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Előre programozva, de akár egye-

dileg, távolról beavatkozva állíthat-

ja be az optimális hőmérsékletet 

az intézmény helyiségeiben, azok 

funkcionalitásának megfelelően.

Mozgásérzékelőkkel, fénymérő 

szenzorokkal a rendszer automati-

kusan beállítja vagy kikapcsolja a 

világítást a használók igényeihez 

igazodva.

Hűtés / Fűtés Világítás Árnyékolás

Biztonság

A megfelelő védelmet a szén-mon-

oxid és gáz szenzorok szolgálják a 

helyiségeket használók egészsége

érdekében, míg az intézmények 

éjszakai védelmét kamerák, mozgás 

és nyitásérzékelők látják el.

Konferencia, multimédia

A tárgyalótermek foglalása, a 

szükséges multimédiás eszközök 

működtetése, a megfelelő hőmér-

sékleti és fényviszonyok biztosítá-

sa akár egyetlen érintéssel.

Beléptetés

Az intézmények helyiségeinek be-

lépési jogosultsági szintekhez 

kötött használatában kiváló segít-

séget nyújt az NFC kártyával, de 

aká r mobiltelefonnal is használható 

beléptető rendszer.

A függönyök, redőnyök, fényforrások, 

fűtő- és hűtőberendezések vezérlé-

sével jelentős energiamegtakarítás 

érhető el.
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"Az okos intézmény fogalma számunkra azt jelenti, 

hogy az épület energiahatékony és költséghatékony 

elvárásoknak feleljen meg, míg használóiknak 

nyújtson kényelmi funkciókat."
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Csőtörés- és vízszivárgás 
érzékelő szenzor

Gázérzékelő 
szenzor 

Motoros gáz- és vízcsap 
elzáró eszköz

Fejlesztői modul 
nyomásérzékelők adatainak 

feldolgozásához

Gáz- és víznyomás 
érzékelő szenzor

GSC központi szerver

A szenzorban hőmérő is található, 

így egyben képes a padlófűtés esetén 

a padló hőmérsékletét is mérni.

Az érzékelő egy kompakt és rendkí-

vül érzékeny sűrített földgázérzékelő 

(CNG), amely további védelmet 

nyújt otthonának és családjának.

A szenzor pédául gáz érzékelése 

esetén automatikusan elzárja a mo-

toros gázcsap-elzáró segítségével 

a gázcsapot.

Ezen fejlesztői Mini modul, 

mely 4MB, microUSB csatlakozóval 

van ellátva.

Robusztus rozsdamentes acél kivitel

Jó EMI / RFI elleni védelem

Rezgés- és ütésálló.

Kis hőmérsékleti hiba érzékelés.

Olajtöltés és O-gyűrűs tömítés nélkül.

Piezo-ellenállásos nyomásmérés.

64GB eMMC modul alaplapokhoz

ODROID N2+ 4GB nagy számítási 

teljesítményű és méretű alaplap, 

nagy passzív hűtőbordával.

Hűtőventilátor ODROID-N2+-hoz.

Műanyag ház ODROID-N2+-hoz. 

Tápegység.
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