
Hamısı birində ağıllı ev kontrolleri

Təhlükəsizlik Termostat İnterkom Avtomatlaşdırma



Hamısı birində 

Zipatile tək bir cihazda bütün ağıllı 
ev idarəsi xüsusiyyətlərinə   malik  
yeni nəsil sensorlu ağıllı ev 
idarəetmə panelidir.

Zipatile sahib olduğu bir çox əlavə 
sensor və funksiyalar sayəsində, 
ayrı ayrı istifadə olunan bütün 
təhlükəsizlik, alarm, termostat, 
avtomatlaşdırma paneli, IP 
kamera, interkom və domofon 
kimi sistemləri əvəz edir və 
hamısını tək bir cihazda estetik, 
modern və ağıllı bir şəkildə 
müştərilərinə təqdim edir.

Xarici temperatur
Sensoru

Alarm Sireni

6 ədəd toxunuş
düyməsi

Temperatur Sensoru

Ehtiyat enerji mənbəyi

Barmaqla idarəetmə Mikrofon Hərəkət Sensoru Nəm Sensoru

İşıqlıq səviyyəsi
Sensoru

Quru Kontakt Girişi

İki Quru Kontakt Çıxışı

Səs-küy Sensoru

Şok SensoruIP KameraSəs dinamiki



TƏHLÜKƏSİZLİK
Zipatile tam əhatəli təhlükəsizlik sistemi təqdim edir. Bir təhlükəsizlik 
paneli olması ilə yanaşı, əlavə hərəkət, gurultu , şok sensoru və alarm 
sireninə də malikdir. Əlavə olaraq, tam ödənişsiz olaraq 7/24 
avtomatlaşdırılmış alarm sistemi ilə müşahidə edərək, fövqəladə hal  
baş verdikdə sizə xəbər verir. Daxilində yerləşmiş inteqrə İP kamera ilə 
sizə şəkil və ya video göndərə bilir və bunun vasitəsilədə təhlükəli 
vəziyyətlərdə asanlıqla məlumat əldə edə və müdaxilə edə bilərsiniz. 
Zipatile özü bir kontrol paneli olduğu üçün, əlavə Z-wave kabelli və 
kabelsiz sensorlar ilə əlavələr edib, sistemi genişləndirmək 
mümkündür.

Hərəkət sensoru

Uzaqdan idarə Alarm sireni Ehtiyat enerji mənbəyi

Gurultu sensoru Şok sensoru

Kamera



KAMERA İLƏ İZLƏMƏ
Zipatile sahib olduğu  inteqrə IP kamerası ilə hər zaman evinizi 
istədiyiniz  yerdən  izləyə bilərsiniz. Həmçinin, Zipatile-a məxsusi 
gurultu sensoru evin içərisində yarana biləcək hər hansı gurultu və ya 
yanğın , duman, qaz  kimi standart sensorların yaratdığı alarm sirenini 
anında aşkarlayır. Belə bir alarm vəziyyəti yarandığında, sizə 
xəbərdarlıq mesajı gəlir ( sms, telefon, e-mail, pop-up), hətta istəsəniz 
evinizdən bir şəkil və videonu da mesaja əlavə edə bilərsiniz.Bununla 
yanaşı, evinizdə olan digər IP kameraları  da Zipatile-a əlavə edərək hər 
zaman uzaqdan izləmə və alarm funksiyalarını istifadə edə bilərsiniz.

Hərəkət sensoru Xəbərdarlıq mesajı:
telefon, SMS, e-mail,
pop-up mesaj,
Proqramlı izləmə, 
gurultu sensoru,Uzaqdan idarəetmə



AĞILLI TERMOSTAT
Zipatile hər növ xüsusiyyətə sahib tam təchizatlı Ağıllı Ev termostatı 
vəzifəsini yerinə yetirir. Dörd müxtəlif isitmə-soyutma mod seçimi, 
kombi və yerdən isitmə üçün kontakt çıxışları və xarici istilik sensoru 
bağlantısı da mövcuddur.
Əlavə olaraq, bu iqlimləndirmə və termostatına istədiyiniz yerdən 
uzaqdan mobil telefonunuz ilə bağlana bilərsiniz. Zipatile-a əlavə əlavə 
edəcəyiniz xarici termostatik radiator başlıqları, açarlar və istilik 
sensorları ilə evinizin isitmə soyutma  idarə edə bilərsiniz.

İstilik sensoru

Çox zonalı isitmə Yerdən isitmə Uzaqdan idarə etmə

Kombi kontrolu Rütubət sensoru



İNTERKOM
Zipatile xarici bir interkom paneli və domofon ehtiyacını ləğv edir və özü 
bir ev-daxili interkom paneli kimi çıxış edir. Həmçinin, SİP əsaslı bir çox 
qapı önü interkom cihazları ilə də uyumludur. Bulud texnologiyalı Zipato 
serverləri sayəsində, Zipatile siz evdə olmayanda qapınıza gələn 
qonaqları birbaşa olaraq telefondan yönləndirə və hər vəziyyətdə onları 
qarşılaya bilərsiniz. Əgər evinizdə birdən çox otaq və ya binanızda birdən 
çox mənzildə Zipatile varsa, bunların hamısı ilə sürətli və rahat şəkildə 
əlaqədə ola bilərsiniz. Zipatile SİP Serveri, Zipato sistemi ilə inteqrə 
olduğu üçün, istədiyiniz hər növ avtomatlaşdırma qaydasını təyin edə 
bilərsiniz. Məsələn, siz evdə olmayanda kamera müşahidəsinə 
başlamaq, qapını açmaq və s.

Səsli və görüntülü
görüşmə

Video dəstəyi Qapı açma
Otaqlar arası və
mənzillər arası
görüşmə

SIP

Avtomatlaşdırma
qaydaları

Zəng yönləndirmə



TƏHLÜKƏSİZLİK
Zipatile evinizdə təhlükəsizliyi bir çox fərqli formada təmin edir. Həm 
kabelli həm də kabelsiz duman , su basma,qaz və başqa sensorları 
sistemə quru kontakt girişi və ya Z-wave – Zigbee kabelsiz protokolu 
üzərindən qoşa bilərsiniz.Beləliklə, yarana biləcək bütün növ təhlükəli 
vəziyyətdə həm hərəkət  yerinə yetirilir ( su klapanı bağlama, 
ventilyasiya işə düşmə, siren başlama) həm də mobil telefonunuza  
anında bildirilir.Bununla yanaşı, Zipatile-a bağlı olmasa belə, evinizdə 
olan təhlükəsizlik sensorların yaratdıqları alarm sirenleri, Zipatile-ın 
malik olduğu gurultu sensoru ilə anında aşkarlanır, xəbərdarlıq sistemi 
dövrəyə girir.

Gurultu sensoru Su basma sensoru Xəbərdarlıq:
- Telefon
- SMS, E-mail

Uzaqdan idarə Duman Qaz
yanğın ssenariləri



MƏLUMAT PANELİ
Malik olduğu 8” İPS HD ekran, davamlı internet əlaqəsi və Android 5.0 
əməliyyat sistemi ilə, Zipatile eviniz üçün mükəmməl bir məlumat 
paneli olaraq evinizə rəng qatacaq.Günlük və anlıq hava şəraiti 
məlumatı, mövcud trafik, görüş və özəl günlərinizin qeydlərinizin 
qeydlərini rahatlıq əldə edə biləcəyiniz təqvim , ən son xəbər ekranı kimi 
bir çox məlumat anlıq olaraq Zipatile üzərindən əldə edə bilərsiniz. 
Bununla yanaşı, evinizin içi haqqında  da temperatur, rütubət, alarm 
vəziyyəti, enerji istehlakı kimi məlumatları da asanlıqla əldə edə 
biləcəksiniz  və evinizi idarə edə bilərsiniz.

Hava şəraiti

Şəkil çərçivəsi  Xəbərlər Tıxac haqqında məlumat 

Təqvim Ev içi temperatur və rütubət



KONTROL PANELİ
Zipatile evinizi kontrol etmənin ən rahat yolunu sizə təqdim edir.Malik 
olduğu HD sensorlu ekran ilə evinizi idarə etməklə yanaşı, sağ və sol 
tərəfində cəmi 6 ədə sensorlu düyməyə sahibdir. Hər bir düymə 3 ayrı 
şəkildə idarə edilə bilir. Və ya ekran bağlı  olsun ya olmasın sensorlu 
düymələr akticv olaraq işləyir.
Zipatile, unikal bir imkan sayılan “əl hərəkətləri idarə” xüsusiyyətinə 
malikdir. Ekran qapalı olanda, 50 fərqli əl və barmaq hərəkətinə 
istədiyiniz hərəkəti təyin edə bilər və evinizi idarə etməyi daha rahat 
asan hala gətirə bilərsiniz. Məsələn, iki barmağınızı basılı saxlayaraq 
ekran üzərindəki yuxarı aparanda bütün işıqları yandırıb, aşağı 
sürüşdürəndə söndürə bilərsiniz. Tək, cüt və ya üç barmağınızla sağa və 
sola sürüşdürərək evinizdəki işıqlandırma, pərdə, musiqi , alarm və s 
bütün cihazları istədyiniz kimi idarə edə bilərsiniz.

Ssenari düymələri

Android proqramlar

Əl hərəkətləri
ilə idarə

Multimedia idarə etməsi



YAŞLILARA QAYĞI
Təhlükəsizlik alarm sistemi və oğurluğa qarşı hazırladığı tətbiqlərlə 
yanaşı, Zipatile –ın özünün hazırladığı xüsusi bir alqoritm sayəsində, 
evinizdəki yaşlı şəxslərin qayğısı üçün aktiv alarm istifadə oluna bilər.Bu 
sistem aktiv olunduğu zaman, müəyyən bir müddət hərəkət olmadıqda 
və hərəkət aşkar olunmadıqda, Zipatile alarm vəziyyəti yaradır.Zipatile-
a qoşulacaq xarici sensorlar ilə bu yaşlı şəxslərin qayğısı tam təminatlı 
hala gətirilə bilər.

Hərəkət alarmı

Xəbərdarlıq mesajı Video müşahidə Panik düyməsi

Gurultu sensoru Uzaqdan idarə



HƏR ŞEYİ BİR-BİRİNƏ BAĞLAYIN VƏ İDARƏ EDİN

7/24 XƏBƏRDARLIQ SİSTEMİ
ARTIQ HƏR ŞEYDƏN XƏBƏRDAR OLACAQSINIZ

Zipato avtomatlaşdırılmış izləmə sistemi sizə uyğun
7 gün 24 saat SMS, e-mail , pop-up mesaj və telefon
vasitəsilə yarana biləcək halları xəbərdar edir.

7/24 Müşahidə
serverləri

EVİNİZİ İDARƏ EDİN
HƏR VAXT, DÜNYANIN HƏR YERİNDƏN

İnternet əlaqəsi olduğu hər hansı bir yerdən, komputeriniz
və ya mobil telefonunuz ilə, maşın sürərkən , ofisdə işləyən
zaman və ya tətildə olarkən  evinizdən narahat qalmayın.
Zipatile idarə panelinə telefon , tablet və ya komputerdən
istifadəçi yönümlü interfeys vasitəsilə qoşula bilərsiniz.

EMAIL SMS TELEFON

POLİS YANĞIN
SÖNDÜRƏN

TƏCİLİ
YARDIM

TƏHLÜKƏSİZLİK
XİDMƏTİ

EV SAHİBİ



UZAQDAN İDARƏETMƏ
Zipato proqramını, Apple Store və ya Google Play Store-dan yükləyə 
bilərsiniz. Beləliklə dünyanın harasında olursanız olun, evinizi idarə 
etməyə başlayın. Zipatile-a tanıdılmış olan digər bütün cihazları 
(işıqlandırma, pərdə, kombi, kondisioner və s) uzaqdan idarə etmək çox 
asan və əyləncəli.

İSTİFADƏ OLUNA BİLƏR:

MAC PC Planşet və mobil telefon



EV AVTOMATLAŞDIRILMASI
Tətildə və ya evdə olmadığınız zaman, hər hansı baş verə biləcək 
hadisəyə görə, evinizi pilot rejimə gətirə bilərsiniz.Məsələn siz 
istirahətdəykən, sanki evdəymişsiniz kimi evinizin ışıqlarının gündəlik 
həyatdakı kimi müəyyən bir müddət açıq və ya bağlı vəziyyətə gətirə 
bilərsiniz, musiqi sisteminizi evdəymişsiniz  hissi vermək məqsədiylə 
aça bilərsiniz.

Bir çox əmri tək bir düymə ilə ssenarilər vasitəsilə yönləndirə 
bilərsiniz.Məsələn yaradacağınız bir “ Evə xoş gəldin” ssenarisi ilə 
istədiyiniz formatda işıqlandırmayı aça bilər, istədiyiniz otağın istiliyini 
dilədiyiniz şəkildə təyin edərək, evinizin istiliyini tənzimləyə 
bilər,təhlükəsizlik modulunu avtomatik olaraq de-aktiv edə bilər və ya 
pərdələrinizi avtomatik olaraq aça bilərsiniz.

Ssenarilər

Uzaqdan idarə 

Online vasitələr Hadisəni aktiv hala
gətirmə və hərəkətlər



QAYDA YARATMA
Online qrafik interfeys vasitəsilə puzzle qurarmışcasına , rahatlıqla 
qaydalar tətbiq edə bilərsinz.Həmçinin dünyanın hər hansı bir yerindən 
hər hansı bir zamanda tənzimləmələrə əlavə et-çıxart şəklində 
dəyişiklik edə bilərsiniz.Və bütün bunları eləmək üçün hər hansı bir 
proqramlama bilik və bacarığına sahib olmanıza gərək yoxdur.Hərhansı 
bir şəxs, qrafiklər vasitəsilə bu prosesləri asanlıqla və əylənərək yerinə 
yetirə bilər.

Uzaqdan idarə Xəbərdarlıq və Mesajlar Hadisələr

Heç bir proqramlama
biliyi lazım deyil



Təhlükəsizlik 

Termostat 

Qocalara qayğı düyməsi

Ev avtomatlaşdırması

Video müşahidə

İnterkom və Domofon

Otaq İdarə mərkəzi

Xarici temperatur sensoru 

2MP video İP kamera

Çox melodiyalı alarm sireni

SD kart dəstəyi

Səs dinamiki 

Mikrofon

Gücü 5VDC

Enerji təchizatı girişi : 100-240 VAC, 50-60 Hz

Enerji istehlakı <2W , 7W max

Ehtiyat enerji mənbəyi Li-On 3.7V , 2000mAh

Gücü 5VDC

Enerji təchizatı girişi : 100-240 VAC, 50-60 Hz

Enerji istehlakı <2W , 7W max

Ehtiyat enerji mənbəyi Li-On 3.7V , 2000mAh

205 ( W ) x 205 (H) 14 ( D ) mm

Cortex –A9 ; 4 nüvəli , 1.6Ghz CPU

1024 MB Flash

8192 MB Flash

Android 5 Lolipop

Gurultu

İşıqlılıq səviyyəsi

Rütubət

İstilik

Hərəkət 

Sarsıntı

Sensorlu 8” ekran, 800x1280 px

6 ədəd proqramlana bilən ssenari düyməsi

2 ədəd quru kontakt çıxışı 230 VAC 1A

Quru kontakt girişi 12-24 DVC

Wifi-802.11 b/g/n

Ethernet ( adaptr ilə opsional)

Bluetooth 4.0

Philips Hue 

Sonos

Nest

Z-wave plus ( 500 seriyası)

ZigBee HA

TƏTBİQLƏR

SİSTEM

ENERJİ İSTEHLAKI

AKSESUARLAR

ÖLÇÜLƏRİ

ŞƏBƏKƏ

ƏLAVƏ SENSORLAR

ƏLAVƏ SENSORLAR

AĞIRLIQ
584g

İşləmə temperaturu : 0 C –dən 40  C -ə qədər ,

Yaddaşda saxlama istiliyi -25 C –dən 70 C-ə qədər

Rütubət 5 % -95 % 

ƏTRAF MÜHİT ÜÇÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

TƏNZİMLƏNMƏSİ
Təhlükəsizlik : UL enerji qidalanma

CE , FCC , İC 

RoHS , REACH

2 il

ZƏMANƏT

XÜSUSİYYƏTLƏR



SADƏLİK
MÜRƏKKƏBLİYİN

ƏN SON
NÖQTƏSİDİR

Leonardo Da Vinci



Zipatile unikal imkanlara sahib geniş əhatəli bir ağıllı ev məhsuludur.
Ən innovativ və modern texnologiyalara əsaslanan bağlantı,
təhlükəsizlik və avtomatlaşdırma bacarıqları ilə evinizə dəyər qatacaq və
daha çox komfort, daha çox təhlükəsiz , daha çox enerji səmərəliliyi qatacaq.

Təhlükəsizlik, İnterkom, Termostat, Ev avtomatlaşdırılması, hamısı tək bir cihazda.

Zipatile ilə harada olsanız, evinizi mobil telefonunuzdan idarə edə bilərsiniz.

Zipatile hər divara uyumlu, müasir dizaynı ilə göz oxşayır.

NƏYƏ GÖRƏ ZİPATO?

HAMISI BİR ARADA

HƏR VAXT BAĞLANTILI

ESTETİK VƏ MODERN DİZAYN

Android əsaslı sistem ilə hər istəyə uyğun şəkildə istəyə uyğunlaşdırıla bilər.
Əlavə olaraq , Z-wave , ZigBee, Bluetooth və İP digər protokol, standartlarları dəstəkləyir.

TEXMOLOJİ CƏHƏTDƏN QABAQCIL DÜZÜLÜŞ

Mesh şəbəkə və iki tərəfli əlaqə ilə yüksək əhatə dairəsi və 7/24  xidmət servisi.

Zipato davamlı olaraq Zipatile-a yeni xüsusiyyətlər,
funksiyalar və imkanlar əlavə edərək onu təkmilləşdirir.

YÜKSƏK PERFORMANS VƏ GÜVƏNİLİR

GƏLƏCƏYƏ YÖNÜMLÜ

Bütün inteqrə sensor və funksiyaları nəzərə alındıqda, dünya bazarındakı ən sərfəli məhsuldur.

EKONOMİK



Hər evə ağıl qatar...

Az.Baku. F.X.Xoyski küç. 79 (Gənclik metrosunun çıxışı, Fətəli Xan Xoyski)

www.zipato.az

www.controlstore.az

fb.com/zipato.az

instagram.com/zipato.az

(+994 12) 425 00 70;  (+994 12) 555 50 02

(+994 77) 606 00 08;  (+994 55) 401 06 03

sales@controlstore.az

support@zipato.az
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