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Μονάδα Smart Home HUB 

Με το Smart Gateway της RISCO, μπορείτε πλέον να παρέχετε ακόμη περισσότερα 
στους πελάτες σας: 

 Ένα πλήρως ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης σπιτιού Z-wave από μία 
έξυπνη εφαρμογή smartphone που μπορεί να ενσωματωθεί ως πρόσθετο σε όλα 
τα συστήματα RISCO 

 Διαχείριση ενέργειας για έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας 

 Έξυπνη πρόσβαση σε κλειδαριές και πόρτες γκαράζ 

 Έλεγχος φωτισμού, παντζουριών και συσκευών 

 Χρησιμοποιεί την εφαρμογή iRISCO για παρακολούθηση και έλεγχο ασφάλειας, βίντεο και έξυπνων συσκευών Z-Wave 

 Συμβατό με μια μεγάλη γκάμα αισθητήρων και ανιχνευτών Z-Wave 

 Απαιτείται άδεια RISCO Smart Home 

Το RISCO Smart Home είναι η έξυπνη επιλογή για έναν απλοποιημένο τρόπο ζωής που προσφέρει σύγχρονη άνεση και 
ηρεμία. Οι χρήστες μπορούν να αυτοματοποιήσουν την καθημερινότητά τους προσαρμόζοντας μια σειρά σεναρίων. 
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Μια ψηφιακή ζωή, στα δάχτυλά σας 

Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την καθημερινή σας ρουτίνα προσαρμόζοντας μια σειρά σεναρίων ζωής και ασφάλειας - 

όλα από μια εφαρμογή από το κινητό σας! 

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των ατελείωτων δυνατοτήτων που διατίθενται μέσω του RISCO Smart Home: 

Χειροκίνητη ενεργοποίηση 

 «Φεύγοντας από το σπίτι» - Μπορείτε να συνδυάσετε μια σειρά από αυτόματες 
ενέργειες όταν φεύγετε από το σπίτι το πρωί, συμπεριλαμβανομένης της 
απενεργοποίησης των φώτων, του οπλισμού του συστήματος και της διαχείρισης του 
κλιματισμού - όλα με το πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή smartphone σας ! 

 «Φτάνοντας στο σπίτι» - Φτάνοντας στο σπίτι για άμεση ευκολία μπορείτε με ένα μόνο 
κλικ να αφοπλίσετε το σύστημα ασφαλείας, να ανοίξετε την πόρτα του γκαράζ και να 
ανάψετε τη θερμότητα και το φωτισμό. 

Προγραμματισμένη ενεργοποίηση 

 «Πρωινό Ξύπνημα» - Μπορείτε να προκαθορίσετε καθημερινά γεγονότα σύμφωνα με 
τη ρουτίνα σας, να ξυπνήσετε το πρωί σε ένα έξυπνο σπίτι που αφοπλίζει αυτόματα το 
σύστημα ασφαλείας, παρασκευάζει καφέ και ανοίγει τις κουρτίνες για να μπει ο ήλιος 
στο σπίτι σας. 

 «Λειτουργία διακοπών» - Ακριβώς επειδή βρίσκεστε σε διακοπές δεν σημαίνει ότι το 
σύστημα ασφαλείας σας είναι. Το Smart Home μπορεί να ρυθμιστεί για να μιμείται την 
κανονική δραστηριότητα - όπως το να ανάβεις / να σβήνεις τα φώτα και τις κουρτίνες - 
όταν βρίσκεσαι σε διακοπές, για να αποτρέψεις τους πιθανούς διαρρήκτες να μπουν 
στο σπίτι σας. 

Αυτόματη Ενεργοποίηση 

 «Ειδοποίηση συναγερμού» - Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ενέργειες που θα 
ενεργοποιηθούν σε απάντηση σε συγκεκριμένα συμβάντα, όπως άμεση επαλήθευση 
βίντεο σε περίπτωση διάρρηξης και αυτόματη ενεργοποίηση των φώτων όταν 
ενεργοποιείται ο συναγερμός. 

 «Family Check In» - Μπορείτε να απλοποιήσετε την καθημερινή οικογενειακή 
δραστηριότητα δημιουργώντας ενεργοποιημένα σενάρια, όπως όταν τα παιδιά σας 
χρησιμοποιούν έναν καθορισμένο κωδικό για αφοπλισμό του συστήματος που σας 
στέλνει ταυτόχρονα μια ειδοποίηση και ανάβει τα φώτα / θέρμανση στο σπίτι. 
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