TAVO NAMAI

užtikrinta visiška kontrolė

Dažniausiai
užduodami
klausimai
Automatiškų sprendimų Tavo
namuose privalumai

YOODA Smart Control – kas tai?
YOODA Smart Control tai inteligentiškas
valdymo skydas, kurio dėka galite kontroliuoti
automatizuotus Jūsų namo ar biuro prietaisus
naudodami nemokamą programėlę mobiliajame
telefone arba planšetėje su iOS ar Android
operacine programa.

Kokius prietaisus
galiu valdyti?
Valdymo skydas turi radijo siųstuvą, kuriuo
galima išsiųsti signalą kiekvienam imtuvui.
Prietaisų su imtuvu pavyzdžiai: lauko žaliuzių,
tekstilės žaliuzių ir ritininių užuolaidų pavaros,
lizdai, stoginių varikliai, vartai ir garažo durys,
elektriniai užuolaidų karnizai.

Ar valdymo skydas gali kontroliuoti
kitų gamintojų prietaisus?
Taip. Tai, pavyzdžiui, gali būti vartai ar garažo
durys, kuriuos galima aprūpinti Yooda išplėtimo
modulius, tokiu būdu valdant juos programėlės
pagalba. Daugiau informacijos apie išplėtimo
modulius arba kitus kitų gamintojų prietaisų
pritaikymo būdus surasite kituose šios knygelės
puslapiuose.

Kodėl YOODA Smart Control
sistema yra geresnė nei paprastas
pultelis?
Nauda slypi išplėtotoje programėlėje. Jos
dėka galima grupuoti įvairius prietaisus, kurti
scenarijus ir bet kuriuo momentu juos įjungti
arba labai lengvai užprogramuoti automatinę
aktyvaciją. Grafinis prietaisų ir valdymo komandų
atvaizdavimas sukuria paprastos ir intuityvios
programėlės įvaizdį. Be to, šios programėlės
dėka galima valdyti prietaisus, kuriuos nepasiekia
pulto veikimo diapazonas, pav., kai esate darbe
arba atostogaujate. Ji yra nuolat atnaujinama ir
papildoma funkcijomis, kurių nerasite pulteliuose.

Diena su
YOODA Smart Control
Dienos planavimas su YOODA Smart Control
panaudojant „Scenarijų“ funkciją

Įsivaizduokite, kad vienu prietaisu valdote visus namus. Taip daug laiko dienos metu gaištame tam,
ką laisvai galėtumėme pagreitinti, automatizuoti.

Rytas

gali tapti puikios dienos pradžia. Užprogramuokite
savo vidinių ritininių užuolaidų pakėlimo
laiką 7 val. ryto ir džiaukitės maloniais saulės
spinduliais, kurie atstos žadintuvą ir užtikrins,
kad tikrai nepavėluosite į darbą. Tačiau orai
– tai lyg gyvenimo atspindys. Kartais šviečia
saulė, o kartais lyja lietus. Besikeičiančioms
oro sąlygoms geriausia pasiruošti iš anksto.
Puikus sprendimas – tai ED pavaros stoginėse
taikymas. Galėsite ją aktyvuoti rankiniu būdu
arba automatiškai – sudarydami reikiamą
scenarijų programėlėje. Gaudama duomenis iš
oro jutiklio, stoginė automatiškai išsiskleis, kai
saulės spinduliavimas bus didelis. Be to, būsite
užtikrinti, kad smarkus lietus ar vėjas nesugadins
Jūsų prietaiso, kadangi tokiu atveju stoginė
susiskleis.

Grįžtate namo
po sunkios darbo dienos?

Vienu mygtuko paspaudimu galėsite tuo pat metu
atidaryti įvažiavimo vartus, garažo duris, įjungti
šviesą namuose bei pakelti ritinines užuolaidas
– viskas bus paruošta Jūsų sugrįžimui. Vakare
galėsite mėgautis laiku, praleidžiamu su
artimiausiais, sukurdami unikalią atmosferą kino

seansui.

Diena eina į pabaigą –

- tai idealus metas organizmo atsistatymui. Svarbu
užtikrinti, kad tuo metu niekas nesutrikdytų Jūsų
miego. Nustatydami automatišką purkštuvų
darbo pradžios laiką 1 val. nakties neturėsite
jaudintis, kad prietaisai pažadins miegančius
namų gyventojus ir prisiminti apie sodo laistymą.
YOODA Smart Control padarys tai už Jus.

Būtent taip veikia mūsų prietaisas. Susipažinkite
su juo, automatizuokite ir pamilkite.

Scenarijai
Scenarijų kūrimas, naudojant
prietaisus susietus su valdymo skydu

Scenarijų kūrimas yra labai paprastas, o jų skaičių gali apriboti tik vaizduotė ir turimų prietaisų, kuriuos
galime valdyti, skaičius. Sukūrėme du pavyzdinius scenarijus, kuriuos galite taikyti savo namuose.
Įsitikinkite, kad YOODA Smart Control sistema buvo sukurta galvojant apie Jūsų poreikius.

Scenarijus „Vakaras sode”
Stoginės

Tam, kad savo terasoje galėtumėte komfortiškai
leisti laiką, įrenkite stogines su tinkama pavara. ED
tipo pavaros su radijo imtuvu leis valdyti stogines
programėle – jų išskleidimas ir suskleidimas vyks
paspaudus atitinkamus mygtukus išmaniajame
telefone. Prie sistemos taip pat galima pridėti
oro jutiklius, kurie užtikrins, kad priklausomai nuo
vėjo stiprumo ir lietaus intensyvumo jos pačios
susiskleistų arba išsiskleistų.

Sodo laistymo sistema

Sode, be apšvietimo, galima automatizuoti ir
sodo laistymo sistemą, panaudojant elektrinius
vožtuvus su radijo imtuvu. Įmontuoto laikrodžio
dėka YSC valdymo skydelis leidžia užprogramuoti
automatišką sodo purkštuvu darbą tam tikrą
savaitės dieną ir tam tikru laiku – pav., naktį, kai
visi jau miega.

Sodo apšvietimas

Sodo apšvietimo sistema taip pat gali būti
valdoma telefonu ar planšete – tai leidžia daryti
valdymo skydelis NANO, montuojamas po
jungikliu.

Automatizuotų stoginių, sodo laistymo sistemos ir jo apšvietimą galite sujungti per YOODA

Smart Control Valdymo skydą. Tai leidžia
padaryti programėlė, kuri, sujungdama visus
prietaisus į grupę, sukels tinkamus kiekvieno
prietaiso veiksmus – stoginės susiskleis,
įsijungs sodo apšvietimas, be to, įsijungs sodo
laistymo sistema.

Scenarijus „Kino seansas”
Vidinės ritininės užuolaidos

Galite automatizuoti tiek kabančias žaliuzes,
tiek kasetines ritinines užuolaidas. O svarbiausia
– nereikia kalti sienų ir vesti laidus, kadangi LE
tipo pavaros, be radijo imtuvo, turi ir įmontuotą
bateriją.

Užuolaidos

Elektrinis karnizas ir DT82LE variklis taip pat gali
būti valdomas per programėlę. Priklausomai nuo
laiko ir aplinkybių, užuolaidos reaguos tinkamu
būdu. Svarbu, kad pavara turi įmontuotą radijo
imtuvą bei bateriją, taigi, yra visiškai belaidė.

Projekcinis ekranas

Norėdami sukurti kino ar konferencijos salę,
naudokite projektorių ir projekcinį ekraną.
Automatizavimo atveju ekranas ir jo svoris neturi
reikšmės, kadangi kiekvienam galite parinkti
tinkamą pavarą su radijo imtuvu.

Namo apšvietimas

Panaudodami elektros lizdą bei prijungdami
apšvietimą prie sieninių valdymo skydų galite
lengvai juos kontroliuoti – visą namą, atskiras
patalpas arba jų grupes. Programėlės dėka galite
įjungti ir išjungti apšvietimą, nepakildami iš savo
vietos.

Vienu mygtuku galite paruošti namų kino,
konferencijos ar posėdžių salę susitikimui
arba kino filmo peržiūrai. Galite užprogramuoti
scenarijus su skirtingais pavadinimais, kuriuos
įjungus tam tikroje patalpoje nusileis vidinės
ritininės užuolaidos, užsitrauks užuolaidos,
išsiskleis projekcinis ekranas ir užges šviesa.
Atskiras kiekvieno prietaiso paleidimas užtruktų
iki kelių minučių. Sujungus juos į vieną scenarijų
galėsite juos įjungti per kelias sekundes.

Patikrinkite,
ką galite automatizuoti
Prietaisai, kuriuos galite valdyti
savo namuose Yooda Smart Control dėka

Techniniai duomenys
1. Atmintis: iki 255 prietaisų
2. Baterija: 1 x CR1220
3. Maitinimo šaltinis: 12 V DC
4. Išmatavimai: 110 x 80 x 22 mm
5. Naudojama galia: 1,6 W
6. Apsaugos lygis: IP 20
7. Operacinės sistemos: Android, iOS
8. Sąsajos: Wi-Fi, Ethernet, ISM 433 MHz
YSC_UNIT_B / 1190150B - pažangių namų
valdymo skydas, juodas
YSC_UNIT / 1190150 - pažangių namų
valdymo skydas, baltas

EVY tipo pavaros išorės
ritininėms užuolaidoms
tai pažangus ir saugos prietaisas.
Be radijo imtuvo, jis turi perkrovos
sistemą, kuri, pajutusi kliūtį ritininių
užuolaidų kelyje, sustos ir neleis
nutrūkti pasikeliantiems šarvams,
kai tie prišals prie palangės.

RM tipo pavaros
didelėms ritininėms
užuolaidoms
dažniausiai taikomi ištempiamiesiems garažo durims. Be radijo
imtuvo, jie taip pat turi avarinio
atsidar y mo s is t emą. Di ngus
elektrai, jas galima pakelti sukamos
rankenos pagalba.

Vartų radijo modulis
pritaiko vartus prie sistemos, kurią
atpažįsta mūsų programėlė. Net
tuo atveju, jeigu šiuo metu naudojate vartų pavarą, kurią pagamino
kitas gamintojas, ją galima bus
valdyti beviele programėle YOODA

Smart Control.

NANO valdymo
skydelis jungikliui
tai išorės radijo imtuvas, kuris gali būti
montuojamas jungiklio dėžutėje. O tai
reiškia, kad jeigu ritinines užuolaidas,
stogines, sodo apšvietimą ar kitus
prietaisus valdote sieniniu jungikliu,
valdymo skydas NANO leis juos valdyti
per atstumą –pulteliu arba mobiliuoju
telefonu.

LE tipo pavaros tekstilės
ritininėms užuolaidoms
Tai nedidelio diametro prietaisai,
kurie yra pritaikyti dažniausiai rinkoje
naudojamiems tekstilės ritininėms
užuolaidoms. Beveik kiekvienas gali
būti automatizuotas, o tai reiškia – ir
valdomas per atstumą, be papildomų
laidų, kadangi LE tipo pavaros turi ir
labai talpią bateriją.

DT82LE tipo
pavara užuolaidoms

raukšlės. Esant suskleistai stoginei,
įtempimas yra atpalaiduojamas.

kartu su elektriniu karnizu ji leidžia
pakeisti kiekvieną prieš tai buvusį
karnizą be papildomų laidų, kadangi
turi įmontuotą bateriją ir radijo imtuvą,
tad yra visiškai bevielė. Daugiau
– daugumoje atvejų net nereikės
gręžti papildomų skylių, kadangi
naujas karnizas gali būti montuojamas senojo karnizo vietoje ir
tvirtinamas prie sienos ar lubų.

Oro jutikliai

Elektros lizdai
tai paprasčiausias sprendimas,
automatizuojantis beveik kiekvieną
prietaisą. Lemputės, ventiliatoriai,
maitinimo dėžutės, elektriniai
šildytuvai ir kt. – visa tai gali būti
valdoma elektros lizdų dėka.

ED pavaros
stoginėms
su savaimio įtempimo funkcija,
kuris, esant išskleistai stoginei,
užtikrina, kad medžiaga būtų
tinkamai įtempta, todėl nesusidaro

naudojami su stoginėmis ir ritininėmis
užuolaidomis. Jie registruoja saulės
spinduliavimą, oro stiprumą ir stoginės
virpesius. Praktikoje jie išskleidžia
stogines arba uždaro ritinines
užuolaidas, užtikrindami, kad
terasa liktų pavėsyje, o patalpose
nebūtų per karšta. O jeigu vėjo stiprumas ar lietaus intensyvumas bus per
didelis, tuomet jis suskleidžia stogines,
kad šios nebūtų pažeistos.

Elektrinis vandens vožtuvas
tai sode naudojamas saugus ir
funkcionalus sprendimas. Jo veikimo
principas yra paprastas – purkštukas
pradeda veikti, kai pasirinksime šią
funkciją mobiliajame telefone arba
planšetėje
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