ZIPATILE

AĞILLI EV SİSTEMLƏRİ TƏK BİR CİHAZDA
TƏHLÜKƏSİZLİK SİQNALI

AĞILLI TERMOSTAT

Hərəkət sensoru, səs-küy
sensoru, həyəcan siqnalı,
mobil nəzarət, 7/24 izləmə
mərkəzi, həyəcan mesajları..

Döşəmə/radiator nəzarəti, rütubət
sayğacı, termometr, mobil nəzarət..

VİDEO İZLƏMƏ

DİVAR İDARƏ CİHAZI

Hərəkət və planlaşdırılmış
qeydlər, 720p, uzaqdan giriş,
canlı video axını..

Sensorlu hərəkətlər, səs nəzarəti,
musiqi sistemi, hava proqnozu..

VİDEO INTERCOM

EV AVTOMATLAŞDIRMA

SIP server, SIP müştəri,
domofon, mobil proqram..

İşıqlar, mühərriklər, təhlükəsizlik,
temperatur, online qayda yaratma..

/

WiFi

eviniz nəzarət altında

zipato.az

Multisensor Duo

Multisensor Trio

Multisensor Quad

Qapı/Pəncərə Sensoru

MM İkili Açar

Hərəkət aşkarlanması və
temperatur sensoru
tək bir cihazda.

Qapı/pəncərə maqniti, istilik və
işıq səviyyəsi sensorları
tək bir cihazda.

Qapı/pəncərə maqniti, hərəkət
aşkarlanması, istilik və işıq səviyyəsi
sensorları tək bir cihazda.

Hər hansı bir qapı, pəncərə və
ya şkafın açıq və ya bağlı
olduğunu öyrənin.

Kiçik, suvaq altı, praktik. 2 ədəd
1,5 kW elektrik yükünə nəzarət edir
və enerji sərﬁni ölçür, hesablayır.

Mini RFID Komandası
Siqnalı

MM Pərdə/Jalüz Açarı

Cərəyan Axını Ölçən

MM Təkli Açar

Kiçik, suvaq altı, praktik.
Hər marka/model pərdə, jalüz,
qarajqapısı və ya mühərriklərə
nəzarət edir.

Bir-birindən ayrı hər biri 60 Amper'ə
qədər iki ədəd enerji y ükünü ölçür,
anlıqvə toplam olaraq hesablayır.

Kiçik, suvaq altı, praktik
1 x 2,5 kW elektrik yükünə
nəzarət edir və enerji
sərﬁni ölçür, hesablayır.

Aktiv/deaktiv etməklə yana şı, ağıllı
ev ssenarilərini qoşa bilirsiniz.

Duman Sensoru

KABELSİZ
RADİATOR KLAPANI

Yanğın vəziyyətində səsli xəbərdarlıq
və sms/telefon ilə məlumat verir.
Kabelsizdir, hər yerə qoşula bilir.

Hər cür radiatora uzaqdan nəzarət
edir. Evinizdə istiliyi tənzimləyir.

ZIPABOX

ZIPATILE
MM Dimmer Açar
LED, közərən hər cür
işıqlandırmanın parlaqlığına
nəzarətedir və enerji istehlak
miqdarını ölçür.

IR Çevirici
Həm hər markada kondisionerə,
həm də TV, Multimedya,
DVD-Player və s. nəzarət edir.

Zipatile'da artıq çoxlu sensorlar və ssenarilər yaradılıb
(hərəkət sensoru, həyəcan siqnalı, termometr,
rütubət sayğacı, səs-küy sensoru,
IP kamera 2MP və s.). Lakin o həm də Z-wave və
Zigbee'in digər sistemlərinə nəzarət edə bilir.

Hamısı birində ağıllı ev kontrlleri,
IP, Interkom və Z-wave sistemlərinin
inteqrasiyası. Videomüşahidə və
domofon avadanlıqlarının
tək bir cihazdan idarə edilməsi

Çöl üçün IP Camera
HD 1MP, WiFi, İP66, gecə
rejimi və hərəkət sensoru.

Multisensor 4-ü 1-də

Daxili Həyəcan Sireni

Flood Sensor, Zigbee

Qapı/pəncərə sensoru, rütubət,
temperatur sayğacı və
işıqlandırma bir cihazda.

6 fərqli melodiyaya sahib, 110dB-a
qədər yüksək səs ilə xəbərdarlıq.
Şarjoluna bilən, batareyalı.

Su basma sensoru,
iki tərəﬂi əlaqə,
batareyadan istifadə, ZigBee

Klapan Nəzarəti

USB Ethernet Adapteri

Daxili IP Kamera

CO sensor Z-wave EU

Uzaqdan və ya avtomatik su və
ya qaz təchizatını
açıb/bağlamaq.

Öz Zipatile' i Ethernet
kabeli ilə qoşun.

HD 2MP, WiFi, İP66,
gecə rejimi, 24 IR LED,
toz və suya qarşı davamlı.

Siren, iki tərəﬂi kommunikasiya,
batareya ilə təchiz edilmiş
CO sensoru, Z-wave 500 çipset

Amazon Echo - Alexa

Yale Real Living

PIR Hərəkət Sensoru

Uzaqdan Nəzarət

RGBW LED Lampa

Ağıllı ev cihazlarının səslə idarə
olunması.

Z-wave ağıllı qapı kilidi.
Uzaqdan avtomatik və
manual idarəetmə.

Parlaq, Estetik,
Hərəkət Sensorlu.

Kiçik, şarj edilə bilən, 5 düyməli
ağıllı pult. Ssenarilər, həyəcan
siqnalı, elektrik cihazları və s.

Mühitdəki işıq rəngini və
telefonunuzdan dəyişdirə
bilirsiniz.

evinizə ağıl qatın

MCOHome Divar Termostatı

Heatit Z-Wave Termostat

Yerdən isitmə sistemlərinin
Yerdən isitmə sistemlərinin
tənzimlənməsi.
tənzimlənməsi. Otaq temperaturunun
Otaq temperaturunun avtomatik və
avtomatik və manual idarəetmə.
manual idarəetmə.
Xarici temperatur sensoru

Sensorlu işıqlandırma
düyməsi
Parlaq, Estetik, Sensorlu
işıqlandırma düymələri.
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