—
ABB Smarter Home
Το σπίτι σου πιο έξυπνο. Πιο λειτουργικό.

• Οικιακός αυτοματισμός
ABB-free@home
• Έλεγχος εισόδου ABB-Welcome
• Σύστημα ασφαλείας
ABB-secure@home
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ABB SMARTER HOME

—
ΑΒΒ Smart home
Μία λύση - ένα ολοκληρωμένο
σύστημα
Έξυπνο σπίτι σημαίνει άνεση, ασφάλεια και ελευθερία … μέσα και
έξω από το αυτό. Καλωσορίστε το μέλλον, σήμερα.
Με ένα ολοκληρωμένο σύστημα που φροντίζει για όλα.
Από τον έλεγχο της εξώθυρας και κάθε αυτοματισμού που έχετε
επιλέξει μέχρι την πολύτιμη ασφάλεια των αγαπημένων σας
προσώπων. Μία λύση για κάθε σας ανάγκη.
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Τρεις λειτουργίες σε ένα σύστημα είναι το νέο
έξυπνο σπίτι σας
Ευέλικτο και πλήρως προσαρμοσμένο στις
ανάγκες του χρήστη, το έξυπνο σπίτι της ΑΒΒ,
θα γίνει το σπίτι των ονείρων σας.
• ABB-free@home – ο οικιακός αυτοματισμός
στα χέρια … και το smartphone σας!
• ABB-Welcome – καλωσορίστε τους
καλεσμένους στο σπίτι σας
• ABB-Secure@home – προστασία & ασφάλεια
για εσάς και τους αγαπημένους σας

Smart home - 360ο ελευθερίας
Το σπίτι σας μπορεί να σας παρέχει κάθε τύπο
αυτοματισμού και να περιορίσει τις κινήσεις σας
χωρίς να περιορίζει τις απαιτήσεις σας. Ένα
σπίτι που έχετε την επίβλεψη και τον έλεγχό του
οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και να βρίσκεστε.
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ABB SMARTER HOME

—
Η ελευθερία του να νιώθετε
ασφαλείς
Με την άνεση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος αυτοματισμού
Υψηλή τεχνολογία και αισθητική συνδυάζονται τέλεια σε ένα
σύστημα οικιακού αυτοματισμού που απαντά στις δικές σας,
ξεχωριστές απαιτήσεις.

Έλεγχος & εποπτεία του σπιτιού σας από όπου και αν
βρίσκεστε
Για να γνωρίζετε πάντοτε τι συμβαίνει στο σπίτι σας. Μέσω
του smartphone ή του tablet σας, μπορείτε να ελέγξετε αν
τα παράθυρα είναι κλειστά ή αν κάποιος ξέχασε ανοιχτά τα
φώτα του κήπου ή κάποια ηλεκτρική συσκευή.
Λείπετε διακοπές; Κανένα πρόβλημα. Το έξυπνο σπίτι σας
ζει σα να είστε εκεί, αποτρέποντας επίδοξους εισβολείς!

ABB-Welcome
Έλεγχος εξώθυρας

—
ABB-Welcome
Οθόνη αφής 7" για έλεγχο εισόδου
(θυροτηλεόραση)
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—
Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού

ABB-secure@home
Σύστημα ασφαλείας

ABB-free@home®
Οικιακός αυτοματισμός

—
System Access Point
Μονάδα ελέγχου αυτοματισμού
(έλεγχος φωτισμού, σεναρίων, ρολών σκίασης,
θερμοκρασίας, κ.ά.) και τηλεχειρισμού μέσω
εφαρμογής σε smartphone και tablet

ABB SMARTER HOME
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—
ΑΒΒ-free@home
Το σπίτι σας πιο έξυπνο από ποτέ!
Μείνετε πάντοτε συνδεδεμένοι με το σπίτι
σας από όπου και να βρίσκεστε! Για απόλυτη
αίσθηση ασφάλειας & ελευθερίας!
Ένα σύστημα που σχεδιάστηκε για κάθε σύγχρονη κατοικία!
Ο έλεγχος του φωτισμού, των ρολών και των μηχανισμών σκίασης, η
θέρμανση, ο κλιματισμός και η επικοινωνία με την εξώθυρα γίνονται
εύκολα και προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.
Ο έλεγχος των λειτουργιών της κατοικίας μπορεί να γίνει μέσω
ενσύρματων ή ασύρματων έξυπνων διακοπτών καθώς και επίσης
μέσω του smartphone ή του tablet σας, αλλά ακόμα και με μία σας
λέξη, μέσω φωνητικών εντολών!
—
Περιορίστε τις κινήσεις σας, όχι τις απαιτήσεις σας!
Πάρτε τον έλεγχο με όποιο τρόπο επιθυμείτε!

—
Μέσω της έξυπνης
συσκευή σας

—
Μέσω κεντρικής οθόνης

Έλεγχος φωτισμού
& Philips Hue

Θέρμανση

Έλεγχος &
αυτοματισμός ρολών

Επικοινωνία με
την εξώθυρα

—
Τοπικά από τους έξυπνους
διακόπτες του συστήματος

Κλιματισμός

—
Με φωνητικό έλεγχο

Φωνητικές
εντολές

Πολυμέσα

Εξοικονόμηση
ενέργειας

Έλεγχος οικιακών
συσκευών
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ΑΒΒ-free@home
Έλεγχος όλων των λειτουργιών μιας κατοικίας & λειτουργίες
αυτοματισμού
ABB-Welcome-M
Έλεγχος της εξώθυρας είτε μέσω οθόνης είτε μέσω smartphone
& tablet
ABB-secure@home
Το νέο ασύρματο σύστημα ασφαλείας που σας προστατεύει
& σας λύνει τα χέρια

—
Εύκολος έλεγχος του
σπιτιού σας από το
smartphone ή το tablet
μέσω της εφαρμογής free@
home app.

—
Απευθείας ασύρματος
έλεγχος λαμπτήρων Philips
Hue LED lamps από το
free@home. Δώστε χρώμα
στον φωτισμό σας ανάλογα
με τη διάθεσή σας.

—
Ακούστε την αγαπημένη
σας μουσική από τα
ασύρματα ηχεία SONOS.

—
Ξεκινήστε τη μέρα σας με
μία φωνητική εντολή στο
σπίτι σας!
‘Καλημέρα, μπορείς να
ανεβάσεις τα ρολά…’
Ενεργοποιήστε το
φωνητικό έλεγχο, νιώστε
την απεριόριστη ελευθερία
που σας προσφέρει.

—
Ο έλεγχος ρολών θα σας
εξασφαλίσει τον ιδανικό
φωτισμό σε κάθε δωμάτιο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της καθημερινότητάς σας.
Συνδυάστε τον με το έλεγχο
φωτισμού.

—
Εξασφαλίστε την ιδανική
θερμοκρασία, με έναν
έξυπνο ψηφιακό
θερμοστάτη. Λειτουργία
εναλλαγής ελέγχου
θέρμανσης/κλιματισμού.

—
Επικοινωνία με την
εξώθυρα. Καλωσορίστε
τους επισκέπτες σας.

—
Ο μετεωρολογικός σταθμός
επεξεργάζεται τα κλιματικά
δεδομένα. Όταν ο άνεμος
και η βροχή δυναμώσει, τα
ρολά θα κατέβουν για να
προστατέψουν το σπίτι ή
θα σας χαρίσουν μία
διακριτική σκίαση από τον
δυνατό ήλιο.

—
Συνδυάστε τους
αυτοματισμούς του σπιτιού
σας, δημιουργήστε τα
σενάρια που επιθυμείτε.
Προσομοιώστε σενάρια
καθημερινής λειτουργίας
στη διάρκεια των διακοπών.

—
Η άνεση ξεκινάει πριν
φτάσετε σπίτι…
Αυτόματη ενεργοποίηση
σεναρίων αυτοματισμών
καθώς πλησιάζετε στο σπίτι
σας χωρίς το πάτημα
κανενός πλήκτρου *

—
Εξοικονομείστε ενέργεια
ελέγχοντας αυτόνομα κάθε
σώμα καλοριφέρ με τον
ειδικό ασύρματο ελεγκτή.

—
ΑΒΒ-secure@home
Το νέο σύστημα ασφάλειας
για το σπίτι σας. Ασύρματη
επικοινωνία της κεντρικής
μονάδας με όλους τους
αισθητήρες (παγίδες για
παράθυρα, ανιχνευτές
κίνησης, κ.α.) και ασύρματη
επικοινωνία με τη σειρήνα!
Συνεργασία με σύστημα
αυτοματισμού free@home
για απόλυτη ευελιξία!

* Tο free@home εντοπίζει τη θέση σας
μέσω του smartphone και ενεργοποιεί
τις λειτουργίες που επιθυμείτε αυτόματα
μόλις πλησιάζετε (λειτουργία Geofencing)

8

ABB SMARTER HOME

—
ABB-Welcome
Η ασφάλεια ξεκινά από την
εξώπορτά σας
Μία υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας εξωτερική μονάδα,
διασφαλίζει την επικοινωνία σας με τον έξω κόσμο. Ο οικιακός
αυτοματισμός ξεκινά από εκεί.
ΑΒΒ-Welcome
Καλωσορίστε τους επισκέπτες σας και
ενημερωθείτε για τους απρόσκλητους/
κακοπροαίρετους εισβολείς. Η ασφάλεια, σε
συνδυασμό με την ευκολία που σας παρέχει το
σύστημα, σας επιτρέπει να μη χρειαστεί να
εγκαταλείψετε την άνεση του καναπέ σας.
Με την έξυπνη συσκευή σας, επιβλέπετε και
χειρίζεστε την εξώθυρά σας.

Μοντέρνα & εντυπωσιακή
Η οθόνη αφής 7’’ του συστήματος ABB-Welcome
είναι ο πιστός σας σύμμαχος για την απόλυτη
αίσθηση ασφάλειας.
• Φινίρισμα από γυαλί
• Νέος πολύ λεπτός σχεδιασμός
• Δυνατότητα καταγραφής video και ηχητικών
μηνυμάτων για επισκέπτες ή την οικογένεια
σας σε περίπτωση που χρειαστεί να λείψετε
• Επιτήρηση του εξωτερικού χώρου μέσω
αναλογικών καμερών

—
Έγχρωμη οθόνη
με πλήκτρα αφής 4,3"
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—
Αναλογική κάμερα
(παρακολούθηση και
καταγραφή)

—
Μπουτονιέρα Modular
εικόνας/ήχου αλουμίνιο,
4 κλήσεων
—
Έγχρωμη οθόνη αφής 7"
με γυάλινο φινίρισμα

—
Θυροτηλέφωνο
με ακουστικό
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ABB SMARTER HOME

—
ABB-Secure@home
Ευελιξία & ασφάλεια
Η ασφάλεια του σπιτιού σας και των αγαπημένων σας αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα. Η εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί που
ενώνει εσάς και τις ανάγκες σας με την ΑΒΒ.

—
01 Κεντρική μονάδα
ABB-secure@home
—
02 Ασύρματο
χειριστήριο
—
03 Προδιαστασιολογημένο
ασύρματο χειριστήριο
—
04 Εξωτερικές σειρήνες
—
05 Ανιχνευτής καπνού
—
06 Ανιχνευτής
θερμότητας
—
07 Ανιχνευτής
διαρροής υδάτων
—
08 Μαγνητική επαφή
—
09 Παθητικός IR
ανιχνευτής κίνησης
—
10 Παθητικός IR
ανιχνευτής κίνησης
εσωτερικού χώρου
—
11 Αισθητήρας
ρολών/περσίδων
—
12 Μαγνητική επαφή
χωνευτή/επίτοιχη
—
13 Μαγνητική επαφή
για συρώμενες
πόρτες/παράθυρα
—
14 Compact διπλός
παθητικός IR
ανιχνευτής κίνησης
—
15 Εξωτερικός
διπλός παθητικός IR
ανιχνευτής κίνησης
—
16 Διπλής κατεύθυνσης
παθητικός IR
ανιχνευτής κίνησης
—
17 Εξωτερικός,
διπλός, παθητικός
IR ανιχνευτής για
εγκατάσταση σε ύψος

Συσκευές συστήματος

—
01

—
02

—
03

—
04

Αισθητήρες εσωτερικού χώρου

—
05

—
06

—
08

—
09

—
10

—
11

—
07

—
12

—
13

Αισθητήρες εξωτερικού χώρου

—
14

—
15

—
16

—
17

11
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ABB SMARTER HOME

—
ABB-Secure@home
Μοντέρνος σχεδιασμός &
υψηλή αισθητική
Η τεχνολογία και το design συνεργάστηκαν άψογα στο σύστημα
ασφαλείας ABB-Secure@home. Κάθε συσκευή του συστήματος έχει
σχεδιαστεί για να σας κερδίσει με την πρώτη ματιά.
Ο κομψός και διακριτικός σχεδιασμός της κεντρικής μονάδας του
συστήματος, σε συνδυασμό με την state-of-the art τεχνολογία που
διαθέτει, αποτελεί την πρόταση που αναζητάτε.
Επιπλέον η λιτή αρχιτεκτονική του αντανακλά τον απλό τρόπο
εγκατάστασης και προγραμματισμού του.
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Η άνεση στα χέρια σας
Ένα ελαφρύ και ταυτόχρονα ισχυρό χειριστήριο που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες.
Μέσω 5 πλήρως παραμετροποιήσημων πλήκτρων, μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε
τις ζώνες ασφαλείας, τον συναγερμό, τα σενάριο πανικού κ.α.
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ABB SMARTER HOME

—
Ολοκληρωμένη προστασία
Μέσα και έξω από το σπίτι
Η ασφάλεια ξεκινά από έξω και συνεχίζεται στο εσωτερικό του
σπιτιού σας. Η ηρεμία σας και το αίσθημα ασφάλειας είναι το πρώτο
μας μέλημα. Προστασία και εποπτεία σε ό,τι πιο πολύτιμο:
τα αγαπημένα σας πρόσωπα και το σπίτι σας!
Ογκομετρική ανίχνευση
Κάθε κίνηση ή παρουσία μέσα στο σπίτι γίνεται
εύκολα αντιληπτή από τους ανιχνευτές
ογκομετρικής μέτρησης. Τοποθετημένοι σε
στρατηγικά σημεία και εξοπλισμένοι με
διαφορετικής ευαισθησίας φακούς κάλυψης που
μπορούν και προσαρμόζονται αυτόματα στις
αλλαγές των περιβαλλοντολογικών συνθηκών.
Ανίχνευση ανοίγματος
Κάθε είδους άνοιγμα σε παράθυρα, πόρτες,
περσίδες, ρολά ανιχνεύεται από περιμετρικούς
αισθητήρες. Οι αισθητήρες μπορούν επίσης να
συνδεθούν με ανιχνευτές αδράνειας ικανούς να
ανιχνεύσουν βανδαλισμό/χτυπήματα. Πολλά
μικρά "μάτια", φύλακες της ηρεμίας και της
οικογενειακής σας γαλήνης.

—
Μαγνητικές επαφές ανοιγμάτων/
περσίδων & ρολών

—
Ογκομετρικός ανιχνευτής κίνησης

—
Παθητικός IR ανιχνευτής κίνησης
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—
Εξωτερικός διπλός παθητικός
IR ανιχνευτής κίνησης

—
Εξωτερικός, διπλός, παθητικός IR
ανιχνευτής για εγκατάσταση σε ύψος
& ανίχνευσης μεγάλης περιμέτρου

—
Compact διπλός παθητικός
IR ανιχνευτής κίνησης

—
Διπλής κατεύθυνσης παθητικός
IR ανιχνευτής κίνησης

Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι έξω
Η εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας και
ηρεμίας σας είναι ευθύνη του ABB-secure@home.
Το σύστημα δεν περιορίζεται στην εποπτεία του
εσωτερικού σας χώρου, αλλά επιβλέπει με
καλαίσθητους αισθητήρες κάθε γωνία της
ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να ανιχνεύσει
οποιονδήποτε ανεπιθύμητο και κακόβουλο
εισβολέα.

Περιστοιχισμένοι από ασφάλεια
Οι υπέρυθροι αισθητήρες τοποθετούνται σε
υπαίθριους χώρους, στον κήπο και περιμετρικά
της ιδιοκτησίας σας. Με ακρίβεια και ασύρματο,
τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό,
αποτελούμενο από ανιχνευτές ανοιγμάτων της
βασικής ή των βοηθητικών εισόδων,
εξασφαλίζεται η περιμετρική εποπτεία της
οικίας σας.

—
ABB ΑΕ
Αθήνα
13 ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
abb@gr.abb.com
Θεσσαλονίκη
15 ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
abbng@gr.abb.com

© Copyright 2019 ABB.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη
πληροφοριών σε αυτό.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών
και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό
περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του
περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
- Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
-Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των
προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα
χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό
το αρχείο.
- Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές,
υπό προϋποθέσεις, μετά από συνεννόηση.
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