
سـیـسـتـم هـاى زنـدگـى هـوشـمـنـد



ریمــوت  بــا  سیســتم  ایــن 
تلفــن  هوشــمند،  کنترلرهــاى 
بــه  غیــره  و  تبلــت  همــراه، 
درســتى کار مــى کنــد. همــه 
بــا  کــه  هایــى  دســتگاه 
RF و IR کنتــرل مــى شــوند را 

زیر یک سقف جمع مى کند.
ریمــوت  همــه  تجمیــع  بــا 
ریمــوت،  یــک  در  کنترلرهــا 
ــه  ــازگار را ب ــال س ــردى کام عملک

همراه دارد.

 روشنایى

پرده، کرکره

سیستم هاى صوتى و تصویرى

تهویه مطبوع، سرمایشى و گرمایشى

سناریو هاى نامحدود و تایمر

کنترل صوتى

 دوربین هاى مداربسته و سیستم هاى امنیتى

آیفون و اینترکام تصویرى

ذخیره انرژى

سالم سیرى...
خانه خود را با فرمان هاى صوتى کنترل کنید !



زمان استفاده از اتصاالت هوشمند و کاربردى است...

دیگر مجبور نیستید از تکنولوژى هاى قدیمى که کل مکان شما را با سیم مى پوشاند و مانع ارائه راه حل هاى 
پیشرفته مى شود، استفاده کنید!

قبال نامش تکنولوژى بود، االن آن را سبک زندگى مى نامیم.
اگــر بــراى خانــه یــا پــروژه ســرمایه گــذارى خــود بــه دنبــال راحتــى، امنیــت و اعتبــار هســتید، AYPRO آن را بــا ارائــه 
راه حــل هــاى تجمیــع در زیــر یــک ســقف ممکــن کــرده اســت. سیســتم اتوماســیون خانــه هوشــمند AYPRO بصــورت 
کامــال هماهنــگ بــا آیفــون تصویــرى، سیســتم هــاى دوربیــن مــدار بســته، سیســتم هشــدار، سیســتم هــاى کنتــرل 

ساختمان و صرفه جویى انرژى عمل مى نماید. 
ایــن مزیــت برجســته بــه کاربــران ایــن امــکان را مــى دهــد تــا روشــنایى، پــرده، کرکــره، سیســتم تهویــه، تلویزیــون، 
DVD، گیرنــده ماهــواره، سیســتم صوتــى و موســیقى و  لــوازم الکتریکــى دیگــر را بــا یــک لمــس کنتــرل نماینــد. بــه 
لطــف ایــن کنتــرل منعطــف، ســاده و کارا، هــر چیــزى در خانــه تــان در اختیــار شــما قــرار دارد. دیگــر هرگــز نگــران خانه 

نخواهید بود، حتى زمانى که به آن سر دنیا سفر کرده اید.

سرمایه گذارى اقتصادى
AYPRO بــراى انــواع بودجــه، ســرمایه گــذارى و ســبک زندگــى راهکارهــاى بهینــه اى را پیشــنهاد مــى کنــد. طبــق نیاز 
شــما، بــدون ســیم کشــى اضافــى در زیرســاخت برقــى راهکارهــاى عملــى و معقــول قابــل اضافــه شــدن اســت. پــس از 
گذشــت زمــان نیــز مــى تــوان ســناریو و امکانــات مختلفــى را ایجــاد نمــود. راهکارهــاى مطلــوب، منعطــف و وایرلــس 
بــدون هیــچ مشــکلى قابــل دســتیابى اســت. عــالوه بــر ایــن، بــا فراهــم نمــودن سیســتم مدیریــت انــرژى مــى توانیــد 

مصرف انرژى خانه تان را همزمان مانیتور و تنظیم نمایید و آرامش و هماهنگى را تجربه کنید.

انعطاف پذیرى
ایــن سیســتم بــا ریمــوت کنترلرهــاى هوشــمند، گوشــى موبایــل و تبلــت ســازگار اســت. تنهــا بــا یــک ریمــوت مــى 
توانیــد تمــام دســتگاه هــاى کنتــرل شــونده بــا RF یــا IR را کنتــرل کنیــد. بــه عنــوان مثــال، بــا 
انتخــاب یــک ســناریو روى تبلــت یــا ریمــوت کنتــرل AYPRO خــود مــى توانیــد چــراغ هــا را خامــوش کــرده و کرکــره 
ــاق در ســطح  ــور ات ــان روى دســتگاه صوتــى پخــش شــود و ن ــر ایــن آهنــگ مــورد عالقــه ت ــد، عــالوه ب هــا را ببندی

روشنایى مطلوب شما بر اساس انتخاب سناریو تنظیم گردد.

شما در هر لحظه در شرایطى خواهید بود که آرزویش را داشتید

نصب و راه اندازى آسان
محصــوالت AYPRO بگونــه اى طراحــى شــده اســت کــه حتــى در ســاختمان هــاى تکمیل شــده اعــم از مســکونى، تجارى 
و هــر ســاختمان موجــود دیگــر، در کوتاهتریــن زمــان نصــب و راه انــدازى گــردد. اگرچــه بــا ایــن کار شــما بــه پــروژه 
الکتریکــى  زیرســاخت  بــراى  اضافــى  هزینــه  بــه   AYPRO بخشــید،  مــى  اعتبــار  و  ارزش  هایتــان 
موجــود نیــاز نــدارد. محصوالت AYPRO با هر گونه زیرســاخت الکتریکى ســازگار اســت و به تخریب و بازســازى دیوار، ســیم 
ــا کلیدهــاى لمســى  ــوژى ب ــر تکنول ــه ب ــا تکی ــدارد. ب ــاز ن ــراى نصــب نی ــل ب ــى در پن ــا فضــاى اضاف ــى ی کشــى اضاف
هوشــمند میتــوان همــه چیــز را کنتــرل کــرد. ســادگى بــى ســیم و کنتــرل منعطــف باعــث مــى شــود تــا شــما بتوانیــد 

بدون نیاز به اتصاالت اضافى، طى چند ساعت آن را برنامه ریزى نمایید. 

موثرترین راه براى افزایش ارزش خانه و سرمایه گذارى
The most impressive way to increase the value of homes and investments



+ راحتى و اعتبار
روشــنایى  لمــس،  یــک  بــا  کنتــرل 

ــا،  ــرل دم ــره، کنت ــرده، کرک هوشــمند، پ
تهویه، تلویزیون، DVD، گیرنده ماهواره، سیستم 

صوتى و پخش موسیقى

+ کنترل آسان
  ،IR و RF ریمــوت کنترلرهــاى هوشــمند

ریمــوت کنترلرهــاى ســناریو RF، تلفــن 
همــراه، پنــل لمســى تبلــت، مروگرهــاى 

اینترنت، PSTN و GSM، نرم افزارهاى اندروید 
و iOS، RFID و اکســس پوینــت هــاى اثر 

انگشت...

+ سادگى بى سیم
 AYPRO راحت بنشینید و با آرامش ریموت

را برداشــته و ســناریوهاى کاربــردى و 
ســاده را تجربــه کنیــد و خانــه تــان را بــا 

کلیدهــاى شیشــه اى ظریــف هوشــمند 
داراى طراحى زیبا کنترل نمایید.

+ امنیت و آسایش در خانه
زنــگ خطــر آتــش و دزدى، دوربیــن 

مدار بســته و سیســتم نظــارت از راه دور، 
سیســتم ردیابــى وســایل نقلیــه و امنیت 

ــک،  ــرل ســوکت اتوماتی ــگ، کنت پارکین
سیســتم حفاظــت انــرژى، دتکتور نشــت 

گاز، بستن دریچه ها...

ظریف
ساده و آسان
امن و سازگار



ذخیره انرژى و محیط سبز
سیســتم مدیریــت انــرژى AYPRO همــه چراغ 
هــاى غیــر ضــرورى را خامــوش کــرده و میــزان 
ــد. از  ــى کن ــم م ــا را تنظی ــراغ ه ــنایى چ روش
ــرژى  ــرف ان ــرارت در مص ــرل ح ــق کنت طری
ــا تنظیــم کــردن  صرفــه جویــى مــى کنــد و ب
موتــور پــرده و کرکــره متناســب بــا ســطح نــور 
ــود.  ــى ش ــا م ــت دم ــع از اف ــید مان خورش
انــرژى  مدیریــت  سیســتم  درنتیجــه 
ــش داده و  ــما را کاه ــرق ش ــه ب AYPRO هزین
ــن  ــد. ای ــد ش ــما خواه ــایش ش ــب آس موج
سیســتم نــور ورودى از بیــرون را بــا توجــه بــه 
نــور خورشــید تنظیــم مــى کنــد و مــى توانــد 
ــد.  ــل نمای ــت عم ــور حرک ــا سنس ــازگار ب س
همچنیــن بــا ایجــاد ســناریوهاى ســبز، حتــى 
وقتــى دور از خانــه هســتید همــه چیــز تحــت 
کنتــرل شماســت. مــى توانیــد ســناریو مــورد 
ــا  ــه ب ــه خان ــیدن ب ــل از رس ــود را قب ــر خ نظ
یــک اشــاره فعــال کنیــد و سیســتم گرمایشــى 
ــد و  ــاز کنی ــا را ب ــره ه ــرده، کرک ــن ک را روش

حمام را براى یک دوش گرم آماده سازید.

سیستم هاى اتوماسیون ساختمان و تجمیع
ــروژه هــاى  ــق در پ ــر تجــارب موف ــه ب ــا تکی ب
تکمیل شده، AYPRO راهکارهاى مکمل متعددى 
پیشــنهاد مــى دهــد: سیســتم اینتــرکام 
تصویرى، کارت دسترســى، سیســتم دسترســى 
ــرل  ــز، کنت ــره و رم ــخیص چه ــرل تش ــا کنت ب
ــتخر،  ــارى و اس ــتم آبی ــرل سیس ــوا، کنت ه
کنتــرل روشــنایى بــاغ و مصــرف انــرژى، 
سیســتم هشــدار و خطــر، سنســورهاى حرکت، 
ــدن  ــکان خوان ــیل، ام ــت گاز و س ــش، نش آت

میزان مصرف و اندازه مشترك.
در یــک پــروژه کامــل، AYPRO تمــام نیازهــاى 
مربــوط بــه زندگــى را دریافــت، ارزیابــى، حــل و 
ــش  ــا کاه ــتم م ــد. سیس ــى کن ــت م مدیری
مصــرف انــرژى را بــراى شــما فراهــم مــى کنــد 
ــى  ــط زندگ ــک محی ــه ی ــما را ب ــى ش و دارای

سازگار با محیط زیست تبدیل مى کند.

با هم

٪40 
 انرژى  را براى 

نسل بعد 
ذخیره کنیم



نـیـرا
تکنولوژى لوکس

 RF کلید روشنایى داراى تکنولوژى ارتباط وایرلس +
+ بدون نیاز به نصب و سیم کشى اضافى

ــاده  ــود و آم ــى ش ــرل م ــه کنت ــد دقیق + در چن
استفاده است.

ــمند،  ــوت هوش ــا ریم ــه ب ــکان را دارد ک ــن ام + ای
اندرویــد و  اپلیکیشــن هــاى  و  پنــل لمســى 

iOS  از هر جاى جهان کنترل شود.

کلیدهاى لمسى هوشمند

کلید تک پل

کلید دو پل
واوین دو پل

کلید سه پل

کلید دیمر
کنترل پرده و کرکره

کلید سناریو

کلید روشنایى و دیمر
وضعیــت هــاى ON/OFF و میــزان روشــنایى چــراغ هــا را مــى توانیــد در ســناریو ذخیــره نماییــد. ایــن کلیــد 

قابلیت کار با انواع سناریوهاى سازگار با سیستم هاى چند رسانه اى را داراست.
کنترل پرده و کرکره

بــراى هــر مجموعــه پــرده و کرکــره مــى تــوان یــک کلیــد لمســى هوشــمند نصــب کــرد. میــزان روشــنایى 
دلخواه خود را در سناریو ذخیره کنید و براى خود محیطى مطلوب بسازید.

کلید سناریو
شــرایط مطلــوب را در ســه ســناریو متفــاوت تعییــن کنید. بــه عنوان مثــال اگر ســناریو ”A” به عنوان ســناریو 
"خــوش آمدگویــى" در نظــر گرفتــه شــده اســت، تمــام چــراغ هــاى انتخــاب شــده، روشــن و پــرده هــا بــاز 
مــى شــود، سیســتم تهویــه مطبــوع دمــا را تنظیــم مــى کنــد، دریچــه آب و گاز بــاز مــى شــود  و سیســتم 

چند رسانه اى موسیقى یا رادیو دلخواه شما را پخش مى کند.
واوین وایرلس دو پل

کلیــد واویــن بصــورت تــک پــل و دو پــل بــکار مــى رود، و بــر مبنــاى اصــول عملکــرد ریمــوت کنترلــر عمل 
مــى نمایــد. بدیــن صــورت کــه بــه ســیم کشــى اضافــى نیــاز نــدارد و مــى توانــد بــراى کنتــرل هــر چراغــى 

برنامه ریزى شود.

سرى شیشه اى کریستالى

شیشه اى طرح برگ سفید

شیشه اى طرحدار مشکىشیشه اى طرحدار سفیدشیشه اى طرح برگ مشکى

شیشه اى سفیدشیشه اى مشکى

سرى چرم



اینساید
رابط هوشمند

ماژول هاى هوشمند دیوارى

مــاژول هوشــمند دیــوارى بگونــه اى طراحــى شــده اســت تــا 
با استفاده از تکنولوژى RF امکان کنترل از راه دور را فراهم نماید. 
اتصــال آن بــه سیســتم خانــه هوشــمند بــا انــواع ســناریو هــا 
ــاى  ــر کج ــن را از ه ــرل آنالی ــن کنت ــت و همچنی ــازگار اس س
ــا  ــا ب ــاژول ه ــن م ــد. ای ــى ده ــرار م ــان ق ــان در اختیارت جه
برندهــا و انــواع مختلــف کلیــد و ســوکت هــا ســازگار اســت. 
بــه دلیــل طراحــى دایــره اى شــکل، در تمــام جعبــه کلیــد هــا 

به راحتى و خیلى سریع نصب مى شود.

اینساید
رابط هوشمند

کلید را دربیاورید

ماژول را پشت کلید نصب نمایید

کلید را در جاى خود قرار دهید.



(MFPD) حسگر تشخیص حضور چند کاربرده

ایــن حســگر دمــاى فعلــى محیــط و شــدت نــور را انــدازه مــى 
گیــرد، حرکــت را شناســایى کــرده و داده هــا را بوســیله دســتگاه 
هــاى RF انتقــال مــى دهــد. در ضمــن قابلیــت کنتــرل 
ــت خــواب،  ــه عنــوان مثــال در حال تنظیمــات ســناریو را دارد. ب
کمتــر  ســانتیگراد  درجــه   25 از  اتــاق  دمــاى  وقتــى 
شود، MFPD سیستم گرمایشى که روى 25 درجه تنظیم شده است 

را روشن مى کند.
ــى را  ــه حرکت ــش از 10 دقیق ــه بی ــر در خان ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ع
حــس نکنــد، مــى توانــد سیســتم خانــه هوشــمند را در حالــت 
ــد و  ــوش کن ــى را خام ــاى اضاف ــرار دهــد، چــراغ ه اقتصــادى ق
ــد  ــه راحتــى مــى توان ــر ب دمــاى محیــط را تنظیــم نمایــد. کارب

این عمکردها را تنظیم کند.
ــدازه مــى  ــور خورشــید را ان حســگر تشــخیص حضــور شــدت ن
گیــرد تــا متناســب بــا شــرایط جــوى فصــل جــارى، ســطح پــرده 
و کرکــره را تنظیــم نمایــد. از مزیــت هــاى ایــن ویژگــى، 

جلوگیرى از هدر رفتن انرژى در شرایط مختلف مى باشد.
بطــور خالصــه، MFPD بــه عنــوان خدمتــکار مخفــى شــما عمــل 

مى کند: مى تواند ببیند، حس کرده و عمل نماید... 

 مى تواند
حس کند
شناسایى کند
عمل کند

AYPRO 
تکنولوژى آینده



ترموســتات هوشــمند نســل جدیــد قابل 
برنامه ریزى و کنترل از راه دور

ــى و  ــاى گرمایش ــتم ه ــا سیس ــت کار ب + قابلی
سرمایشى موجود.

ــا  ــناریوها ب ــت س ــرى و مدیری ــى یادگی + توانای
تجمیع نرم افزارى خود.

+  بهینه در مصرف انرژى.
ــاى  ــروژه ه ــا پ ــا ی ــل ه ــراى هت ــب ب + مناس

مسکونى با هر نوع سیستم تهویه مطبوع.
ــاى  ــتگاه ه ــا دس ــدن ب ــرل ش ــت کنت +  قابلی

.iOS اندروید و

مولتى تاچ  داراى ترموستات

روشــنایى، ســوکت، ترموســتات، پــرده و کرکــره را 
هــم بصــورت تکــى و هــم داخــل ســناریو کنتــرل 

مى کند.
 IR مى توان دستگاه هاى IR و RF با استفاده از مبدل

را کنترل کرد.



همــه دســتگاه هــا شــامل روشــنایى، پــرده، کرکره و ســوکت 
هــا و غیــره را کنتــرل مــى کنــد. قابلیــت فیدبــک، نتیجــه 
ــناریو  ــش س ــراى ش ــد. ب ــى کن ــالم م ــد را اع ــر فرآین ه
 RF کنترلــر  اســت.  ممکــن  کدگــذارى  مختلــف 
هوشــمند، با اســتفاده از فرســتنده RF و IR بى ســیم مى تواند 

تمام دستگاه هاى IR را کنترل نماید.

ریموت کنترل RF هوشمند

ــرده، کرکــره و  کلیــه تجهیــزات الکتریکــى شــامل روشــنایى، پ
ســوکت هــا و غیــره را مــى تــوان کنتــرل کــرد. ریمــوت کنتــرل 
هوشــمند بــا تنظیــم حالــت کنتــرل یونیورســال مــى توانــد انواع 
 ،IR کنتــرل تحــت  هــاى  دســتگاه  مختلــف  برندهــاى  و 
از جملــه تهویه مطبوع، تلویزیون، DVD، گیرنده ماهواره، سیســتم 

صوتى و موسیقى را هماهنگ، شناسایى و کنترل نماید. 
بــا اســتفاده از ویژگــى فیدبــک آن، تمــام نتایــج فعالیــت هــا را   

مى توان روى صفحه LCD مشاهده نمود.

IR و RF ریموت کنترل هوشمند



سـیـسـتـم کـنـتـرل صـوتـى
براى اولین بار در دنیا

سناریو و فرمان هاى سفارشى کاربر

.iOS نرم افزار اتوماسیون و خانه هوشمند، اپلیکیشن هاى اندروید و
بــا کمــک امکانــات پیشــرفته نــرم افــزار در سراســر سیســتم، کارهــا بصــورت راحــت و یکپارچــه 

انجام مى گیرد.
سیســتم کنتــرل صوتــى، روشــنایى،تهویه مطبــوع، سیســتم گرمایشــى و تمــام تجهیزاتــى را که 
بــراى بازدهــى انــرژى در زندگــى مــا مهــم هســتند، بــا بکارگیــرى ســناریو و تایمرهــاى گوناگون 

بهینه مى سازد.
ایــن دســتگاه بــا بــرآوردن نیازهــاى شــما، برایتــان راحتــى، آســایش و اعتبــار بــه همــراه خواهــد 

داشت.
بــا سیســتم کنتــرل صوتــى شــما مــى توانیــد خانــه تــان را با یــک فرمــان حتــى از هــزاران مایل 

دورتر کنترل کنید.

خـانه خـود را از هـر جـاى جـهـان کـنـتـرل کـنـیـد...

کنتــرل آنالیــن بــراى انــواع دســتگاه هــاى الکتریکى 
مانند: روشنایى، پرده، کرکره و سوکت ها. 

مــى تــوان از ایــن دســتگاه بــراى کنتــرل بیشــتر روى 
سیســتم اتوماســیون همچــون دریچــه گاز و آب، 
سیســتم هــاى تاسیســات الکتریکــى و آبیــارى بــاغ 

استفاده نمود. 
و  تــا ســناریوها  اى اســت  بگونــه  طراحــى آن 
تایمرهــاى بیشــمارى را کنتــرل نمایــد. حســگر 
تشــخیص حضــور بصــورت آنالیــن داده هــا را دریافت 
و ارزیابــى مــى کنــد. بــا اســتفاده از داده شــدت نــور 
آبیــارى  را  شــما  بــاغ   RF Gateway ،خورشــید
مــى کنــد، کرکــره هــا را مــى بنــدد، قهــوه ســاز را 
روشــن کــرده و بــا آهنــگ مــورد عالقــه تــان شــما را 

بیدار مى کند.

RF Gateway 



اسـکـوپ
آینده را لمس کنید

A6IPM10

صفحه نمایش لمسى TFT 10 اینچ
سیستم عامل اندروید
IPS مولتى تاچ خازنى

RF و KNX کنترل خانه هوشمند
Wi-Fi کنترل

تماس تصویرى بین خانه ها
تماس تصویرى بین مانیتورها

سرویس پیام متنى
درج پیام صوتى

فراخوانى آسانسور
Concierge استفاده از خدمات

نظارت بر امنیت
نظارت محیط بیرون

مانیتور دوربین هاى امنیتى
تجهیزات هشدار یکپارچه وایرلس

(Blockchain) تکنولوژى زنجیره بلوك

صفحه نمایش لمسى TFT 7 اینچ
سیستم عامل اندروید
IPS مولتى تاچ خازنى

RF و KNX کنترل خانه هوشمند
Wi-Fi کنترل

تماس تصویرى بین خانه ها
تماس تصویرى بین مانیتورها

سرویس پیام متنى
درج پیام صوتى

فراخوانى آسانسور
Concierge استفاده از خدمات

نظارت بر امنیت
نظارت محیط بیرون

مانیتور دوربین هاى امنیتى
تجهیزات هشدار یکپارچه وایرلس

(Blockchain) تکنولوژى زنجیره بلوك

اسـکــوپ
آینده را لمس کنید

A6IPM7



نــتــــرو
راهکار هتل هوشمند

سیستم هاى اتوماسیون هتل
ــراى  ــترى را ب ــایش بیش ــى و آس ــیون راحت ــتم اتوماس سیس
مهمانــان هتــل فراهــم مــى نمایــد، Netro حتى مــى تواند روى 

زیرساخت موجود در اتاق هاى هتل به کار گرفته شود.



کنترل آنالین براى کلیه تجهیزات الکتریکى.
شــما مى توانید دســتگاه هــاى KNX، IR و RF از جمله: روشــنایى، پرده 
هــا، کرکــره و ســوکت هــا، تلویزیــون و تهویــه را کنتــرل نماییــد. ایــن 
دســتگاه مــى توانــد بــراى دســتیابى به کنتــرل بیشــتر روى سیســتم 
اتوماســیون ماننــد دریچــه هــا، مصــرف تــوان الکتریکــى و سیســتم 

آبیارى باغ و چند رسانه مورد استفاده قرار گیرد.
ــدودى را  ــناریوهاى نامح ــر و س ــه تایم ــت ک ــه ایس ــى آن بگون طراح

کنترل نماید.
سنســورهاى تشــخیص حرکــت، داده هــا را بصــورت آنالیــن دریافــت و 
 RF ،ــید ــور خورش ــدت ن ــتفاده از داده ش ــا اس ــد. ب ــى کنن ــى م ارزیاب
Gateway بــاغ شــما را آبیــارى مــى کنــد، کرکــره هــا را مــى بنــدد، 
قهــوه ســاز را روشــن کــرده و بــا آهنــگ مــورد عالقــه تــان شــما را 

بیدار مى کند و یا فیلم مورد عالقه تان را پخش مى نماید.

نســخه AYKNXIP :1: دستگاه هاى KNX و سناریوها را از طریق 
IP کنترل مى کند.

 RF و IP را از طریق KNX دستگاه هاى :AYKNXIPRF  :2 نســخه
کنتــرل مــى کنــد، مى تــوان کلیــد و مــاژول هــاى RF را به 

 اپلیکیشن خانه هوشمند KNXسییستم هوشمند اضافه کرد.

KNX اپلیکیشن کنترل صوتى 

براى تمام نیازها
مسکونى + تجارى + هتل

سیســتم هیبریــد مــى توانــد بــا انــواع زیرســاخت بــا ســیم و یــا بــدون 
سیم پیاده سازى شود.

ــرل آب،  ــوا، کنت ــه ه ــا، تهوی ــردن دره ــاز ک ــره، ب ــرده و کرک ــنایى، پ روش
برق و انرژى را مى توان مانند یک رهبر ارکستر مدیریت کرد.

تکنولــوژى ”All in one" راهــکارى بــراى 128 ورودى –خروجى مجزا را از طریق 
یک سیستم فراهم مى نماید.

شــما مــى توانیــد بــا تلفــن همــراه خــود، هــزاران کیلومتــر دورتــر را حتى 
با سیستم کنترل صوتى مدیریت کنید.



امنیت:
سیســتم هشــدار AYPRO بــراى آســایش و امنیــت خانــه 
شماســت و یــک زندگــى ایمــن را بــراى شــما و خانــواده 

تان به ارمغان مى آورد.

ما در کمتر از 120 دقیقه خانه شما را به خانه هوشمند تبدیل میکنیم.
محصــوالت AYPRO داراى طراحــى حرفــه اى مى باشــد و بــه منظور نصب فــورى (120 دقیقه ) 
 AYPRO در پروژه هاى تجارى، مســکونى و صنعتى توســعه یافته اســت. سیســتم خانه هوشــمند

مى تواند بدون اتصال اضافى به یک کامپیوتر، بصورت مستقل برنامه ریزى شود.

 ویدئو اینترکام 
کلیه سیســتم هاى AYPRO : خانه هوشــمند، هشــدار، ویدئو 
ــا  اینتــرکام و سیســتم کنتــرل انتقــال بصــورت یکپارچــه ب

یکدیگر در ارتباط هستند.

 کنترلر هوشمند:
شــما مــى توانیــد لــوازم الکتریکــى و ســناریوهاى 
دلخــواه خــود را بــا ریمــوت کنتــرل هوشــمند بــه 
راحتــى کنتــرل و مدیریــت نماییــد. کنتــرل همه 
 ،DVD ،چیــز در دســتان شماســت: تلویزیــون
اســتریو، گیرنــده ماهــواره، روشــنایى، پــرده، 
کرکــره. مــى توانیــد بــه تعــداد نامحــدود ســناریو 

ایجاد  نمایید.

 کلیدهاى لمسى هوشمند:
بــا انتخــاب دســتگاه مــورد نظرتــان، ماننــد پنــل لمســى، 
 ،WiFi ریمــوت کنتــرل هوشــمند یــا ســایر دســتگاه هــاى
مــى توانیــد روشــنایى خانــه یــا اداره تــان را بــا لمــس کلید 
کنتــرل کنیــد. همچنیــن مــى توانیــد ســناریو ایجــاد کنید 

و میزان روشنایى را تنظیم نمایید.

 سیستم صوتى: 
شــما مــى توانیــد از شــنیدن موســیقى دلخــواه خــود در هــر اتــاق لــذت 
ببریــد، صبــح هنــگام ورزش کــردن بــه اخبــار گــوش کنیــد. در هــر نقطه 
ــذت ببریــد و  ــاغ از آهنــگ مــورد عالقــه خــود ل ــا حتــى در ب ــه ی از خان

زمانى که دوستان رسیدند، سناریو زمان جشن را اجرا کنید.

مدیریت انرژى هوشمند:
سیستم مدیریت انرژى هوشمند AYPRO قادر 
ــرق و گاز را کنتــرل  ــان آب، ب ــا جری اســت ت
ــت را  ــط زیس ــتدار محی ــت دوس ــد، حال کن
ــا تجمیــع  ــزوم ب ایجــاد کنــد و در صــورت ل
سیســتم هشــدار دهنــده، مــى توانــد در 
مواقــع اضطــرارى جریــان را قطــع کنــد. 
زمانــى کــه دور هســتید، چــراغ هــاى اضافــى 
دمــاى  روى  هــوا  مــى شــود،  خامــوش 
مطلــوب تنظیــم مــى گــردد و بــاغ بــا 
ــى ســاده در هــر  اســتفاده از سیســتم کنترل
زمــان آبیــارى مــى شــود. صرفــه جویــى در 
ــبزتر و  ــاك و س ــط پ ــرژى محی ــرف ان مص

هزینه قبض پایین تر را نتیجه مى دهد.

کنترل لمسى هوشمند پرده و کرکره:
پــرده هــا و کرکــره هــا بــر اســاس میــزان روشــنایى بیــرون یــا ســطح 
راحتــى مطلــوب شــما مــى تواننــد بــاز یــا بســته شــوند. تمــام پــرده ها 

با لمس سناریو "صبح" قابل کنترل هستند.

نظارت و کنترل از راه دور:
تمــام سیســتم هــاى خانــه شــما از راه دور، حتــى از آن ســر دنیــا هــم 
قابــل نظــارت و کنتــرل هســتند. آرامــش خاطــر خواهیــد داشــت، زیــرا 
AYPRO حتــى در غیــاب شــما در مصــرف انــرژى صرفــه جویــى کــرده 

و از خانه تان محافظت مى کند.

 تهویه مطبوع:
ــف روز،  ــاعات مختل در س
ــدار  ــه روى مق ــاى خان دم
ــد  ــظ خواه ــوب حف مطل
شــد. عــالوه بــر ایــن، 
ــرل از راه دور  ــى کنت ویژگ
ــکان را  ــن ام ــما ای ــه ش ب
ــتم  ــا سیس ــد ت ــى ده م
تهویــه مطبــوع یــا کامبــى 
را قبــل از رســیدن بــه 

خانه تنظیم نمایید.

تعریف سناریو نامحدود:
ــا و  ــرده ه ــینما" پ ــناریو "س ــال س ــوان مث ــه عن ب
کرکــره هــا را مــى بنــدد، تهویــه را روى مقــدار 
مطلــوب تنظیــم مــى کنــد، DVD و سیســتم 
صوتــى را روشــن مــى کنــد، میــزان روشــنایى را بــا 
ــى  ــم م ــى تنظی ــاى اضاف ــردن چــراغ ه ــوش ک خام

کند و حاال نمایش آغاز مى شود...



تکنولوژى زندگى هوشمند نــرم افزارهــاى تکنولــوژى زندگــى هوشــمند و اپلیکیشــن هــاى اندروید 
ــن  ــه و آنالی ــورت یکپارچ ــتم بص ــا سیس ــد ت ــى کن ــک م و iOS کم

با سیستم نرم افزارى پیشرفته کار کند.

Concierge خدمات
با داشــتن اپلیکیشــن Concierge بر روى تلفن همراه، شــما قادر هســتید 
ــا  ــید و ب ــته باش ــى داش ــات نظافت ــد، خدم ــفارش دهی ــگاه س از فروش

خدمات فنى، خشک شویى و یا تاکسى تماس بگیرید.

Geofence استفاده از
وقتى به خانه نزدیک مى شوید، از شما مى پرسد:

 "آیا سناریو خوش آمدگویى را شروع کنم؟"

کنترل صوتى...
شــما قــادر هســتید تــا خانــه خــود را بــدون لمــس چیــزى و تنها 

با استفاده از ”Siri" بر روى گوشى آیفون کنترل کنید.

راحتى و آسانى...      خانه هوشمند شما
ــتم  ــا کل سیس ــد ت ــى کن ــک م ــرفته اش کم ــزارى پیش ــرم اف ــات ن ــا امکان ب
ــوع، Combi و   ــه مطب ــنایى، تهوی ــد. روش ــل کن ــه عم ــال یکپارچ ــورت کام بص
ــه  ــرژى بهین ــرف ان ــت و در مص ــرل شماس ــت کنت ــى تح ــاى زندگ ــام نیازه تم
اســت. بــراى عملکــرد مناســب ایــن سیســتم از ســناریوها و تایمرهــاى کمــک 
مــى گیــرد. شــما مــى توانیــد خانــه تــان را از هــزاران کیلومتــر دورتــر بــا یــک 

بار لمس کردن کنترل نمایید.

امکاناتى که به زندگى شما رنگ مى بخشد
تکنولوژى زندگى هوشمند در خانه شما، کل زندگیتان را آسان مى نماید و همه امکانات تکنوژى را در اختیارتان قرار مى دهد.
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