
Eszköz ismertető katalógus



A jelentősen megemelkedett energiaárakra való tekintettel, elsősorban az energiamegtakarítási lehetőségekre 
összpontosítunk, de kényelmi és komfortszint emelkedést is eredményez az általunk ajánlott fejlesztés. A Globomax Zrt. 
három évtizede fejleszt az önkormányzatok számára szoftvereket. Fejlesztéseinkkel hatékonyabbá, egyszerűbbé tettük az 
önkormányzatok munkáját. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzete és az energetikai 
világválság hatásainak mérséklése érdekében kifejlesztjük a Globomax Smart Control (GSC) rendszerünket. 
Fejlesztésünkkel energiamegtakarítás érhető el elsősorban a fűtés és elektromos áram felhasználás kapcsán. A rendszer 
működtetésének lényegét az a központi számítógépes rendszer, az az egyedileg programozott szoftver adja, mely teljesen 
automatizálttá, egyedivé teszi az intézmények fűtését, világítását. A rendszer segítségével jelentős energia megtakarítások 
érhetőek el az önkormányzatok épületeiben és intézményeiben az alábbi területeken:
1. Földgáz megtakarítás eszközei: 

- Külső hőmérséklet figyelő rendszer, programozható thermoszelepek.

- Nyílászáró érzékelők, egyéb szenzorok. Éjszakai és hétvégi üzemmód automatikus vezérlése.  

2.    Elektromos áram megtakarítás eszközei: 

- Energiatakarékos „okos eszközök” beépítése, beltéri mozgásérzékelő világítás vezérlés. 

- Kültéri és éjszakai világítás vezérlés, elektromos áram fogyasztó eszközök energiaellátásának menedzselése.

Az okos eszközök egy központi rendszer által felügyelt, de tabletről, telefonról is vezérelhetőek. Folyamatosan ki lehet 
nyerni az adatokat és importálni lehet. Látható, hogy mely épületben, helyiségben vannak esetlegesen pazarlások.



A Globomax Zrt. által nyújtott szolgáltatásokhoz az alábbi eszközöket telepíti, hogy 
megvalósuljanak az Önök által igényelt energiamegtakarítás lehetőségei.



Wi-Fi-s termosztatikus okos radiátorszelep

Terméktulajdonságok:

- Wi-Fi-n keresztül vezérelhető (közvetlenül csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz)
- Hosszú akkumulátor-élettartam (akár 2 év akkumulátor-élettartam egy töltéssel, 5 hónapos fűtési szezon esetén)
- Újratölthető akkumulátor (teljesen újratölthető akkumulátorral van felszerelve)
- Pontos hőmérséklet-szabályozás 
- Széles spektrumban állítható hőmérséklet (beállítható hőmérséklet 5°C és 30°C között bárhol)
- Egyéni időzítések
- Külső hőmérséklet-érzékelők támogatása 



Okosrelé

Terméktulajdonságok:

- Az okosrelével bármelyik kapcsolót vagy konnektort könnyen "okossá" lehet tenni.
- A wifi adatok alapján a napkelte és napnyugta alapú időzítést vagy a hét napjaira 
beállítható ki/bekapcsolási időzítést is támogatja.



Csak fázissal működő Wi-Fi-s okosrelé

Terméktulajdonságok:

- Apró mérete lehetővé teszi, hogy akár egy szabványos 
villanykapcsoló mögé a kapcsolóaljzatba vagy egy 
villamossági kötődobozba beszereljük, akár utólag is.

- Csak fázissal, nulla vezeték nélküli működése miatt 
minden hagyományos villanykapcsoló mögé biztosan 
beszerelhető.

- A relé kompatibilis nem csak kétállású, de billenő (avagy 
csengő)kapcsolókkal is kompatibilis, és a ráköthető két 
kapcsoló lehet más típus is (pl. az egyik kétállású, a 
másik billenőkapcsoló).



Bypass R2 verzió

Terméktulajdonságok:

- A Bypass R2 a csak fázis bekötéssel működő okosrelék kiegészítője, melyek a működésükhöz szükséges 
nullavezetéket a fogyasztón keresztül kapják meg.
- A ByPass R2 arra hivatott, hogy megakadályozza a lámpa villogását vagy magától való bekapcsolását a 
nullvezeték nélküli bekötéseknél.



WiFi-s ablak és ajtónyitás érzékelő

Terméktulajdonságok:

- A WiFi-s, vezetéknélküli ajtó- és ablaknyitást érzékelő szenzor, mely beépített hőmérővel 
és fényérzékelővel is rendelkezik.

- Energiatakarékos, alacsony fogyasztású technológia. 
- Az ajtó nyitásához és zárásához is lehet riasztást beállítani, és hasznos segítség abban, 

hogy ne felejtsünk nyílászárót véletlenül se nyitva. 
- Használhatjuk arra is, hogy egy ajtó nyitására lámpát kapcsoljunk fel vagy le egy 

okosrelé segítségével. 
- A szenzor az ajtó/ablak nyitásáról és bezárásáról értesítést küld a telefonunkra.
- Beépített hőmérőjével és lux mérőjével a környezeti paraméterekkel kapcsolatban is 

hasznos adatokat képes szolgáltatni.



Wi-Fi-s, vezetéknélküli mozgásérzékelő, hőmérővel és 
fényérzékelővel

Terméktulajdonságok:

- Energiatakarékos, alacsony fogyasztású technológia, újratölthető.
- A WiFi-s, vezetéknélküli mozgásérzékelő szenzorjának legújabb verziója, mely beépített 

fényérzékelővel és hőmérővel is rendelkezik.
- Beépített akkumulátoráról akár 1-1,5 évig is működőképes töltés nélkül. 



TP-Link Deco M5

Terméktulajdonságok:

- Akár 420 m2-es területet képes lefedni, és két frekvencián működik, 
így még nagyigényű feladatokat is képes kezelni.

- A TP-Link 4 integrált antennával rendelkezik, és vezetékes képessége 
akár a 1 Gbps sebességet is eléri.



DIN sín tartó / adapter okosreléhez

Terméktulajdonságok:

- A DIN-sín adapter segítségével az okosrelé beszerelhető villamossági szekrényekbe és 
sínes villamossági dobozokba.



Wi-Fi-s páratartalom és hőmérséklet szenzor

Terméktulajdonságok:

- Alacsony fogyasztásának köszönhetően az elemmel működő eszköz több, mint 1 évig, a gyári leírás szerint akár 16 
hónapig üzemképes.

- App-ban követhető a megfigyelt helyiségek páratartalom-szintje és hőmérséklete, okosan vezérelhető, és ez alapján 
az okosvezérlésével a fűtésért-hűtésért és a páratartalom-szintért felelős rendszerek és eszközök.

- Közvetlenül Wi-Fi-re kapcsolódik, nincs szükség vezetékezésre a használatához.



Három fázisú, professzionális fogyasztásmérő és vezérlő

Terméktulajdonságok:

- A professzionális három fázisú fogyasztásmérője képes napelemes rendszerek által visszatermelt áram 
mennyiségének a mérésére is mindhárom áramkörön.

- Alkalmas valós idejű fogyasztás mérésére és kijelzésére, és 365 napnyi fogyasztás (WiFi nélküli offline üzemmódban) 
való elmentésére.

- Előre megadott fogyasztás elérésekor képes lekapcsolni az áramköröket.
- A v1.12 Firmware verzióra frissítve már képes a nullavezeték mérésével áramszivárgást, áramlopást is detektálni.



Szerver: 
1. 64GB eMMC modul alaplapokhoz
2. ODROID N2+ 4GB nagy számítási 

teljesítményű és méretű alaplap, nagy 
passzív hűtőbordával

3. Hűtőventilátor ODROID-N2+-hoz
4. Műanyag ház ODROID-N2+-hoz
5. Tápegység


