TWÓJ DOM

zawsze pod kontrolą

Najczęściej
zadawane
pytania
Zalety automatycznych
rozwiązań w Twoim domu

Czym jest
YOODA Smart Control?
YOODA Smart Control to inteligentna
centrala, dzięki której możesz kontrolować
zautomatyzowane urządzenia w domu lub biurze
za pomocą darmowej aplikacji na smartfon bądź
tablet z systemem iOS czy też Android.

Jakimi urządzeniami
można sterować?
Centrala posiada nadajnik radiowy, który
może wysłać sygnał do dowolnego odbiornika.
Przykładowe urządzenia z odbiornikiem to m.in.
napędy do rolet zewnętrznych, tekstylnych
oraz żaluzji, gniazdka, silniki w markizach,
bramy wjazdowe oraz garażowe lub karnisze
elektryczne z firanami i zasłonami.

Czy centrala może kontrolować
urządzenia innych producentów?
Tak. Dobrym przykładem jest tutaj brama
wjazdowa albo garażowa, którą można
wyposażyć w moduł rozszerzający YOODA, aby
sterować nią już przy użyciu aplikacji. Więcej
informacji o module rozszerzającym oraz
pozostałych sposobach adaptacji urządzeń
innych producentów znajdziesz w dalszej części
broszury.

W czym system YOODA Smart
Control jest lepszy od zwykłego
pilota?
Korzyść kryje się w rozbudowanej aplikacji.
Dzięki niej możemy grupować różne urządzenia,
tworzyć scenariusze i włączać je w dowolnej
chwili lub łatwo zaprogramować automatyczną
aktywację. Graficzna prezentacja urządzeń
i komend sterujących wpływa na prostotę
i intuicyjność obsługi aplikacji. Ponadto aplikacja
daje możliwość sterowania urządzeniami
poza zasięgiem pilota, np. będąc w pracy lub
na wakacjach. Jest ona stale aktualizowana
i dodawane są nowe funkcje niedostępne
w pilotach.

Dzień
z Yooda Smart Control
Planowanie dnia z aplikacją YOODA Smart Control
z wykorzystaniem funkcji „Scenariusze”

Wyobraź sobie, że jednym urządzeniem kontrolujesz cały swój dom. Tak wiele czasu w ciągu
dnia tracimy na czynności, które moglibyśmy przyspieszyć, zautomatyzować.

Poranek

może być pięknym początkiem dnia.
Zaprogramowanie czasu automatycznego
podnoszenia się rolet wewnętrznych np. na
godzinę 7:00 sprawi, że wpadające przez
okno światło słoneczne będzie stanowiło
przyjemny budzik, a Ty na pewno nie spóźnisz
się do pracy. Jednak z pogodą trochę jak
z życiem - czasem słońce, czasem deszcz.
Na zmiany pogodowe warto się wcześniej
przygotować. Świetnym rozwiązaniem jest
zastosowanie napędu typu ED w markizie.
Będziesz mógł aktywować ją ręcznie bądź
automatycznie - tworząc w aplikacji odpowiedni
scenariusz. W połączeniu z czujnikiem
pogodowym, markiza samoczynnie rozłoży się,
gdy odnotuje duże nasłonecznienie. Ponadto
zyskasz pewność, że intensywny deszcz bądź
wiatr nie zniszczą urządzenia, bo wówczas
markiza się złoży.

Wracasz po ciężkim dniu z pracy?

Jednym kliknięciem będziesz mógł otworzyć
jednocześnie bramę przy podjeździe, drzwi
garażowe, zapalić światło w mieszkaniu
i rozsunąć rolety - wprost na Twój powrót.
Wieczorem zaś będziesz mógł delektować się

czasem z najbliższymi, tworząc wyjątkowy
klimat na seans filmowy.

Dzień chyli się ku końcowi -

- to idealny czas na regenerację organizmu.
Ważne jest, by wówczas nic nie zakłócało
Twojego snu. Ustawiając czas automatycznego
uruchamiania się zraszaczy np. na godzinę
1:00 w nocy, nie będziesz musiał się martwić,
że ich działanie obudzi śpiących domowników
i pamiętać o podlewaniu ogrodu. YOODA Smart
Control zrobi to za Ciebie.

Tak właśnie działa nasze urządzenie. Poznaj je,
zautomatyzuj i pokochaj.

Scenariusze
Tworzenie scenariuszy przy użyciu urządzeń
współpracujących z centralą

Tworzenie scenariuszy jest niezwykle proste, a ich ilość ogranicza jedynie wyobraźnia oraz posiadane
urządzenia, którymi możemy sterować. Stworzyliśmy dwa przykładowe scenariusze, które możesz
zastosować w swoim domu. Przekonaj się, że system YOODA Smart Control został stworzony
z myślą o Twoich potrzebach.

Scenariusz „Wieczór w ogrodzie”
Markizy

Aby na tarasie można było komfortowo spędzać
czas, warto zamontować markizy z odpowiednim
napędem. Zastosowanie napędu typu ED
z odbiornikiem radiowym umożliwi sterowanie
markizami przy użyciu aplikacji - ich rozkładanie
i składanie będzie się dokonywało po kliknięciu
przycisku w smartfonie. Do systemu można
dodać także czujniki pogodowe, które sprawią,
że w zależności od siły wiatru i intensywności
opadów, markizy samoistnie zamkną się bądź
otworzą.

System nawadniania ogrodu

Poza oświetleniem, istnieje także możliwość
zautomatyzowania nawadniania ogrodu
przy użyciu elektrozaworu z odbiornikiem
radiowym. Centralka YSC dzięki wbudowanemu
zegarowi pozwala zaprogramować automatyczne
działanie spryskiwaczy ogrodowych
w określonym dniu tygodnia i o określonej
porze - np. w nocy, kiedy wszyscy śpią.

Oświetlenie ogrodu

Zainstalowany w ogrodzie system oświetlenia
może być także sterowany z poziomu
smartfona bądź tabletu - umożliwia to centralka
NANO montowana pod przełącznikiem.

Działanie zautomatyzowanych markiz, systemu nawadniania ogrodu oraz jego oświetlenia
możesz połączyć dzięki centrali YOODA Smart
Control. Umożliwia to aplikacja, która łącząc
wszystkie te urządzenia w grupę powoduje
określone działania każdego z nich - markizy się
złożą, oświetlenie ogrodu włączy się, a ponadto
uruchomi się system nawadniania ogrodu.

Scenariusz „Seans filmowy”
Rolety wewnętrzne

Zautomatyzować możesz zarówno rolety
wolnowiszące jak też w kasecie. Co ważne, nie
musisz kuć ścian i prowadzić okablowania, gdyż
napędy typu LE oprócz odbiornika radiowego,
posiadają także wbudowaną baterię.

Firany i zasłony

Elektryczny karnisz i silnik DT82LE również
mogą być sterowane przy użyciu aplikacji.
Zależnie od pory dnia i okoliczności, firany
i zasłony będą reagowały w pożądany sposób.
Co ważne, napęd posiada wbudowany
odbiornik radiowy i baterię, czyli jest całkowicie
bezprzewodowy.

Ekran projekcyjny

Aby stworzyć salę kinową lub konferencyjną,
można zastosować rzutnik oraz ekran
projekcyjny. W przypadku automatyzacji ekranu
jego rozmiar i ciężar nie mają znaczenia, gdyż
do każdego można dobrać odpowiedni napęd z
odbiornikiem radiowym.

Oświetlenie domu

Stosując
gniazdko
elektryczne
oraz
podłączając oświetlenie do central ściennych
możesz wygodnie je kontrolować - cały dom,
poszczególne pomieszczania lub grupy
pomieszczeń. Dzięki aplikacji możesz włączać
i wyłączać oświetlenie nie ruszając się z miejsca.

Jeden przycisk pozwala na przygotowanie
pokoju filmowego, auli lub sali konferencyjnej
na prezentację lub seans. Istnieje możliwość
zaprogramowania scenariusza o dowolnej
nazwie, po uruchomieniu którego w danym
pomieszczeniu opuszczą się rolety wewnętrzne,
zasłonią się firany i zasłony, rozwinie się ekran
projekcyjny oraz przygaśnie światło. Osobne
uruchomienie każdego z tych urządzeń zajęłoby
nawet kilka minut. Łącząc je w scenariusz
aktywacja zajmie kilka sekund.

Sprawdź, co możesz
zautomatyzować
Urządzenia, którymi możesz sterować
w Twoim domu dzięki Yooda Smart Control

Dane techniczne
1. Pamięć: do 255 urządzeń
2. Bateria: 1 x CR1220
3. Zasilanie: 12 V DC
4. Wymiary: 110 x 80 x 27 mm
5. Pobór mocy: 1,6 W
6. Stopień ochrony: IP 20
7. Obsługiwane systemy: Android, iOS
8. Interfejsy: Wi-Fi, Ethernet, ISM 433 MHz
YSC_UNIT_B / 1190150B - Centrala sterująca
do inteligentnego domu, czarna
YSC_UNIT / 1190150 - Centrala sterująca
do inteligentnego domu, biała

Napędy typu EVY
do rolet zewnętrznych
to zaawansowane i bezpieczne
urządzenia. Poza odbiornikiem
radiowym, posiadają także system
przeciążeniowy, który wyczuwając
przeszkodę na drodze rolety,
zatrzyma się i uniemożliwi zerwanie
podnoszącego się pancerza, gdy
ten zimą przymarznie do parapetu.

Napędy typu RM
do dużych rolet
najczęściej stosowane są z nawojowymi drzwiami garażowymi.
Poza wbudowanym odbiornikiem
radiowym, posiadają także system
awaryjnego otwierania. W przypadku braku zasilania istnieje
możliwość ręcznego uruchomienia
napędu za pomocą korby.

Moduł radiowy do bram
adaptuje bramę wjazdową do systemu obsługiwanego przez naszą
aplikację. Oznacza to, że nawet

gdy aktualnie zamontowany w bramie
napęd należy do innego producenta,
to nadal będzie można sterować nim
bezprzewodowo przy użyciu aplikacji
YOODA Smart Control.

Centralka NANO
pod przełącznik
stanowi zewnętrzny odbiornik radiowy,
który można zamontować w puszce za
przełącznikiem. W praktyce oznacza
to, że jeśli roletami, markizami, oświetleniem ogrodu lub innymi urządzeniami sterujemy za pomocą przełącznika ściennego, to centrala NANO
umożliwia ich zdalne kontrolowanie
- pilotem lub smartfonem.

Napędy typu LE
do rolet tekstylnych
to urządzenia o niewielkiej średnicy,
które dopasowane są do najpopularniejszych systemów roletek tekstylnych
dostępnych na rynku. Niemalże każda
może zostać zautomatyzowana, co
oznacza bezprzewodowe sterowania
i to bez konieczności doprowadzenia dodatkowego okablowania, gdyż napędy

typu LE posiadają także niezwykle
żywotny akumulator.

Napędy ED
do markiz

Napęd DT82LE
do firan i zasłon

posiada funkcję samonapinacza,
który przy otwartej markizie
pozwala idealnie naciągnąć materiał,
zapobiegając tym samym powstawaniu
fałd, natomiast przy zamkniętej
rozluźnia go.

w połączeniu z elektrycznym
karniszem pozwala zastąpić każdy
inny karnisz i to bez konieczności
doprowadzania okablowania, gdyż
posiada on wbudowaną baterię
oraz odbiornik radiowy, co czyni go
całkowicie bezprzewodowym. Co
więcej, w większości przypadków
nie ma nawet konieczności
nawiercania dodatkowych otworów, gdyż nowy karnisz może być
zamocowany w miejscu starego
- do ściany bądź sufitu.

Gniazdka elektryczne
stanowią najprostsze rozwiązanie
automatyzujące niemal każde
urządzenie. Lampki, wentylatory,
listwy zasilające, grzejniki
elektryczne itd. - to wszystko może
być sterowane bezprzewodowo
dzięki gniazdkom.

Czujniki pogodowe
stosuje się z markizami i roletami.
Rejestrują one poziom nasłonecznienia
oraz siłę wiatru i intensywność
wstrząsów markizy. W praktyce
otwierają markizy lub zamykają rolety
aby osłonić taras i uniknąć przegrzania
pomieszczenia, ale jeśli siła wiatru
bądź intensywność opadów jest zbyt
duża, wówczas zwijają markizy aby te
nie uległy uszkodzeniu.

Elektrozawór nawadniający
jest bezpiecznym i funkcjonalnym
rozwiązaniem stosowanym w ogrodzie.
Jego działanie jest proste - uruchamia
zraszacz, gdy wybierzemy tę funkcję
na smartfonie lub tablecie.
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