
  בית חכם – הדור הבא 

נוחות

  בטיחות

    אבטחה

     אנרגיה



? Zipato מהי
Zipato היא הדור הבא של מערכות הבית החכם. זו פלטפורמה חכמה ואינטראקטיבית מבוססת 
 .) על טכנולוגיית ענן, לניהול כלל מערכות הבית בטכנולוגית ה-IOT ) האינטרנט של הדברים 
ולהגדיר תהליכים אוטומטיים  יכולים לשלוט, לנהל, להתאים  zipato  אתם  בפועל עם מערכת 
עבור כל המכשירים החשמליים בביתכם, לצפות בשידורי וידאו חיים ממצלמות האבטחה, ולקבל 

התראות מיידיות במקרה של בעיות אבטחה.

לבית  ונוחות  נפשי  שקט  לכם  המוסיף  הבא,  מהדור  ואבטחה  חכם"  "בית  פתרון  היא   Zipato
ולמשפחה המאפשר לכם לשלוט מרחוק ולהגדיר פעולות אוטומטיות לתאורה, לתריסים למיזוג 
וכל המכשירים החשמליים האחרים שבביתכם. המערכת מספקת שירותי ניטור והתראה מקיפים 
במקרה של שריפה, פריצה, הצפה או דליפת גז, וכן פתרונות מותאמים אישית לטיפול בילדים 

ובקשישים.

 Zipato גם תאפשר לכם לחסוך בחשמל על ידי ניטור צריכת החשמל, דיווחים והתראות בהתאמה 
אישית אשר יעזרו לכם להבין לאן החשמל שלכם "הולך" ולהפסיק את הבזבוז. עיצוב, נוחות, 
ואוטומטי  מוחלט  באופן  לשלוט  היכולת  לצד  גבוהה,  ברמה  ואבטחה  אנרגטית  גמישות,יעילות 
בכל הבית דרך האינטרנט או הטלפון הסלולרי יהפכו את הבית שלכם לנוח יותר , מותאם יותר, 

ומתקדם יותר.



 איך זה 
עובד

כמעט בכל מקום, על הכביש, במשרד או על חוף הים, 
תוכלו " לבקר" בבית ולראות מה קורה -בקלות. ניתן לגשת 

לשירותי Zipato באמצעות מגוון ממשקים ידידותיים מכל 
סמארטפון, מחשב או טאבלט.

24/7
שירותי ניטור

GSM מערכת בקר אינטרנט

חיישן חלונות

גלאי עשן

בקרת שסתומים

 חיישן 
דלתות

ZIPATILE

חיישן מים

בקרת תאורה

 מיזוג 
אוויר

גלאי 
נוכחות

התראות 24/7
לא תחמיצו דבר

שלטו בביתכם
בכל זמן, מכל מקום בעולם

דואר

משטרה

SMS הודעות טלפון

מכבי 
אש

 עזרה 
רפואית

אבטחה בעלים

תחנת הניטור של Zipato מספקת שירותי התראה 
 במייל, הודעת SMS או בטלפון לכל אדם שתבחרו

24 שעות ביממה.



חיישן טמפרטורה חיצוני

אזעקה

6 כפתורים פיזיים

חיישן טמפרטורה

סוללת גיבוי חיישן תאורה

מחוות גוף מיקרופון חיישן תנועה חיישן לחות

רמקול IP מצלמת חיישן זעזועים

חיישן רעשים

output כפול

input

ZIPATILE
הכל במכשיר מתקדם 
אחד - הבקר החדש 

 zipato והמעוצב מבית
ZipaTile היא מערכת שלמה לבקרת הבית 
 ZipaTile -באלמנט מעוצב ומדהים אחד. ה
ניתנת להרכבה בקלות על כל קיר, בכל בית. 
המערכת מגיעה עם מבחר חיישנים מובנים 
ומודולים ייחודיים, והיא מחליפה מכשירים 
ביתיים רבים כגון מערכת האבטחה, בקרת 
האקלים, מצלמות IP, מערכת אינטרקום, 
ומאחדת את כולם תחת מכשיר חכם אחד.



מפרט   

יישומים
מערכת אבטחה ■
תרמוסטט ■
מערכת טיפול בקשישים ■
אוטומציה ביתית ■
ניטור וידאו ■
אינטרקום ■
בקר חדרים ■

מערכת
■ 1.6GHz 4 ליבות, מעבד�Cortex�A9 
■ RAM 1024 זכרוןMB
■ 8192MB FLASH
■ lollypop 5 אנדרואיד

רשת
■ Wi-Fi 802.11 b/g/n
אתרנט )עם מתאם אופציונלי( ■
בלוטות’ 4.0 ■
■ Philips Hue
■ Sonos
■ Nest
■ Z-wave plus )500 series(
■ ZigBee HA

חיישנים
רעש ■
תאורה ■
לחות ■
טמפרטורה ■
תנועה ■
זעזועים ■

קלט/פלט
■ 800x1280 px מסך מגע רגיש 8”, רזולוציה
6 כפתורי סצנות ניתנים לתכנות ■
■ )3x :2; ארה”בx :אירופה( A1,230VAC  פלט יבש כפול
קלט יבש 12-24VDC )רק בגרסה האירופאית( ■

■ )1-Wire DS18B20( חיישן טמפרטורה חיצונית
■ 2MP מצלמת וידאו
סירנה עם מגוון צלילים ■
■ SD כרטיס
■ 8Ω/1.5W רמקול
מיקרופון ■

חשמל
■ 5VDC :כניסת חשמל
■ 50/60Hz, 100-240VAC :אספקת חשמל
שימוש בחשמל: <2W )במצב סרק(, 7W )מקסימלי( ■
■ 3.7V 200mAh סוללת גיבוי: ליתיום-יון

אביזרים
אספקת חשמל מובנית בקיר ■
מתאם לשקע חשמל ■
מתקן לקיר ■
ברגים ■
סטנד שולחני ■

מידות
205 )רוחב( X 205 )גובה( X 14 )עומק( מילימטרים ■

משקל
584 גרם ■

סביבה
■ 40°C 0° עדC:טמפרטורת הפעלה
■ 70°C 25°� עדC :טמפרטורת אחסון
לחות: 5% עד 95% ללא עיבוי ■

תקנות
■ UL בטיחות: אספקת חשמל
■ CE, FCC, IC
■ RoHS, REACH

אחריות
אחריות סטנדרטית לשנה ■



ליאונרדו דה וינ’צי

 “פשטות היא 
התחכום האולטימטיבי"



לבתים  אוטוציה  במערכות  הנפוצים  הפרוטוקולים  ברוב  תומכת   Zipabox-ה
מאות  ומחברת   ,)Zig Bee, ZWave, KNX )כלומר  כיום  בשימוש  ובניינים 

.Zipato קיימים בשוק לרשת אחתIOT  מכשירי
ZIPABOX

בקר מודולורי

מודול אבטחה
 .Ziabox-מחבר חיישני אבטחה ישירות ל
אנטי-מסקינג, שיבושים, אספקת חשמל...

מודול גיבוי
אספקת חשמל מסביב לשעון, חיישן 
זעזועים, RS 232, מד טמפרטורה 

ו-USB לחיבור דונגל גיבוי דור שלישי.

מודול חשמל
 מתאים לעד 4 מעגלים חשמליים 

בזמן אמת.

ENOCEAN מודול
משלב מכשירים אלחוטיים בעלי אספקת 

 חשמל עצמית המבוססים על תקן 
EnOcean-ה

מודול סיריאלי
מתקשר עם מערכת האבטחה 

הקיימת או שולח הודעות 
.RS232/485

KNX מודול
 KNX מצרף את רשת

Zipato לרשת

מרחיב חשמל
מודד את צריכת החשמל לניטור עד 

4 מעגלים חשמליים 

מודול 433
מחבר מכשירים על בסיס 
פרוטוקולים שונים בתדר 

433Mhz

ZIGBEE מודול
 ZigBee מוסיף מכשירי 
לרשת ה-Zipato שלכם.

P1 מודול
מחבר מדי חשמל חיצוניים 

.P1 באמצעות ממשק

יחידה מרכזית 



מודול גיבוי
היתרון החשוב ביותר של בית מחובר הוא אבטחה מוגברת בבית. 
האוטונומיה  הוא  ביתית  אבטחה  מערכת  בכל  העיקרי  הדבר 
לאינטרנט  גיבוי  וחיבור  חשמל  הפסקת  של  במקרה  החשמלית 
במקרה שהחיבור הראשי מנותק. מודול הרחבת האבטחה מבטיח 
שה-Zipabox תמשיך לפעול במקרה של הפסקת חשמל ומספק 
חיבור  ידי  על  סלולארי  גיבוי  חיבור  להגדיר  נוחה  דרך  ללקוחות 
ראוטר סים סלולארי קומפקטי. על בסיס  M2M, זו נחשבת לדרך 

החסכונית ביותר להגדרת חיבור גיבוי לאבטחה.

מודול ניטור חשמל
מעבר להיותו ספק כוח ליחידה הראשית של ה-Zipabox, מודול 
החשמל קובע ומנתר  את צריכת החשמל מצבת הזרם המחובר 
למודול  ישירות  זרם  צבתות  ל-4  עד  לחבר  ניתן  לכבלי החשמל. 
החשמל, ועד 16 נוספים באמצעות מודולים תוספים. ניתן לעקוב 
אחר המדדים בתוכנת הבקרה בענן, שם הלקוחות יכולים לנתח 
את צריכת החשמל שלהם בכל רגע נתון. אף חשוב מכך תוכלו 
להשתמש  במדדים ליצירת כללים לחסכון בחשמל באמצעות יוצר 

הכללים של Zipato, עם ממשק אוטומציה גרפי פורץ דרך.

מודול אבטחה
Zipa�  חיבור חיישני אבטחה מחווטים למודול האבטחה הופך את
box לאחד מלוחות האבטחה המתקדמים ביותר בשוק. התקנת 
Zi�  חומרה חזקה בשילוב עם אפשרויות הלוגיקה המתקדמות של

pabox מספקים סביבה מאובטחת ונוחה עבור כל בניין. המחיר 
מציעים  המחווטים,  החיישנים  של  הגבוהה  והאמינות  הנמוך 
כניסות   6 חדשים.  בבתים   Zipato להתקנת  מצוינת  הזדמנות 
 PGM לסירנה, פלט output ו input ,מובנות  )zones (  גלאים
zipa� ב- להשתמש  לכם  מאפשרים  מובנה,  גיבוי  סוללת   ומטען 

box יחד עם לוחות האזעקה הקיימים ולשתף את החיישנים או 
האזעקות, ולשלבם



433MHZ מודול
השימוש במודול ההרחבה 433MHz, Zipabox מאפשרת לכם לא 
רק להתחבר לרוב המוחלט של הפרוטוקולים הפופולריים המבוססים 
כדי  כולם  לחבר את  גם  אלא  ביחד,  על מנת שיעבדו   433Mhz על 
 .KNX-ו  Z-wave, Zigbee מכשירי  עם  רשת  אותה  בתוך  שיעבדו 
התקנות  את  לייעל  הבתים  ולבעלי  למתקינים  מאפשרת  זו  יכולת 

האוטומטיזציה על מנת לקבל את התמורה הטובה ביותר לכספם.



P1 מודול
באמצעות מודול ההרחבה P1, ZipaBox יכולה להתקשר עם מד 

.P1 חשמל קיים התומך בתקן

ZIGBEE מודול
כל  עם  לתקשר   Zipabox-ל מאפשר   ZigBee ההרחבה  מודול 
ברשת  ביחד  אותם  ולשלב   ZigBee עם  העובדים  המכשירים 

אוטומציה ביתית

KNX מודול
 KNX-ל  Zipato-ה רשת  את  לחבר  לכם  מאפשר   KNX מודול 
מודול KNX Serial BAOS 820 )BAOS הם ראשי  באמצעות 
תיבת של "Bus Access and ObjectServer"(. בנוסף למקלט-
משדר של KNX, הוא מכיל מיקרו-בקר עם כוננית KNX מוסמכת. 

כמו כן הוא מפריד את המכשיר מהערוץ באופן חשמלי.
מאפשרת  היא   KNX לרשת  מחוברת   Zipabox-ש ברגע 
למשתמשים לנהל מרחוק מכשירים תוך רשת ה-KNX, להוסיף 
כללים לוגיים באמצעות יוצר הכללים של Zipato ולשלוט במכשירי 

.KNX-ואחרים מתוך רשת ה IP, Z-wave, X10, Zigbee

משפחת   - סיריאלי  מודול 
גדלה  הנתמכים  המוצרים 

בכל יום.
באמצעות מודול ההרחבה הסיריאלי, Zipabox מסוגלת לתקשר 
בקלות עם מערכת האזעקה הקיימת, כגון DSC או PARADOX, או 
כל מערכת אחרת עם ממשק תקשורת RS232 או RS485. כמות 
המערכות החיצוניות הנתמכות על ידי Zipato הולכת ומתרחבת 
כדי  לשותפים  תוכנה  פיתוח  ערכת  מספקת   Zipato-ו הזמן,  עם 

לצרפם למערכות הנתמכות.



לחבר את הכל



אביזרים



MULTISENSOR QUAD

חיישן נוכחות, טמפרטורה, תאורה ודלתות/חלונות במכשיר אחד. ה-Zipato Multisensor Quad מציע 
אפשרויות אבטחה ומגוון חיישני סביבה. האופי הרב-שימושי של מוצר זה מאפשר לכם לגלות תנועה, 
לנטר את סטטוס הפתוח/סגור של דלת או חלון, למדוד את טמפרטורת החדר ואת עוצמת האור. ביחד 
בונה  באמצעות  שנוצר  תרחיש  בכל  חלק  לקחת  יכול  החיישן   Zipato של  לבית  האוטומציה  בקרי  עם 

התרחישים.

חיישן דלתות/חלונות, תנועה, טמפרטורה ותאורה במכשיר אחד
שני חלקים-מגנט וחיישן

דיווח אוטומטי על סטטוס דלת/חלון וסטטוס הסוללה
LED נורת

עדכון קושחה ב-OTA )מרחוק(
התקנה קלה

צריכת סוללה נמוכה

3 in 1 FLOOD  
MULTISENSOR

ה-Zipato Flood Multisensor 3 in 1 משלב חיישן הצפה, ולחות במכשיר אחד, המחובר לרשת Z�Wave. המכשיר 
מציע אפשרויות אבטחה ומגוון חיישני סביבה. האופי הרב-שימושי של מוצר זה מאפשר לכם לקבלת התראות על 

דליפות מים וסכנת הצפה פוטנציאלית, וכמו כן מודד את רמות הטמפרטורה והלחות.

חיישני הצפה, טמפרטורה ולחות משולבים במכשיר אחד
)9.6/40/100kbps( התומך בפעולה רב-ערוצית Z-Wave 500 שבב חדש מסדרת

גלאי הצפה לינארי ברגישות גבוהה
קל להרכבה 

צריכת חשמל נמוכה במיוחד, סוללה עם תוחלת חיים של עד 5 שנים
עדכון קושחה ב-OTA )מרחוק(



ZipaTile -פנימית IP מצלמת

מצלמת SmartP2P IP זו משלבת בין מצלמת וידאו ברזולוציה גבוהה עם קישוריות ענן אלחוטית על מנת להביא 
לכם וידאו באיכות גבוהה מהבית לכל מקום בו תהיו, ברשת מקומית או באינטרנט. כחלק ממערכת הניטור החכם של 
Zipato, ניתן להשתמש בה כדי לצפות בשידורי וידאו חיים ומוקלטים לבדוק כל התראה, לקבל סרטון מצורף והכל 

כדי לוודא שהילדים והבית שלכם בטוחים.

b/g/n 802.11 ,מובנה Wi-Fi מודול
מעקב יום/לילה

H.264/MJPEG סטרימינג כפול, דחיסה וידאו
F2.0 ,עדשת 3.6 מ”מ

720p רזולוציה של
אודיו דו-כיווני

RTSP-ו ONVIF תומכת בפרוטוקול
כניסה לכרטיסי SD לאחסון הקלטות

Micro SD-ו FTP ,התראה על גילוי תנועה במייל

מצלמת IP חיצונית משלבת בין מצלמת וידאו ברזולוציה גבוהה וקישוריות ענן אלחוטית על מנת להביא לכם וידאו באיכות 
גבוהה. כחלק ממערכת הניטור החכם של Zipato, ניתן להשתמש בה כדי לצפות בשידורי וידאו חיים ומוקלטים בעקבות 
באינספור  יכולה לקחת חלק  היא   ,Zipato לרשת  אותה  ועוד. כשמצרפים  לקבל סרטון מצורף להתראות  כל התראה, 

תרחישי אוטומציה

"HD 1/4 חיישן ,Mega Pixel, f=3.6 mm, F=2.0 1.0 עדשת
מעקב יום/לילה, ראיית לילה למרחק 20 מטר

H.264/MJPEG סטרימינג כפול, דחיסה וידאו
IEEE 802.11n תומכת בחיבור אלחוטי

WPA2-ו WEP, WPA הצפנת
IP66 עמידה במים לשימוש מחוץ לבית*

צריכת חשמל נמוכה

מצלמת IP חיצונית



 מפסק חכם- נסתר

ה-מפסק חכם נסתר- מאפשר לכם לשלוט במתג בקיר או בשקע החשמל עם בקרי האוטומציה של Zipato. המודול הקטן 
מותקן בתוך תיבת החשמל מאחורי המתג/השקע הקיימים, ומחווט בין המתג/שקע לבין המנורה או המעגל עליה אנו 

מבקשים לשלוט. כך למעשה כל מתג סטנדרטי הופך למתג חכם בדקות. 

1500W x 2 דיווחים על המתח, הזרם, מקדם ההספק, הכוח החשמלי המיידי והחשמל המצטבר מטען התנגדות
מודול Z�Wave קומפקטי המפעיל ושולט בכל הפרמטרים של צריכת מכשירי החשמל שלכם הגנה מפני עומס יתר
)9.6/40/100kbps( התומך בפעולה רב-ערוצית ובשיעורי נתונים גבוהים יותר Z-Wave 500 שבב חדש מסדרת

עדכון קושחה ב-OTA ) מרחוק (

דימר חכם

ה-Zipato Dimmer מספק דימר חכם לתאורה אווירתית בבית.  מלבד אווירה נעימה דימר חכם עשוי לעזור גם 
Z�Wave זה ברוב המתגים הקיימים בקירות, עם עדיפות  בהפחתת צריכת החשמל הכוללת. ניתן להפעיל מודול 

למפסק קפיצי. 

עמעם Z�Wave קומפקטי המספק תאורה נעימה לבית
עבוד עם רוב נורות הפלורסנט, טונגסטן, הלוגן, נתרן ממותגים מובילים )מתאים ללדים יעודיים בלבד(

מתאים לרוב המתגים המובנים הקיימים בקירות
1x500W @ 22VAC, 1x300W @ 120VAC עומס התנגדות של

מתג ניתוק זרם
מדווח באופן מיידי על המתח, הזרם וצריכת החשמל

Z�Wave יכול לשמש כמהדר בכל רשת
צריכת חשמל נמוכה מאוד

קל להתקנה



 בקר תריס חכם

בקר התריס החכם - מאפשר לכם לשלוט במנוע תריס, וילון או רפרפת פנימית. הבקר יצרף את המנועים החשמליים 
שלכם למערכת האוטומציה הביתית. הבקר שולח משוב למיקום התריסים מאפשרת לכם לא רק לשלוט בכיוונים האנכיים 
של התריסים אלא גם לבצע התאמות קטנות, כגון אחוזי פתיחה וסגירה. נכנס לכל תיבת חשמל מאחורי כל מתג תריס. 

משוב מדויק בנוגע למיקום התריסים
1100W מטען מקסימלי של

מודול Z�Wave קומפקטי
הגנה מפני עומס יתר

מתג ניתוק זרם
עדכון קושחה ב-OTA )מרחוק(

התקנה קלה



הופכת את ביתכם לחכם

www.zipato.co.il

www.zipato.com

http://www.zipato.com

