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KONTAKTY

INTELIGENTNÍ DOMOV
PRO ŽIVOT BEZ STAROSTÍ
Cockpit je revoluční, inteligentní a jednoduchý systém,
který umožní řídit domácnost z libovolného místa pomocí
intuitivní aplikace ve smartphonu a tabletu.
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KLIMATIZACE
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DOMÁCÍ
SPOTŘEBIČE

Výrobce: www.goap.eu

www.cockpit.cz
www.facebook.com/cockpitcz/
www.instagram.com/cockpitcz/

BEZPEČNOST

KOMFORT

ÚSPORA ENERGIE

DALŠÍ VÝHODY
Individuální řešení a nastavení
Intuitivní ovládání
Bezdrátová a rychlá instalace
Instalace do hotové domácnosti
Dostupnost pro každého
Řešení Z-Wave
Bezplatná aplikace pro iOS i Android
Bez měsíčních poplatků
Neporuchovost
Ovládání více nemovitostí z jedné aplikace
Help desk 24/7
Více než 25 let mezinárodních zkušeností výrobce s automatizací
Široké spektrum využití
Od 19.900,- za bytovou jednotku

BEZPEČNOST

Double on/off – modul,
který dokáže najednou
zapínat a vypínat dva
elektrické okruhy.
Weather station – používá se
k měření směru a rychlosti větru,
síly srážek, měření teploty a vlhkosti
v interiéru a exteriéru atd.

Dimmer – modul, který
umí regulovat intenzitu
osvětlení nebo např.
rychlost ventilátoru.

RGBW dimmer – modul
určený k ovládání
plnobarevných LED
pásků.
RS Room sensor – teplotní čidlo nahrazující
pokojový termostat s přímou regulací teploty.

3-in-1 sensor –
senzor s detekcí
pohybu může
hlásit aktuální
teplotu a úroveň
osvětlení ve své
bezprostřední
blízkosti.

Smart meter –
měří energii přímo
v jednofázových sítích
na principu rychlého
vzorkování signálů
napětí a proudu
a z nich následně
vypočítává energii,
výkon a účiník.

Kamery – vnitřní
i venkovní kamery
uživateli přinášejí
možnost sledování
jejich domova
odkudkoliv.

Siren – pomocí
hlasitého
zvukového signálu
a blikajícího
světla varuje před
nebezpečím.

Smart plug –
přepíná všechny
druhy zátěže
a měří spotřebu
energie.

Flood detector
– detekuje únik
vody v koupelnách
a kuchyních.

Shutter – modul, který
je určený pro ovládání
žaluzií, rolet, markýz
atd. včetně přesného
polohování.

PWM thermostat
– slouží k řízení teplot
podlahového topení
nebo radiátorů.

On/off thermostat
– je ideální pro přímé
ovládání podlahových
topných systémů, ohřívačů
teplé vody, teplovodních
čerpadel, elektrických
radiátorů apod.

Inteligentní zabezpečení
proti vnějším vlivům
 Ochrana majetku
Po narušení objektu Cockpit spustí světelný i zvukový alarm a okamžitě informuje majitele o místě vstupu

Radiator
thermostat –
ovládá topný
ventil radiátoru.

Water leakage
solution – zabrání
vytopení při
haváriích vody.

Automatizace domova dle potřeb rodiny a jejích členů. Synchronizace
a nastavení elektrospotřebičů, světel i topení s ročním obdobím, aktuální
rodinnou situací či dle výjimečných potřeb jednotlivců.
Ovládání všech modulů na dálku a nastavení automatických scénářů ušetří čas

cizí osoby, spustí kameru ke kontrole. Majitel pak vyhodnotí situaci. Odpadají automatické placené

i starosti. Cockpit zohledňuje zdravotní hledisko např. automatickým vypnutím

výjezdy bezpečnostních agentur i měsíční paušál alarmu. Záznam z kamery je možno zhlédnout i zpětně.

všech spotřebičů z režimu stand-by, čímž eliminuje elektrosmog v prostoru.

Blíží se bouřka a silný vítr, Cockpit hodnotí data meteostanice a automaticky spustí venkovní rolety a zatáhne
roletu na bazénu. V záplavových oblastech může ovládat čerpadlo při zatopení sklepních prostor.

 Havárie vody
V případě havárie vody Cockpit pomocí Water leakage solution detekuje nežádoucí únik a automaticky
zavře hlavní uzávěr vody, čímž zabrání vyplavení.

Inteligentní bezpečnost
domácnosti a jejích obyvatel
 Zabezpečení domácnosti při odchodu dětí
Když školáci opustí domácnost, můžete zkontrolovat, jestli zavřeli všechna okna i dveře, zda jsou vypnuté
elektrospotřebiče, jako např. trouba, televize apod.

 Bezpečnost seniorů
Babička vám najednou nebere telefon? Zkontrolujte, zda se doma něco neděje. Zjistíte-li, že běží zásuvka
televize, můžete televizi vypnout a volat znovu. Televize mohla běžet příliš hlasitě a babička jen neslyšela
telefon. Anebo jen spustíte kameru a ověříte, jestli je vše v pořádku.

 Kontrola domácích zvířat

 Pro osoby se zdravotním postižením či limitovaným pohybem
Řešení Cockpit automatizuje domácnost dle individuálních potřeb a usnadní provádění běžných úkonů
jako je ovládání světel, topení a dalších elektrospotřebičů.

ÚSPORA ENERGIÍ
FINANČNÍ ÚSPORA
ÚSPORA VODY

Ekologické scénáře

 Nepřízeň počasí

Jednoduše vám řešení Cockpit pomůže zkontrolovat vaše domácí mazlíčky pomocí vnitřních kamer.

Door/Window
sensor – detekuje
otevírání a zavírání
oken či dveří.

ÚSPORA

Single on/off – modul,
který ovládá zapnutí
a vypnutí elektrických
spotřebičů.

SCÉNÁŘE A SCHÉMATA POUŽITÍ

Gateway – řídící jednotka
celého řešení Cockpit, která
ovládá jednotlivé prvky
a automatizuje jejich chování.

KOMFORT

 Sledování filmu a TV
Cockpit ztlumí světla, zatáhne žaluzie a lehce zvýší teplotu v místnosti, aby nás nic nerušilo od relaxace.

 Noc
Veškeré spotřebiče a osvětlení Cockpit vypne, včetně režimu stand-by, tím eliminuje elektrosmog, a tudíž
zvýší kvalitu spánku. Aktivuje se ovládání světel pohybovým čidlem – automaticky se rozsvítí při pohybu
na chodbě či v koupelně.

 Ráno
S rozbřeskem či v požadovanou dobu Cockpit vytáhne žaluzie, zapne kávovar a spustí rádio. Zajistí tak
kvalitnější probuzení do nového dne.

 Zahrada a další
Cockpit vyhodnocuje data z meteostanice a nezalévá zbytečně před deštěm. Automaticky zatahuje roletu
na bazénu při dešti, větru apod.

 Chalupa a chata
Cockpit umožňuje z jedné aplikace ovládat i více nemovitostí. Zajistí tak bezpečnost a kontrolu chalupy
nebo předem zapne vytápění a nahřátí vody.

 Scénář automatického vypínání a zapínání světel
a elektrospotřebičů.

 Vypínání režimu stand-by a eliminace elektrosmogu.
 Scénář ovládání topení dle denního režimu,
teploty v bytě či specifické situace, jako
je dovolená či režim mimo domov.

