

SECURITY & HOME AUTOMATION


O abordare complet nouă, inovativă: securitate
integrată cu platforma home automation, control
acces şi programator zilnic. Ce înseamnă pentru tine,
la ce ajută, ce are special faţă de alte sisteme?

1. Singurul sistem complet integrat IP, pentru
securitate, control acces şi domotica (incluzând web
server, daily scheduler şi floor plans), fară necesitatea
unor module sau licenţe software suplimentare.

2.Platformă simplă, scalabilă: doar 3 variante de
centrale cu suport integrat IP (small, medium şi large
system); nu aveţi multe variante complicate. Ksenia
Lares este un sistem profesional orientat spre
sectorul rezidential (cablat şi/sau wireless).








3.Programare şi control centralizat securizat prin
web server http/https, accesibil de pe smartphone,
tableta, laptop, computer (singurul sistem certificat
grad 3 de securitate în italia, standardul EN 50131*).



4.Exemple de automatizări, scenarii posibile:









Comenzi automatizare rulouri / jaluzele, scenarii de
programare, posibilitatea cuplării unui senzor de vânt,
deci comanda închiderii automate dacă viteza
vântului devine periculoasă.
Gestionarea automată a circuitelor pentru irigaţii,
scenarii de programare, posibilitatea cuplării unui
senzor de ploaie / umiditate a solului.
Blocarea generală simplă a circuitelor de irigaţii,
închiderea generală a roletelor sunt doar două
exemple de scenarii care pot fi comandate de la
tastatura fizică (ergo), telecomanda wireless
(opera) sau de pe smartphone, tabletă, calculator;
pentru o operare rapidă, anumite scenarii (ex.
iluminare generală, oprire irigaţii, închidere rolete) pot
fi executate fară necesitatea introducerii codului pin
(prin simpla apasare prelungită a unei singure taste).



Avertizare sms şi/sau comanda pompei de evacuare a
apelor uzate, la depaşirea nivelului de alertă al apelor
reziduale în bazin, beci, etc. (cu senzor inundaţie).
Comanda luminilor de pe gard, lumini curte, instalaţii
lumini crăciun interioare sau exterioare (scenarii pornitoprit, de exemplu efecte speciale în ziua de crăciun sau la
aniversari: daily scheduler, 5 modele de programare).
Automatizare sistem degivrare / antiingheţ, prin setarea
unei comenzi la temperatură scazută - sirena de exterior
imago, cu design modern şi nonconformist, are în
varianta bus inclus un senzor de temperatură exterioară.
Posibilitatea automatizării sistemului de încălzire / aer
condiţionat, prin programarea unei comenzi pe senzorul
de temperatură internă, montat în sirena radius de
interior. NU mai aveţi nevoie de alte sisteme!
La sirena de interior (radius), posibilitatea setării doar a
alarmelor optice (pentru a nu deranja) în zone unde se
doreşte doar gestionarea temperaturii interioare.
Comanda uşoara între modurile comfort / eco, pentru
sistemul de încălzire / aer conditionat, sau programare
flexibila (ex. porneşte aerul condiţionat 10 minute pe oră,
în intervalul orar 10:00… 17:00, etc.);
Dacă sirena de interior este dotată cu acumulator Li-Ion,
în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, lumina
se poate activa automat, ca lampă de veghe (un led
puternic de 3W).
Comanda securizată a uşilor (garaj, poartă); dezarmare,
armare sistem la distanţă (telecomandă opera).
Controlul accesului şi armarea sistemului prin tag-uri
RFID / NFC (ex. smartphone cu NFC), securizat.
Verificare şi programare remote: smartphone, tabletă, PC.
Mesaje vocale generate automat de centrală sau cu
sintetizator vocal TTS de la Loquendo.

PLATFORMA IP INTEGRATĂ

Singurul sistem complet integrat IP, pentru
SECURITATE şi DOMOTICA (incluzând WEB
SERVER şi FLOOR PLANS); SCHEDULER,
TIMERE şi SCENARII pentru automatizări.

Este suficientă o singură privire pentru a recunoaşte
designul şi eleganţa distinctivă a produselor inovative
KSENIA. Va prezentăm câteva dintre acestea aici:

Tastatura ergo touch cu 4 feţe colorate, CapSense,
cititor RFID/NFC inclus, scenarii pt. automatizări.

Detectorul unum, mai multe variante funcţionale,
cablat sau wireless, dar o singură identitate vizuală
(gradul 2/3 cu PIR+MW+PI+ANTIMASK). Deci
eventualii intruşi nu vor şti ce tehnologie e în spatele
maştii discrete. Ianitor: varianta triplă minimalistă
de exterior cu funcţie ANTIMASK integrată.

Detectori de fum nebula cu design deosebit,
variante cablate sau wireless. Repeaterul wireless
duo asigura funcţionarea stabilă şi un management
eficient al bateriei (VRBL – very long battery life).
Raza totala maxim acoperita pe wireless: 2.600m.

Readerul de proximitate volo cu RFID şi NFC
integrat (“future proof”, compatibil smartphone cu
NFC); 5 led-uri de stare, programabile individual.

Poli-nanus,

Sirena de exterior imago, în varianta BUS, cu
senzor de temperatură integrată şi iluminare LED
eficientă; feţe opţionale (color) disponibile.

Sirena interior radius, în patru variante coloristice
incluse, cu senzor temperatură interioară (varianta
bus) şi funcţie de lumină de siguranţa (varianta cu
acumulator inclus).

cel mai mic contact magnetic wireless,
transmisie bi-direcţionala criptată, 868 MHz (sistem
proprietar bi-securizat, dynamic power management.

Telecomanda wireless opera, are 7 funcţii macro (3
predefinite, 4 programabile) şi 3 led-uri de stare, pt.
flexibilitate mărită; şi aceasta disponibilă în 4 variante
coloristice, un design elegant, simplu şi funcţional
(raza actiune circa 400m). Şi asta nu e tot!!!...
Integrare cu camere video, interfoane, DVR sau
NVR-uri care suportă standardul de interconectare
OnVif; interfaţa customizabilă – floor plans.

