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PREDSTAVITEV
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Preizkusite sistem pametne hiše
..Preizkus sistemov, svetovanje in montaža..

Tehnologije so napredovale do stopnje, kjer sta
uporaba in celo namestitev sistema pametne
hiše sila preprosta. Toda vseeno je uvedba pametnih inštalacij v obstoječo hišo ali vključitev
pri gradnji nove lahko velik projekt, za katerega
se je brez predhodnih izkušenj ali preizkusa težko odločiti. V tekoči številki Računalniških novic
ste si zagotovo že prebrali vsaj kratek uvod v
svet pametnih hiš. Tako že veste, da si lahko svoj
dom z vgradnjo različnih modulov in centralnega sistema po lastnih željah in potrebah spremenite v samodejno in samostojno delujoč sistem, ki poskrbi za boljše počutje, varčevanje z
energijo in s tem računi ter nenazadnje na varnost vas, vaše družine ter imetja.
Toda kaj to pomeni za vas, koliko dela je potrebno, kako se pametna hiša obnese v praksi? Menimo, da samo branje člankov, predstavitev in
promocijskih videov ni dovolj. Izbira sistema, ki
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vas bo spremljal in z vami sodeloval še dolga leta, ni enostavna odločitev in tega se zavedamo.
Zato smo v podjetju Acord-92 d. o. o. za vas pripravili demo sobo, v kateri si lahko v živo ogledate in preizkusite sistema in okolja pametnih
inštalacij Zipato in Fibaro. Za brezplačen preizkus nas lahko pokličete na 01/583 72 30 ali nam
pišete na pametnahisa@acord-92.si in se dogovorimo za termin. Vgradnja sistema je enostavna in jo lahko opravite tudi samo, toda če potrebujete pomoč, vam ponujamo tudi montažo in
svetovanje.
Ekosistem podjetja Zipato je osnovan okoli naprednih zmožnosti močne centralne enote ZipaTile, prejemnika prestižne CES Innovation nagrade za inovacije. Pametni nadzorni sistem
uporablja 8” zaslon na dotik, Android operacijski
sistem in že prihaja z več vgrajenimi senzori. Namesti se na katerokoli zid v domu in z velikim
naborom programskih funkcij lahko v eno napravo združi zidni kontroler z naborom notranjih naprav (senzorji, sirena, kamera), nadzorni
sistem za varovanje, termostat, interkom in centralno enoto za pametno hišo. Toda ko ga združite skupaj z ostalimi Zipato napravami ter tako
odklenete vso moč in potencial, postane ZipaTile nekaj posebnega. Prek Zipato ustvarjalca pravil lahko brez znanja programiranja ustvarite
kompleksne scenarije, kako bo vaš dom reagiral
na različne dogodke ali situacije. Zipato ponuja
poln nabor opreme in modulov, senzorjev, kamer, merilcev in ključkov, s katerimi uporabnik
vklopi in izklopi varnostne sisteme in zažene
pripravljene scenarije. Seveda je na voljo tudi
popoln nadzor iz koderkoli in kadarkoli prek računalnika ali pametnega telefona.
Podjetje Fibaro med svoje glavne prednosti navaja brezžičnost, modularnost, napreden ekosi-

stem in izjemen dizajn. Njihove naprave ponujajo enostavno razumljivo okolje, ki se prailagaja
potrebam celotne družine. Posebno pozornost
namenjajo varnosti vašega doma in podatkov,
zato so vgradili napredne sisteme za preprečevanje napadov ter dodali enkripcijo na najvišjih
nivojih. Toda vseeno je kljub najbolj napredni
tehnologiji v ozadju Fibaro sistem enostaven za
namestitev in uporabo, kjer so naprave pripravljene na delovanje že kmalu po tem, ko odprete škatlo in opravite kratko namestitev. Sistem je
kompatibilen tudi z večino tehnologij za glasovni nadzor. Vse, kar potrebujete za nadzor, je internetni dostop in že nadzorujete vaš dom kjerkoli na svetu ste. Varčevanje z energijo, varnost
otrok in starejših. Raziščite sistem Fibaro izjemno oblikovanih naprav in spoznajte, kaj vse
vam lahko ponudi.
Ponujamo tudi enostavnejše rešitve podjetja
TP-LINK, če želite v svoj dom le dodati pametno
žarnico ali pametno električno vtičnico s povezavo na splet. Na voljo je tudi pametna vtičnica
in podaljševalec brezžičnega omrežja v enem.
Se vidimo! 
(P. R.)
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