουν τους συμβατούς διακόπτες των φώτων και
εγκαθίστανται πίσω από αυτούς. Μπορείτε να ανοίξετε τα φώτα στην κουζίνα, να τα
κλείσετε στο καθιστικό και... να σκοτεινιάσετε το υπνοδωμάτιο – τα πάντα από το κινητό ή
το tablet σας. Αρκετά βολικό, δεν είναι; Και δεν είναι μόνο αυτό! Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε έτοιμα σενάρια που θα σας επιτρέψουν, για παράδειγμα, να κλείσετε όλα
τα φώτα στο σπίτι (όταν πάτε για ύπνο) ή να τα ανοίξετε απομακρυσμένα (αν θέλετε να
τρομάξετε τον διαρρήκτη). Όλα αυτά με ένα μόνο κουμπί στην απλή και εύχρηστη
εφαρμογή. Την ίδια στιγμή, οι διακόπτες του τοίχου συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.
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Θερμοστατικός διακόπτης
Σας αρέσει όταν είναι ζεστά ή και πολύ ζεστά στο διαμέρισμά σας; Ή ίσως προτιμάτε μια
χαμηλότερη θερμοκρασία στο σπίτι σας; Κανένα πρόβλημα! Ο θερμοστατικός διακόπτης
σας επιτρέπει να ελέγχετε τη θερμοκρασία του δωματίου με το να ελέγχετε τη ροή του
ζεστού νερού στο καλοριφέρ. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τελείως
τον έλεγχο της θερμοκρασίας ή να αλλάζετε ρυθμίσεις ανά περίπτωση, ανάλογα με τις
ανάγκες σας, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε ή αυτόματα βάσει σεναρίου. Επ’ ευκαιρία, μπορείτε
να γλιτώσετε ως και 30% στα κόστη θέρμανσης!

Τετραπλός αισθητήρας
Μια συσκευή, τέσσερις διαφορετικοί αισθητήρες. Παρά το μικρό του μέγεθος, ο αισθητήρας είναι
εκπληκτικά πολυλειτουργικός: επικοινωνεί με το κέντρο ελέγχου, προσφέρει πληροφορίες σχετικά
με την τωρινή θερμοκρασία και υγρασία, ανιχνεύει κίνηση και επίσης ελέγχει τον φωτισμό. Με αυτό
το σετ αισθητήρων μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά σενάρια ανάλογα με τις προτιμήσεις
σας. Η θερμοκρασία του σπιτιού πέφτει; Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι’ αυτό. Σε συνεργασία με
τις άλλες συσκευές, ο αισθητήρας το ανιχνεύει αμέσως, και το σύστημα θα λάβει εντολή να την
ανεβάσει στο αγαπημένο σας επίπεδο. Το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία ανέβει ο αισθητήρας θα
ανοίξει τον κλιματισμό και θα ρυθμίσει τη θερμοκρασία ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχετε
θέσει. Η συσκευή φροντίζει και την υγεία σας με την αυτόματη ρύθμιση της υγρασίας στο σπίτι
σας. Ο αισθητήρας κίνησης ανοίγει τα φώτα στο δωμάτιο που μόλις μπείτε ή ενεργοποιεί το
συναγερμό όταν κάποιος εισέλθει στο σπίτι σας χωρίς έγκριση...
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Αισθητήρας κλιματιστικού
Ο αισθητήρας κλιματιστικού έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που καθορίζει την
τωρινή θερμοκρασία δωματίου. Όταν είναι πολύ υψηλή, το σύστημα Cockpit θα ανοίξει
αυτόματα το κλιματιστικό. Και θα μπορείτε να εργαστείτε ή να χαλαρώσετε με άνεση. Τέλειο,
έτσι;
Με τη δυνατότητα να ελέγχετε ανεξάρτητα τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο, θα μπορείτε να
καθορίσετε μια πιο χαμηλή θερμοκρασία όπου χρειάζεται και μεγαλύτερη σε μέρη που
περνάτε περισσότερες ώρες με την οικογένειά σας. Ποιο το αποτέλεσμα; Οικονομία και
ευκολία!

Κάμερα
Γελάστε, είστε στην κρυφή κάμερα! Στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν η κάμερα
είναι κρυφή ή φανερή – το πιο σημαντικό είναι ότι μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει μέσα στο
σπίτι σας από οπουδήποτε βρίσκεστε, οποιαδήποτε στιγμή, σε όλο το σπίτι και σε κάθε
δωμάτιο. Και θα αισθάνεστε πάντα ασφαλής. Τώρα βλέπετε πόσους λόγους έχετε να
χαμογελάτε;
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Αισθητήρας πόρτας/παραθύρου
Αυτή η μαγνητική συσκευή παρακολουθεί την κατάσταση των ανοικτών πορτών και
παραθύρων. Όταν την εγκαταστήσετε στο σπίτι σας, δεν θα αυξήσετε μόνο την ασφάλεια
της οικογένειάς σας, αλλά και θα βελτιώσετε σίγουρα την ποιότητα ζωής σας! Ο αισθητήρας
πόρτας/παραθύρου σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε σενάρια. Το σενάριο
‘Ασφάλεια’ περιλαμβάνει την αποστολή ειδοποίησης στο e-mail σας όταν κάποιος
εισέρχεται στο διαμέρισμά σας. Το σενάριο ‘Φώτα’ ανοίγει τα φώτα σε συγκεκριμένα
δωμάτια για μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας ή για να φοβίσει τους διαρρήκτες.

Σειρήνα
Αυτή η συσκευή δεν χρειάζεται γνωριμία. Όταν λείπουν όλοι από το σπίτι και ο συναγερμός
είναι ενεργός, αλλά το σύστημα ανιχνεύσει κίνηση – η σειρήνα θα αρχίσει να χτυπάει. Θα
αρχίσει επίσης να αναβοσβήνει. Με το σύστημα Cockpit δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για
τους διαρρήκτες!
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Ρολά
Αυτή η συσκευή εγκαθίσταται πίσω από τον παραδοσιακό διακόπτη τοίχου. Ελέγχει το
μοτέρ που τοποθετείται στα ρολά και τις περσίδες. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε εύκολα να
ελέγχετε πόσο ηλιακό φως θα μπαίνει μέσα στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι μπορείτε να
περιορίσετε την υπερβολική εσωτερική ζέστη, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορείτε
να αφήσετε περισσότερο ηλιακό φως να μπει και να σας ζεστάνει! Επιπλέον μπορείτε να
βελτιστοποιήσετε το κόστος της ψύξης και της θέρμανσης.

Ρευματοδότης-μετρητής
Ο διακόπτης ρευματοδότης-μετρητής (PMS) είναι μια μικρή συσκευή που εγκαθίσταται
κατευθείαν σε κάθε πρίζα. Σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε συνδεδεμένη συσκευή με δύο
τρόπους: χρησιμοποιώντας το κουμπί πάνω στον διακόπτη ή από την εφαρμογή Cockpit
στο κινητό ή το tablet σας. Μετρά επίσης την κατανάλωση ρεύματος και σας βοηθά να
μειώσετε τα κόστη! Ο Διακόπτης κλείνει μόνος του όταν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης.
Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, ο Διακόπτης θα θυμάται τις προηγούμενες
ρυθμίσεις και θα επιστρέψει σε αυτές όταν το ηλεκτρικό ρεύμα επανέλθει. Ο Διακόπτης σας
βοηθά να ελέγξετε κάθε συσκευή (μέχρι 3000 W), όπως φωτιστικά, βραστήρες και
ηλεκτρικά σίδερα.
Είναι ασύρματος, εύκολος στην εγκατάσταση και ακόμα πιο εύκολος στη χρήση. Τόσο σοφή
συσκευή αν και τόσο μικρή.
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Έξυπνη κλειδαριά
Πόσες φορές έχετε ξεχάσει τα κλειδιά σας ή τα χάνετε μέσα στην τσάντας σας; Σας
θυμίζει κάτι; Αν αυτό συμβαίνει και σ’ εσάς, σας έχουμε την τέλεια λύση! Με την
εγκατάσταση της έξυπνης κλειδαριάς, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα σας απλά
χρησιμοποιώντας το κινητό σας, το οποίο έχετε συνήθως μαζί σας. Η κλειδαριά
εγκαθίσταται στην πόρτα από την εσωτερική πλευρά του σπιτιού. Η λογική της
λειτουργίας της είναι ακριβώς ίδια με αυτή της περιστροφής ενός κλειδιού στην
κλειδαριά – κλειδώνει και ξεκλειδώνει την πόρτα γυρνώντας μηχανικά. Ταυτόχρονα
εξακολουθείτε να μπορείτε να ανοίξετε κανονικά την πόρτα σας με το κλειδί της.
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Μείνετε πάντα σε
επαφή με το σπίτι σας
+30 210 7770038
contact@yoursmarthome.gr
Μπισκίνη 7, Ζωγράφου
15772, Ελλάδα

