
VIKI
Casa inteligentă

care îţi învaţă obiceiurile

OFERTĂ HOME AUTOMATION



Sistemul

În prezent, sistemul VIKI este cea mai inovativă soluție de 
automatizare a locuințelor disponibilă pe piață și oferă un 
control complet al casei. VIKI oferă liniște și confort, printr-o 
rețea de senzori, module și dispozitive care lucrează 
împreună.

Ceea ce o face pe VIKI deosebită și unică în piață este 
algoritmul de inteligență artificială, care îi oferă capacitate
de învățare a obiceiurilor și comportamentului predictibil al
utilizatorilor din casă. Având această facilitate, VIKI este 
capabilă să-și adapteze permanent modul de lucru, 
ajungând la performanța de a “ghici” nevoile familiei cu care
“locuiește” și de a modifica în mod natural ambientul casei,
fără a primi comenzi explicite de fiecare dată.

Bazându-se pe tehnologii Wireless și cablate, VIKI se poate
instala utilizând fie soluții simple și neinvazive (ZWave, 
Wi-FI, IR), fie tehnologii / protocoale cablate (LAN Ethernet,
DALI, MyHome Legrand), oferind în același timp flexibilitate,
datorită faptului că este compatibilă cu o gamă largă de
dispozitive prezente pe piaţă.
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Interfață intuitivă, 
ușor de utilizat.

VIKI are o interfață simplă și ușor de utilizat, care permite 
monitorizarea și controlul casei sau al biroului dvs. cu ajutorul 
telefonului, tabletei sau computerului, din interiorul casei sau de 
oriunde din lume. Compatibile cu iOS și Android, aplicațiile pot fi 
utilizate și de pe computere cu sisteme de operare Windows, Linux, 
utilizând orice browser de internet.
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Server VIKI

Sistemul VIKI este ușor de instalat, configurația casei fiind 
preprogramată de catre echipa noastră. Datorită 
algoritmilor de învăţare şi imitare a comportamentului 
uman, sistemul se adaptează automat la schimbările din 
mediul în care este instalat, fără a avea nevoie de o 
reconfigurare manuală a setărilor la fiecare schimbare de 
preferinţe.

Odată sistemul instalat în casa dvs., va învăţa toate 
obiceiurile membrilor familiei legate de lumini, climă şi 
dispozitive multimedia şi va şti când e nevoie să le pună în 
acţiune, iar atunci când rutina zilnică a familiei se schimbă, 
sistemul se reconfigurează singur, odată cu schimbările pe 
care le înregistrează de la utilizatori.

Soluţia poate fi instalată în case noi sau case gata finisate
senzorii şi echipamentele de control acces pot să 
funcţioneze utilizând energie de la reţea sau baterii cu 
durată de viaţă de la 3 luni la 2 ani. 
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Controlul Luminilor - 
Comutator dublu releu / 
Insert Switch

Elementul Insert Switch permite controlul a două sarcini 
independente, atât prin intermediul Z-Wave, cât și prin utilizarea 
locală a unui întrerupător tradițional de perete. Dispozitivul este 
plasat într-o doză chiar în spatele comutatorului normal. 
Întrerupătorul clasic nu mai este conectat direct la sarcină, dar 
acționează ca dispozitiv de intrare pentru Insert Switch-ul care 
controlează sarcina.
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Paleta 
potrivită de culori 
pentru casa ta

Controlerul RGBW este un driver RGB / RGBW universal compatibil Z-Wave. 
Controlerul RGBW utilizează un semnal de ieșire PWM, care îi permite să 
controleze benzi LED monocrom, RGB, RGBW, lumini halogen și ventilatoare.
Dispozitivele controlate pot fi alimentate la 12 sau 24 V. În plus, dispozitivul 
suportă până la patru senzori analogici 0V-10V, cum ar fi senzorii de 
temperatură, senzorii de umiditate, senzorii de vânt, senzorii de calitate a 
aerului și senzorii de lumină. Toate terminalele IN și OUT pot fi configurate de
utilizator pentru controlul LED-urilor sau citirea semnalelor 0V-10V.

06



Termostat - 
Încălzire/Răcire

Termostatele MCO Home și Secure sunt dispozitive cu 
funcție Z-Wave pentru controlul temperaturii interioare. 
Acestea pot fi folosite pentru a gestiona diferite sisteme de
încălzire / răcire, cum ar fi: cablu de încălzire, film de 
încălzire, ventil de apă / electric, boiler, ventilator, regulator
de energie solară, pompă de căldură, sistem de ventilație al
aerului etc.
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Umbrire

Modulul controlat prin radio (Z-Wave) este conceput 
pentru a lucra cu jaluzele, copertine și porți. Permite o 
poziționare precisă a jaluzelelor, funcție disponibilă 
pentru motoarele echipate cu întrerupătoare mecanice și 
electronice.
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Multimedia

VIKI ascultă atent muzica preferată a fiecărui membru al familiei și, după câteva zile 
de învățare, este capabilă să redea posturile de radio sau muzica preferată, în funcție 
de mood-ul user-ului și de momentul zilei. În mod similar, poate să pornească TV-ul 
pe canalul preferat, amplificatorul sau AVR-ul instalat în Home Cinema atunci când 
user-ul activează modul CINEMA. Toate acestea sunt controlate de inteligența 
artificială VIKI, procesul de învățare mergând până la memorarea modului în care se 
fac conexiunile digitale INPUT-OUTPUT între Media Player – TV  - AVR utilizat.
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Control Acces - 
Yală inteligentă

FUNCȚIILE YALEI:

Yala digitală cu deschidere automată a încuietorii. 
Aceasta se poate deschide prin: card, cod, cheie 
mecanică sau de la distanță prin sistemul VIKI.

Deschiderea cu ajutorul unui cod numeric.
Deschiderea folosind un cod fals (șir arbitrar de 
numere + codul real sau invers), card, deschidere 
de la distanță. 

Posibilitate de blocare automată după 
închiderea ușii (yala are un senzor ușă 
deschisă / închisă).
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Senzor de mișcare
Multisenzorul are integrați senzori de mișcare, temperatură, lumină, 
ultaviolete, umiditate și accelerometru. Senzorul de mișcare este 
wireless, dar poate fi utilizat și cu alimentare USB. Pentru tavanele false 
are un sistem de fixare elegant și discret, putând fi utilizat la cele mai 
pretențioase proiecte de amenajări interioare.
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Comutator inteligent 
Wall Plug

Acest dispozitiv este un adaptor de alimentare compact. Poate fi utilizat 
ori de câte ori doriți să controlați dispozitivele electrice. Funcția de 
măsurare a energiei vă permite să monitorizați consumul de energie 
într-un mod convenabil și fără întreținere. Consumul curent de energie 
este prezentat în culori reprezentative (albastru, roșu, verde) pe 
marginea dispozitivului încorporat în carcasa din perete. 
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Senzor ușă/geam

Senzorul de uși / ferestre este un senzor cu baterie. Funcționarea sa în 
conformitate cu standardul Z-Wave garantează compatibilitatea cu 
sistemul. Senzorul extinde capacitățile sistemului prin monitorizarea 
deschiderii ușilor, a ferestrelor și a ușilor de garaj. Se folosește pentru 
controlul accesului și protecția proprietății.
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Senzor de inundație

Senzorul de inundații este un senzor de temperatură și inundații 
compatibil Z-Wave. Acesta este conceput pentru a fi așezat pe podea 
sau pe perete. Dispozitivul poate fi alimentat cu baterie sau la 12/24 V. 
Dispozitivul are un indicator LED încorporat și o alarmă acustică și este, 
de asemenea,  echipat cu un senzor de înclinare, care raportează orice 
mișcare a dispozitivului către VIKI. 
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Senzor de fum

Senzorul de fum este un dispozitiv ultra-ușor, perfect conceput, care utilizează atât senzori 
fotoelectrici, cât și senzori de temperatură pentru detectarea incendiilor atât mocnite, cât și cu 
flacără deschisă. Aparatul poate fi alimentat cu baterie sau 12/24 V. Este echipat cu două tipuri de 
alarme: o sirenă de 85db și un indicator vizual RGB. Senzorul poate fi aplicat atât în rețele fără fir 
Z-Wave, cât și în orice sistem obișnuit de monitorizare și alarmă prin cablu. O caracteristică unică 
a dispozitivului este dispozitivul electronic de înregistrare încorporat, folosit pentru a ajuta la 
investigarea eventualelor incidente.
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Vitrum

Vitrum aduce inovația și design-ul italian de lux în casa dvs., combinat cu tehnologie de ultimă oră.
Vitrum pornește, stinge și dimează lumina, ajută la umbrirea ferestrelor, reglează temperatura și 
apelează scenarii care necesită interacțiunea mai multor funcții. 
Aceste dispozitive înseamnă atât partea electronică, cât și ornamente estetice, pentru că sunt 
gândite astfel încât să se potrivească celor mai moderne locuinţe. 
Echipamentele sunt disponibile în combinații diferite de materiale: sticlă, piatră, lemn.
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Control vocal Echo Dot

VIKI poate fi controlată și cu ajutorul vocii, putând executa majoritatea 
comenzilor disponibile în interfața grafică din aplicația de smartphone 
sau tabletă.

Astfel, acum putem vorbi direct cu ”majordomul” nostru virtual, iar în final 
nu vom mai avea nevoie de alte interfețe de interacțiune, fiindu-ne 
suficientă doar vocea pentru a controla casa inteligentă VIKI.
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Tableta de control

Tableta de control este instalată pe perete și permite controlul tactil al
sistemului. Ajută utilizatorul să controleze functiile aplicației din orice 
încăpere din casă, în sistemele iOS sau Android.
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Video interfon 
cu apel pe telefonul mobil

Interfonul poate transmite notificări pe telefonul utilizatorului sau 
tabletele de control atunci când sună cineva.
De pe telefonul mobil vei putea vedea și auzi persoana aflată la
intrare, o poți identifica și eventual permite accesul în casă/curte.
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Sistem de supraveghere 

AVANTAJE: 

Camerele de supraveghere outdoor au senzorii speciali pentru 
imagine Moonlight, tehnologia modulară a camerei duale de 
zi și noapte și controlul inteligent al expunerii reducând și mai 
mult consumul de energie. 

Înregistrarea video de înaltă calitate se face chiar și în condiții 
de lumină foarte slabă - fără iluminare suplimentară. Datorită 
lipsei părților mobile mecanice și a designului unic, 
multifuncțional, camerele outdoor nu necesită încălzire sau 
răcire suplimentară la temperaturi cuprinse între -30 ° C și + 
60 ° C (-22 ° F până la 140 ° F). 

Carcasa lor armată din fibră de sticlă, care nu necesită 
întreținere, protejează împotriva nivelurilor foarte ridicate de 
umiditate (fără condensare), coroziunilor, poluanților și luminii 
directe a soarelui.

Integrarea imaginii direct în aplicațiile VIKI;

Securitate, anduranță, utilizare îndelungată;

Detalii incredibile vizibile în imaginile cu unghi larg cu 
tehnologie megapixel;

Consum lățime de bandă internet mică deoarece totul se 
procesează în interiorul camerei și astfel imaginile 
high-resolution nu trebuie transferate către unitatea de 
stocare la dimensiunea lor de captură.
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Oferim:
Consultanță

Proiectare

Hardware

Instalare prin dealeri

Configurare

Suport Tehnic

Mentenanță și update aplicații software
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Str. Aurel Vlaicu, nr. 4/109 DIV
Cluj-Napoca, Romania

Cod Postal: 400690

website: www.vikiknows.com
email: contact@vikiknows.com

tel:  +4 0264 413 031


