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AKILLI EV SİSTEMLERİ

Güvenlik
Enerji
Konfor
Emniyet

ZİPATO NEDİR?
Zipato, bulut teknolojisi temelli interaktif güvenlik ve otomasyon sistemidir. Zipato akıllı
yazılım ve donanımları yardımıyla evinizi veya işyerinizi kontrol edebilir, özelleştirebilir,
elektrikli tüm ev bileşenlerini otomasyona dahil edebilirsiniz. Üstelik 7/24 otomatize takip
sistemi ile evinizi her daim uzaktan güvenlik kameraları ile izleyebilir veya beklenmedik
bir durum oluştuğunda sms, telefon, e-mail veya pop-up uyarı ile haberdar olabilirsiniz.
Zipato yeni nesil bir akıllı ev otomasyon teknolojisidir. Zipato, ev ve ofisler için konfor,
güvenlik, enerji verimliliği, sağlık ve emniyet konularında tek bir entegre platform üzerinden
bütünleşik otomasyon sistemi sunmaktadır. Akıllı güvenlik sistemi ile hırsızlık, yangın,
su baskını veya gaz kaçağı gibi durumlarda ailenizin ve evinizin güvenliğini sağlarken,
özel çocuk ve yaşlı bakım çözümleri ile yeni nesil bir teknoloji sunar. Daha kapsamlı
güvenliğin yanı sıra evinizde konfor seviyenizi de artıran Zipato, ışıkları, panjurları, klimayı
ve diğer bütün elektrikli ev aletlerini uzaktan kontrol edebilme ve senaryolar ile otomatize
etme imkanı sağlar. Üstelik gerek aydınlatma gerekse de ısıtma/soğutma kaynaklı enerji
tüketimini takip etme ve tasarrufta bulunmaya olanak verir ve enerji verimli yeşil binaların
öncüsü olarak rol oynar. Özel raporlar ve uyarı sistemi, enerji israfının nasıl ve nereden
kaynaklandığını ve nasıl engellenebileceğini anlamaya yardımcı olur. Öte yandan, internet
üzerinden telefon, tablet veya bilgisayar ile ev kontrol ve yönetimi ücretsiz sağlanır.

ve güvenlik birimlerine haber vermenizi sağlar.

ÇOK SAYIDA UZAKTAN KUMANDA
KARMAŞASINA SON VERİN,
CEP TELEFONUNDAN
MULTİMEDYA KONTROLÜ
SAĞLAYIN.

ÖZELLEŞTİRME

SİZE ÖZEL PROGRAM
OLUŞTURMA

Z I PA B O X

Z-wave, Zigbee, KNX, Enocean gibi günümüzün ve geleceğin en popüler ev ve bina
otomasyon sistemlerini destekler; yüzlerce farklı marka ve model sensör ve cihazı
tek bir Zipato ağında birleştirir.

MODÜLER KONTROL ÜNİTESİ

ANA ÜNİTE
GÜVENLİK MODÜLÜ
Kablolu güvenlik sensörlerini direkt
olarak Zipabox’a bağlar.

KASKAD GÜÇ MODÜLÜ

433 MHZ MODÜLÜ

Güç modülünün 4 adet daha elektrik
devresini ölçmesi için destekleyen ek
kaskad güç modülü.

433 Mhz’de çalışan sensör
ve cihazları sisteme dahil eder.
SOMFY RTS kumandalı perde
ve panjurların kontrolünü sağlar.

ZIGBEE MODÜLÜ

P1 MODÜLÜ

Zigbee sensörlerini
Zipato ağına bağlar.

Harici elektrik sayaçları
P1 arayüzünü kullanarak
sisteme bağlar.

YEDEKLEME MODÜLÜ

GÜÇ MODÜLÜ

ENOCEAN MODÜLÜ

KNX MODÜLÜ

SERİ BAĞLANTI MODÜLÜ

24 saate kadar kesintisi güç kaynağı,
internet kesintisine karşı 3G dongle
için USB girişi, sarsıntı ve sıcaklık
sensörü, RS 232 mesajları.

4 adet elektrik devresini
gerçek zamanlı olarak ölçer
ve raporlar.

Enocean sensör ve cihazlarını
Zipato ağına bağlar.

KNX ağını Zipato
sistemine bağlar.

Mevcut alarm sistemini Zipato
ağına entegre eder ve RS232
RS485 mesajları gönderir.

AKILLI PRİZ ADAPTÖRÜ
Elektrikli cihazların (ütü, kahve makinası,
elektrikli ısıtıcı, vb.) uzaktan kontrolünü
sağlar, enerji tüketimini ölçer.

AKIM TRAFOLU MM
Birbirinden bağımsız her biri 60 Amper’e
kadar iki adet enerji yükünü ölçer,
anlık ve kümülatif olarak raporlar.

Bir kutuda 4 entegre sensör:
Kapı/pencere, Nem, Sıcaklık ve
Aydınlık Seviyesi.

Sarj edilebilir pilli.

Z-WAVE UZAKTAN KUMANDA
Ufak, şarj edilebilir, 5 butonlu akıllı
z-wave kumanda. Senaryolar, alarm
ve elektrikli cihazlar vb. kontrol edilir.

ZİPATO, Akıllı Evinizin için gerekli tüm çözümleri, kendi ürün portföyününde bulunan tamamı
Z-wave tabanlı cihazlar ile sunmaktadır.

Her türlü radyatörü uzaktan kontrol
eder. Evinizde oda oda sıcaklık
kontrolü sağlar.

Z-WAVE ISITMA TERMOSTATI
Kombi ve yerden ısıtma gibi
iklimlendirme sistemlerini kontrol eder.
LED Ekran. Entegre sıcaklık sensörü.

DOKUNMATİK CAM ANAHTARLAR
Şık, estetik, dokunmatik aydınlatma
anahtarları. Tekli, İkili, Dörtlü. Beyaz ve
Siyah opsiyonlarında. Z-wave entegre.

Su ve doğalgaz küresel vanalarını
tehlike algılandığı anda otomatik
olarak kapatır. Z-wave.

ZİPAMİNİ KONTROL ÜNİTESİ
Zipato kontrol üniteleri ailesinin küçük
üyesi. Zipabox’un sahip olduğu tüm akıllı ev
kontrol özelliklerinin sahip. Android altyapısı
ile televizyonunuzu akıllı hale getirir.

Z-WAVE DUVAR TERMOSTATLARI

YERDEN ISITMA TERMOSTATI

Yerden ısıtma, fan-coil, vb. sıcaklık
kontrolü. LED Ekran.
Dokunmantik cam yüzey.

Sulu veya elektrikli yerden ısıtma
sistemini kontrol eder. LED Ekran.
Dokunmatik plastik yüzey.

İÇ ORTAM İP KAMERA

DIŞ ORTAM İP KAMERA

HD 1.0 Megapixel (720p). Wi-Fi çalışır.
Gece görüşlü. SD Kartlı.

HD 1.0 Megapixel (720p). Wi-Fi çalışır.
Gece görüşlü, 24 IR LED.
IP66 toz ve suya karşı korumalı.

ZİPATO HER ŞEYİ BİRBİRİNE BAĞLAR...

Harici Sıcaklık
Sensörü

Hoparlör

IP Kamera

Sarsıntı Sensörü

Gürültü Sensörü

Alarm Sireni

ZIPATILE
A L L

I N

O N E

İkili Kuru Kontak
Çıkışı

ZipaTile tek bir cihazda tüm akıllı ev
kontrol özelliklerini üzerinde toplamış
yeni nesil akıllı ev dokunmatik kontrol
panelidir.

Sıcaklık Sensörü

Kuru Kontak Girişi

Yedek Enerji/Akü

Aydınlık Seviyesi
Sensörü

Zipatile sahip olduğu bir çok entegre
sensör ve fonksiyon sayesinde, mevcutta
ayrı ayrı kullanılan güvenlik ve alarm paneli,
termostat, otomasyon paneli, IP kamera
ve interkom ünitesi gibi sistemlerin
hepsinin yerini alıyor ve tümünü sadece
tek bir cihazda göz alıcı, estetik ve akıllı
bir şekilde sizlere sunuyor.

6 Adet Senaryo Butonu

Gesture Kontrolü

Mikrofon

Hareket Sensörü

Nem Sensörü

TEKNİK ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
Güvenlik Sistemi
Termostat
Ev Otomasyonu
Video Takip ve İzleme
Interkom
Yaşlı Bakımı
Multimedya Kontrolü
SİSTEM
Cortex-A9, 4 cores 1.6GHz CPU
1024MB RAM
8192MB FLASH
Android 5 Lollipop
NETWORK
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Ethernet (opsiyonel adaptör ile)
Bluetooth 4.0
Philips Hue
Sonos
Nest
Z-wave plus (500 series)
ZigBee HA
SENSÖRLER
Sıcaklık
Nem
Aydınlık Seviyesi
Hareket
Sarsıntı
Gürültü
GİRİŞ/ÇIKIŞ NOKTALARI
Touch sensitive 8” screen, 800x1280 px
6 programlanabilir senaryo butonu
İkili kuru kontak çıkışı 230VAC, 1A
Kuru kontak girişi 12-24VDC

Harici sıcaklık sensörü (DS18B20)
2MP video kamera
Alarm sireni
SD card
Hoparlör 8 Ω /1.5W
Mikrofon
GÜÇ
Güç girişi: 5VDC
Güç besleme girişi: 100-240VAC, 50/60Hz
Güç kullanımı: <2W (Standby), 7W (Max.)
Yedek enerji/akü: Li-Ion 3.7V 2000mAh
AKSESUARLAR
Duvar için güç ünite aparatı
Priz adaptörü
Duvar tutucu
Vidalar
Masa standı
ÖLÇÜLER
205(G) x 205(Y) x 14(D) mm
AĞIRLIK
584 gram
ÇEVRESEL
Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı: -25°C - 70°C
Nem: 5% - 95% yoğuşmasız
REGÜLASYON
Emniyet: UL güç ünitesi
CE, FCC, IC
RoHS, REACH
GARANTİ
2 yıl standart

GÜVENLİK
ZipaTile tek başına tam kapsamlı güvenlik sistemi sunmaktadır.
Bir güvenlik paneli olmasının yanı sıra, üzerinde entegre hareket sensörü
gürültü sensörü, sarsıntı sensörü ve alarm sireni bulunmaktadır. Üstelik
sürekli olarak ücretsiz 7/24 otomatize alarm sistemi ile takip ederek,
beklenmedik bir durumda size anında haber verir. Sahip olduğu entegre
IP kamera ile size fotoğraf ve video gönderebilir; bu sayede acil
durumlar hakkında güvenilir bilgiye ulaşırsınız. ZipaTile’ın kendisi bir
kontrol ünitesi olduğu için harici Z-wave kablosuz veya kablolu
sensörler ile sisteme yeni eklemeler yapıp güvenliği evinizin geneline
genişletmek mümkündür.

Hareket sensörü

Gürültü sensörü

Sarsıntı sensörü

Uzaktan kontrol

Alarm sireni

Yedek Enerji/Akü

IP kamera

SIA protokolünü destekler.

EMNİYET
ZipaTile evinizde emniyeti bir çok farklı şekilde sağlar. İster kablolu
ister kablosuz duman, su basma, gaz, CO vb. sensörleri sisteme
kuru kontak girişi veya Z-wave/Zigbee kablosuz protokolü üzerinden
bağlanabilir. Bu sayede oluşabilecek her türlü olumsuz durumda
hem ilgili aksiyon alınır (su vanası kapama, siren çalma, fan çalıştırma)
hem de cep telefonunuza uyarısı anında iletilir. Bunun yanı sıra, ZipaTile’a
bağlı olmasa bile, evinizde bulunan emniyet sensörlerinin ürettikleri
alarm sirenleri, ZipaTile’ın sahip olduğu gürültü sensörü ile anında
tespit edilir, uyarı sistemi devreye alınabilir.

KAMERA İLE TAKİP
ZipaTile’ın sahip olduğu entegre IP Kamerası ile her zaman evinizi
uzaktan takip edebilirsiniz ve gözünüz arkada kalmaz. Herhangi bir
alarm durumunda ZipaTile’ın bulunduğu bölgenin fotoğrafı çekilip size
anında email veya mesaj atılabilir; bu sayede artık beklenmedik durumları
asla kaçırmazsınız. Bununla birlikte evinizde bulunan diğer IP kameraları
da ZipaTile’a entegre ederek, her zaman uzaktan takip ve alarm
fonksiyonlarını kullabilirsiniz.
Gürültü sensörü

Uzaktan kontrol

Hareket sensörü
ve kaydı

Su basma sensörü

Programlı kayıtlar

Duman, gaz, yangın
sensörleri

Uyarı mesajları
- Telefon
- SMS
- E-mail
- Pop-up mesaj

AKILLI TERMOSTAT
ZipaTile her türlü özelliğe sahip donanımlı bir Akıllı Termostat görevini
görmektedir. Dört farklı ısıtma/soğutma mod seçeneği, kombi ve
yerden ısıtma için kontak çıkışları ve harici sıcaklık sensörü bağlantısı
mevcuttur.
Üstelik, bu iklimlendirme termostatına istediğiniz yerden uzaktan cep
telefonu ile bağlanabilirsiniz. ZipaTile’a ekleyeceğiniz harici termostatik
radyatör vanaları, anahtarlar, IR extender ve sıcaklık sensörleri ile
evinizin tamamının ısıtma/soğutma sistemini kontrol edebilirsiniz.

Sıcaklık sensörü

Kombi kontrolü

Nem sensörü

Multi-zon ısıtma

Yerden ısıtma

Uzaktan kontrol

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM
ZipaTile harici bir interkom paneli veya diafonu ihtiyacını ortadan kaldırır
ve kendisi bir ev içi interkom paneli görevi görür. Üstelik SIP tabanlı bir
çok kapı önü interkom cihazı ile de uyumludur. Bulut tabanlı Zipato
sunucuları sayesinde ZipaTile siz evde yokken kapınıza gelen misafirlerinizi
direkt olarak telefonunuza yönlendirir ve her durumda onları karşılarsınız.
Eğer evinizde birden fazla odada veya binanızda birden fazla dairede
ZipaTile varsa, bunların hepsi ile hızlı ve rahat şekilde ister görüntülü ister
sesli iletişime geçebilirsiniz. ZipaTile SIP sunucusu, Zipato sistemi ile
entegre olduğu için, istediğiniz akıllı ev ve otomasyon kuralını kolayca
tanımlayabilirsiniz. Örneğin, evde yokken kapı çaldığında kamera kaydına
başlamak, kapıyı açmak, vb.

Sesli ve görüntülü
görüşme

Otomasyon
kuralları

Video desteği ve
kapı açma

Odalar arası ve
daireler arası görüşme

Çağrı yönlendirme

SIP

KONTROL PANELİ
ZipaTile evinizi kontrol etmenin en rahat yolunu
size sunuyor. Sahip olduğu HD dokunmatik ekran
ile evinizi yönetmenin yanı sıra, sağ ve sol tarafında
toplam 6 adet dokunmatik butona sahiptir ve her
birine farklı bir senaryo tanımlayabilirsiniz.
ZipaTile eşsiz gesture kontrol özelliğine sahiptir.
Ekran kapalıyken 55 farklı parmak hareketinizin
her birine istediğiniz aksiyonu tanımlayabilirsiniz.
Örneğin, iki parmağınızı beraber ekran üzerinde
aşağı çektiğinizde ışıkları açıp, yukarı çektiğinizde
kapatabilirsiniz. Bu sayede parmak hareketleri ile
evinizdeki aydınlatma, panjur, müzik, alarm vb.
cihazları keyifle ve kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

BİLGİ PANELİ
Sahip olduğu 8” IPS HD ekran, sürekli internet
bağlantısı ve Android 5.0 işletim sistemi ile ZipaTile
evinizin için mükemmel bir bilgi paneli olarak
evinize renk katacak. Günlük ve anlık hava durumu
bilgisi, mevcut trafik yoğunluğu, randevu ve özel
günlerinizin kayıtlarına ulaşabileceğiniz takvim,
haber ekranı gibi bir çok bilgiyi anlık olarak ZipaTile
üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, evinizin
içi hakkında da sıcaklık, nem, alarm durumu, enerji
tüketimi gibi bilgilere de kolayca ulaşabilecek,
evinizi her daim kontrol edebileceksiniz.

ANA KONTROL
ÜNİTESİ
-

ZipaTile sadece sıradan bir dokunmatik panel
değildir. ZipaTile aynı zamanda bir çok uluslar
arası kablosuz otomasyon protokolünü de
destekleyen bir ana kontrol ünitesidir. Bir başka
deyişle evinizdeki tüm akıllı ev sisteminin beyni
olarak ZipaTile çalışmaktadır. Bu sayede Z-wave,
Zigbee vb. kablosuz protokolde çalışan tüm
sensörleri aynı platformda ve bir arayüz üzerinden
kontrol etmenizin yanı sıra, dünyaca ünlü sayısız
akıllı ev, multimedya ve termostat cihazını da sisteme
entegre etme şansını sizlere sunar.

NEDEN ZİPATO?
Zipato kolay kurulum, hızlı konfigürasyon, güvenirlilik ve dayanıklılık, bir çok
farklı otomasyon protokolü ile entegre çalışma ve farklı marka ve teknolojileri
destekleme gibi bir çok farklılaştırıcı özelliğe sahip yeni nesil ev otomasyon sistemidir.

YENİLİKÇİ
Bulut bilişim temelli çalışmaktadır.

AÇIK PLATFORM
Global otomasyon ve akıllı ev protokol ve standartlarını desteklemektedir.

BASİT
Kablosuz, zahmetsiz, kolay montaj.

EKONOMİK

Kalite, fiyat ve performansı karşılaştırıldığında pazardaki en uygun ürün.

YÜKSEK PERFORMANS
Mesh tipi ağ yapısı, çift yönlü haberleşme ve 7/24 destek servisi.

GELECEĞE HAZIR
Hem ana kontrol üniteleri hem de bulut altyapısı geliştirmeye ve genişletilmeye hazır.

YÜKSEK DEĞER
Güvenliği, konforu ve enerji verimliliğini bir arada yaşatır, hayatınıza değer katar.

HERKES KARLI ÇIKAR

Son kullanıcılar, bina sahipleri, montajcılar ve mimarlar, herkes için ideal çözüm.

www.zipato.com.tr

