VÁŠ DŮM

neustále pod kontrolou

Často
kladené
otázky
Výhody automatických
řešení ve Vašem domě

Co je
YOODA Smart Control?
YOODA Smart Control je inteligentní centrála, díky
které můžete prostřednictvím bezplatné aplikace
pro chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS
nebo Android ovládat automatizovaná zařízení u
Vás doma nebo v kanceláři.

Jaká zařízení
je možné ovládat?
Centrála je vybavena rádiovým vysílačem, pomocí
něhož je možné odeslat signál do libovolného
přijímače. Příkladem zařízení s přijímačem jsou
např. pohony pro venkovní a textilní rolety nebo
žaluzie, zásuvky, motory v markýzách, vjezdové
a garážové brány nebo elektrické garnýže se
závěsy a záclonami.

Je možné prostřednictvím centrály
ovládat také zařízení od jiných
výrobců?
Ano. Dobrým příkladem jsou vjezdové nebo
garážové brány, které je možné vybavit
rozšiřujícím modulem YOODA, díky čemuž je
lze ovládat pomocí aplikace. Více informací o
rozšiřujícím modulu a ostatních způsobech
adaptace zařízení od jiných výrobců najdete dále
v této brožuře.

V čem je YOODA Smart Control
lepší než standardní dálkový
ovladač?
Výhoda spočívá v pokročilé aplikaci. Díky ní
je možné vytvářet různé skupiny zařízení a
scénáře, spustit je v libovolném okamžiku nebo
naprogramovat jejich automatickou aktivaci.
Grafické zobrazení zařízení a řídících příkazů má
vliv na snadnost a intuitivnost ovládání aplikace.
Aplikace navíc umožňuje ovládat zařízení, která
se nacházejí mimo dosah dálkového ovladače,
např. z práce nebo z dovolené. Je neustále
aktualizována a jsou přidávány nové funkce, které
nejsou dostupné u případě dálkových ovladačů.

Den s
Yooda Smart Control
Plánování dne prostřednictvím aplikace YOODA Smart Control
při využití funkce „Scénáře“

Představte si, že pomocí jednoho přístroje ovládáte celý Váš dům. V průběhu dne ztrácíme tolik času
na aktivity, které bychom mohli urychlit a automatizovat.

Ráno

může být krásným začátkem dne. Nastavení
automatického zvedání vnitřních rolet např. na
7:00 způsobí, že sluneční světlo procházející
skrze okno bude představovat příjemný budíček
a Vy nezaspíte a nezpozdíte se do práce. Počasí
však trochu připomíná život – jednou svítí slunce
a jednou je déšť. Proto je zapotřebí se na změny
počasí patřičně připravit. Skvělým řešením je
použití pohonu typu ED v markýze. Budete ji
moci aktivovat ručně nebo automaticky pomocí
příslušného scénáře, který vytvoříte v aplikaci. V
kombinaci se senzorem počasí se markýza sama
rozloží, pokud zaregistruje intenzivní sluneční
svit. Navíc získáte jistotu, že intenzivní déšť
nebo vítr nezničí zařízení, protože se za takových
podmínek markýza sama složí.

Vracíte se z práce po těžkém dni?

Jedním kliknutím budete moci při příjezdu otevřít
současně vjezdovou bránu a garážová vrata,
rozsvítit světlo doma a vytáhnout rolety – přímo
na Váš návrat. Večer se zase budete moci radovat
z času stráveného s Vašimi nejbližšími a vytvořit
ideální prostředí pro zhlédnutí filmu.

Den se chýlí ke konci –

- je to ideální doba pro regeneraci organismu. Je
důležité, aby Vás nic nevyrušovalo ze spánku.
Pokud nastavíte čas automatického spuštění
rozstřikovačů (např. na 1:00 v noci) nebudete se
muset obávat, že probudí spící členy domácnosti,
ani myslet na zalévání zahrady. YOODA Smart
Control to udělá za Vás.

Přesně takto funguje naše zařízení. Seznamte se
s ním, automatizujte a zamilujte si ho.

Scénáře
Vytváření scénářů pomocí zařízení
spolupracujících s centrálou

Vytváření scénářů je neobyčejně jednoduché a jejich počet je omezen pouze Vaší fantazií a zařízeními,
která je možné ovládat. Vytvořili jsme dva ukázkové scénáře, které můžete použít u Vás doma.
Přesvědčte se, že systém YOODA Smart Control byl navržen s myšlenkou na Vaše potřeby.

Scénář „Večer v zahradě”
Markýzy

Aby bylo možné trávit čas na terase příjemným
způsobem, stojí za to nainstalovat markýzy
s vhodným pohonem. Použití pohonu typu ED
s rádiovým přijímačem umožní ovládat markýzy
prostřednictvím aplikace – jejich rozkládání
a skládání bude probíhat po kliknutí na tlačítko
chytrého telefonu. K systému je možné přidat
také senzory počasí, díky nimž se markýzy
v závislosti na síle větru a intenzitě deště samy
zasunou nebo vysunou.

Systém zavlažování zahrady

Vedle osvětlení lze také automatizovat zavlažování
zahrady pomocí elektromagnetického ventilu
s rádiovým přijímačem. YSC centrála umožňuje
díky vestavěným hodinám automaticky
naprogramovat činnost zahradních rozstřikovačů
v určený den týdne a během určené hodiny –
např. v noci, kdy všichni spí.

Osvětlení zahrady

Systém osvětlování nainstalovaný na zahradě
může být také ovládán pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu. Toto je umožněno NANO centrálou
instalovanou pod spínačem.

Fungování automatizovaných markýz, systému
zavlažování zahrady a jejího osvětlení můžete
propojit díky centrále YOODA Smart Control.
Umožňuje to aplikace, která spojuje všechna
tato zařízení do jedné skupiny a iniciuje určenou činnost každého z nich – markýzy se složí,
osvětlení zahrady se zapne a navíc se spustí
systém zavlažování zahrady.

Scénář „Filmový večer”
Vnitřní rolety

Můžete automatizovat volně visící i kazetové
rolety. Podstatné přitom je, že nemusíte vrtat
do stěn ani vést kabely, protože pohony typu
LE obsahují kromě rádiového přijímače také
vestavěnou baterii.

Závěsy a záclony

Elektrická garnýž a motor DT82LE mohou být také
ovládány prostřednictvím aplikace. V závislosti
na denní době a okolnostech budou závěsy
a záclony reagovat požadovaným způsobem.
Nelze přitom opomenout skutečnost, že pohonná
jednotka má vestavěný rádiový přijímač i baterii
a je tudíž kompletně bezdrátová.

Projekční obrazovka

Pro vytvoření kinosálu nebo konferenční
místnosti je možné použít projektor nebo
projekční obrazovku. V případě automatizace
obrazovky nejsou její rozměry ani váha podstatné,
protože ke každé je možné vybrat vhodný pohon
s rádiovým přijímačem

Osvětlení domu

Při využití elektrické zásuvky a připojení osvětlení
k nástěnným centrálám ho můžete pohodlně
ovládat – celý dům, jednotlivé místnosti nebo
skupiny místností. Díky aplikaci můžete zapínat
i vypínat osvětlení, aniž byste se museli pohnout
z místa.

Jedno tlačítko umožňuje připravit kinosál, aulu
nebo konferenční sál k prezentaci nebo sledování
filmu. Je možné naprogramovat scénář o
libovolném názvu, po jehož spuštění se v dané
místnosti spustí vnitřní rolety, zatáhnou se
závěsy i záclony, zapne se projekční obrazovka
a zhasne světlo. Spuštění všech těchto zařízení
jednotlivě by mohlo trvat i několik minut. Pokud
je spojíte do scénáře, aktivace zabere několik
sekund.

Zjistěte, co všechno
můžete automatizovat
Zařízení, která můžete u Vás doma
ovládat pomocí Yooda Smart Control

Technické údaje
1. Paměť: až 255 zařízení
2. Baterie: 1 X CR1220
3. Napájení: 12 V DC
4. Rozměry: 110 x 80 x 27 mm
5. Spotřeba energie: 1,6 W
6. Stupeň krytí: IP 20
7. Podporované systémy: Android, iOS
8. Rozhraní: Wi-Fi, Ethernet, ISM 433 Mhz
YSC_UNIT_B / 1190150B – řídící centrála
pro inteligentní dům, černá
YSC_UNIT_B / 1190150 – řídící centrála
pro inteligentní dům, bílá

Pohony typu EVY
pro venkovní rolety
jsou pokročilá a bezpečná zařízení.
Kromě rádiového přijímače
jsou vybaveny také systémem
rozpoznání překážek, který v
případě detekce překážky v dráze
pohybu zastaví roletu a zabrání
stržení zvedající se rolety v případě,
že v zimě přimrzne k parapetu.

Pohony typu RM
pro velké rolety
jsou nejčastěji používány u rolovacích
garážových vrat. Kromě vestavěného rádiového přijímače jsou
vybaveny také systémem nouzového
otevírání. V případě absence
napájení je možné pohon spustit
ručně prostřednictvím kliky.

Rádiový modul do bran
přizpůsobuje vjezdovou bránu
systému podporovanému naší
aplikací. Znamená to, že i v případě,
že aktuálně instalovaný pohon v

bráně pochází od jiného výrobce, bude
možné ho dále ovládat bezdrátově
prostřednictvím aplikace YOODA
Smart Control.

Centrála NANO
pod spínač
je vnější rádiový přijímač, který je
možné instalovat ve skřínce za
spínačem. V praxi to znamená, že
jestliže ovládáme rolety, markýzy,
osvětlení zahrady nebo jiná zařízení
pomocí nástěnného spínače, centrála
NANO umožní jejich dálkové ovládání
prostřednictvím dálkového ovladače
nebo chytrého telefonu.

Pohony typu LE
pro textilní rolety
jsou zařízení o malém průměru, která
jsou přizpůsobena nejpopulárnějším
systémům textilních rolet dostupných
na trhu. Téměř všechny mohou být
automatizovány,
což
znamená
bezdrátové ovládání bez nutnosti
zavádět dodatečnou kabeláž, neboť
pohony typu LE jsou vybaveny také
akumulátorem s neobyčejně dlouhou

výdrží.

Pohon DT82LE
pro závěsy a záclony
ve spojení s elektrickou garnýží
umožňuje nahradit libovolnou
garnýž bez nutnosti vedení
kabeláže, neboť je vybaven vestavěnou baterií a rádiovým přijímačem,
díky čemuž je zcela bezdrátový.
Ve většině případů navíc není nutné
vrtat dodatečné otvory, protože
nová garnýž může být připevněna
na místě staré – ke stěně i ke
stropu.

Elektrické zásuvky
jso u nejjednoduš š ím řeš ení m
au to mat i zujícím t éměř každý
přístroj. Lampy, ventilátory,
zá su vkové li š t y, elekt ri c ké
radiátory atd. – to vše může
být ovládáno bezdrátově díky
zásuvkám.

Pohony typu ED
pro markýzy
jsou vybaveny funkcí samonapínání,
která u vysunutých markýz pomáhá
ideálně napnout látku a zamezit jejímu
zmačkání a v případě zasunuté látky ji
naopak uvolňuje.

Senzory počasí
Jsou používány společně s markýzami
a roletami. Zaznamenávají úroveň
intenzitu slunečního záření, otřesů
markýzy a také sílu větru. V praxi
tak otevírají markýzy nebo zatahují
rolety, aby proslunily terasu a zabránily přehřátí místnosti. Pokud je však
síla větru nebo intenzita srážek příliš
vysoká, zasouvají markýzy, aby
nedošlo k jejich poškození.

Elektromagnetický ventil
pro zavlažování
představuje bezpečné a funkční řešení
pro použití v zahradě. Funguje jednoduchým způsobem – po výběru patřičné
funkce pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu dojde ke spuštění rozstřikovače.
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