IP Home & Office
Паметен Дом

Надевајки се на долгорочна и квалитетна соработка со
вашата компанија, ви ги нудиме нашите системи и услуги за
паметна автоматизација на домовите и деловните
простории
Зошто IP Home & Office:

Добивка од вградените системи:

o Имаме квалитетни системи со ниска

o Објектите со вградени IP HOME системи

цена
o Нудиме решение клуч на рака

o Решението не бара измени на
постојната и планираната електрична

инсталација
o Даваме 5 годишна гаранција и
одржување
o Системите имаат развојна компонента
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добиваат статус ПАМЕТНИ ОБЈЕКТИ
o Се зголемува енергетската ефикасност

на објектите
o Се намалува опасноста од пожар и

кражби
o Се добива комодитет плус во
функционалноста на објектите

Повеќе за нас
Развојот и имплементирањето на интелигенти системи за домовите и
компаниите се целосен новитет во регионот.
Главна дејност на нашата компанија претставува инсталирање на
интелигентни системи во домовите, деловните простории и
угостителски објекти и нивна онлајн синхронизација со вашите уреди
(смартфон, таблет, компјутер).
Примената на овие системи ги сведува шансите за пожар
предизвикан од електрична инсталација речиси на нула. Со нашите
уреди може да ја следите работата на електричните уреди во
домаќинството. Исто така ви се овозможува вградување на
безбедносни сензори кои директно се поврзани со интелигентен
систем во вашиот дом. Со примена на нашите системи ризикот за
било каква штета во вашиот дом е сведен на минимум.

Единствени на пазарот нудиме можност за адаптација на уредите кон
IP платформата со што би се олеснило нивното функционирање, а
воедно и би се усогласиле во интелигентниот систем со што се
овозможува директно онлајн поврзување со корисникот. Оттука и
доаѓа името на нашата компанија IP Home & Office.

Интелегентни обjекти: ЖЕЛБА или ОБВРСКА ?
Како до зголемување на енергетската ефикасност?
◇ Еден проверен и едноставен начин е преку имплементација

на системи за автоматизација и контрола на потрошувачката,
без модификација на електричната инсталација или замена
на постоечките потрошувачи

◇ Испитување

„Паметни згради: Користење на паметни
технологии за заштеда на електрична енергија во постоечки
згради“ кое што го направил Американскиот совет за
економија
покажува
дека
паметната
автомaтизација
овозможува до 25% заштеда на електрична енергија
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Безбеден објект, канцеларија, локал, погон, дом?
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Според податоците од европското здружение
за заштита од пожар, 25 % од пожарите во
Европа се случуваат поради електрични
дефекти.



Резултат од овие пожари се 4000 смртни случаи
секоја година, 70 000 хоспитализирани во
болница и материјална штета од преку 126
милијарди евра



Статистичките податоци покажуваат висок ризик
од смртни случаи како резултат од употреба на
електрични уреди кои предизвикале пожар или
струен удар

Пожари и кражби во Скопје
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Според статистичките податоци на БППЗ бројот на пожари се
зголемува, за разлика од минатите години. Во 2016 година се
регистрирани вкупно 1117 интервенции во текот на целата
година, во 2017 се регистрирани 1622 интервенции, додека во
2018 имаше 1264 интервенции за цела година



За првата половина од 2019 година, Бригадата за
противпожарна заштита на Град Скопје интервенирала на
1225 случаи



Според статистиката, од 2015 до 2017 година во земјава во
просек се случувале над 10.500 тешки кражби, од кои 70% се
во Скопје



Статистиката на МВР покажува дека од 1 јануари до 31 март
2018 биле извршени 700 тешки кражби во станбени објекти на
целата територија на Македонија. Од нив на подрачјето на
СВР Скопје евидентирани се 19 кривични дела кражби и 483
тешки кражби извршени во станови и куќи

IP Home & Office
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Способност за контрола на
електрични уреди со голема
потрошувачка (моќност)



Долготрајно економско решение



Контрола над целата електрична
инсталација



Можност
за
поврзување
и
интегрирање на различни типови
сензори



Брза и едноставна инсталација

IP Home & Office креира професионални решенија за ‘оживување‘ и 24
часовна контрола на вашиот дом каде и да сте во светот со 5 годишна
гаранција:
Сте тргнале на одмор сте заборавиле да
го исклучите светлото во ходникот, со
еден клик тој проблем е решен

Итно заминавте на долготрајно службено патување и
сакате да проверите кои уреди се вклучени и дали има
проблеми со вашата електрична мрежа, имајте го тоа
на дланка, на вашиот таблет
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Вклучете ја греалката или бојлерот
дури сте на пат кон дома

Отворете ја вашата врата со еден клик
Отворете ја влезната врата
вашата зграда или рампа
паркинг од вашиот мобилен

на
на

Дознајте на вашиот телефон дека вашето мало дете
станало и се движи низ домот со помош на сензори за
движење кои преку интелигентиот систем веднаш ќе
алармираат
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Со еден допир на вашиот телефон
исклучете ја заборавената пегла

IP Home & Office
Основен пакет
◇ Контролирајте 8 комбинации од уреди: греење,
ладење, светилки, бојлери, штекери, шпорети
и други електрични уреди
◇ Вкупна максимална моќност 96KW
◇ Поврзете до 3 сензори со нашиот систем и
добијте комплетен алармен систем со
известувања на вашиот мобилен
◇ Вклучен сензор за провала на влезна врата
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IP Home & Office - функционалности
◇ Можност за избор на автоматизација која ја креира самиот

корисник (пример: вклучи ја климата ако собната температура е
повисока од 25◦C)

◇ Паметна контрола на уредите со помош на сензорски сигнал

(пример: ако сензорот за поплава детектира вода, да се затвори
главниот доводен вентил) или во зависност од влезни параметри
како температура и други

◇ Извршување на сцена (пример: романтична сцена со затворање

на ролетните и завесите и вклучување на одредени светла; сцена
викенд со исклучување на сите потрошувачи и вклучување на
алармот..)

◇ Информации за состојбата на сензорите кои се поврзани на трите
влеза преку известување на мобилна апликација, опционално,
преку смс или повик!
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IP Home & Office - предности
◇ Поврзување на постоечки уреди на интернет и оспособување
за нивно интелегентно функционирање

◇ Комплетна контрола на електричната инсталација и можност
за поврзување и интегрирање на различни сензори

◇ Контрола на електрични уреди со голема моќност, 7 излези со
максимална моќност на исклучување 22500VA, 1 трофазен
излез со максимална моќност на исклучување 22500VA по
фаза, вкупна моќност 225000VA

◇ Долготрајно решение, период на гаранција до 5 години и
животен век до 20 години

◇ Можност за напредна анализа на податоците добиени од
сензорите и автоматските известувања
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уреди
Додатен уред – единечен Wi-Fi модул
o Управувајте со еден уред поединечно
и независно од другите уреди

o Греење, ладење, светло, вентили,

завеси,ролетни, капија и многу други

o 2200W моќност
o Модулот се поврзува на Интернет
преку домашната Wi-Fi мрежа
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Загарантирана безбедност
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Секој корисник има посебно корисничко
име и сам бира лозинка



Секој уред има идентификатор и посебна
лозинка
со
која
се
конектира
на
платформата или двојно ниво на заштита



Системот може да се контролира и
мониторира
истовремено
од
повеќе
паметни уреди од исто корисничко име



Сервер администраторот нема пристап до
вашата лозинка која ја користите поради
комплексноста на генерирање енкрипција
со која платформата комуницира со
корисниците и уредите

Едноставно и брзо поврзување и контрола

Брзо и едноставно
поврзување на IP Home &
Office на електричната
инсталција во вашиот
дом или канцеларски
простор
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Инсталирање
на IP Home &
Office со еден
клик на
мобилна
апликација

Мобилната
апликација за
андроид и ајфон
овозможува
далечинско
управување и
контрола на
вашиот дом

Можности на апликацијата
 Kреирање на кориснички акаунти и менаџирање на групи
 Kреирање и активирање на сцени
 За креирање на автоматизација може да се користат следните

параметри: тајмер, состојба на еден или повеќе сензори, метео,
задгадување на воздух

 Известувања (notificactions), емаил или SMS пораки при промена
на состојбата на сензорите

 Зачувување на сите извршени чекори и промени на состојбите на
сензорите
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МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА
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МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА
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Контакт:
АЈПИ ХОУМ ЕНД ОФИС
Ул. Симеон Кавракиров 20/9
1000 Скопје

Тел: +389 02 2 463 583
Моб: +389 070 391 468

e-mail: info@iphome.biz
Website: http://iphome.biz

ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА
ВНИМАНИЕТО!
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