שאלות ותשובות
 האם ניתן לבצע שינויים לאחר ההתקנה
ניתן לבצע שינויים בשתי הרמות גם בחומרה וגם בתוכנה
לשינויי תוכנה או גרסה חדשה או תוספות לא צריך ידע מיוחד וברוב המקרים ניתן לבצע
שינויים באופן אישי במידת הצורך אפשר גם לבקש מאיש מקצוע לבצע שינויים מרחוק
ולשלוח קובץ חדש למערכת.

 מה המטרה של אוטומטה
המטרה של אוטומטה זה להציע מערכת לבית בטוח וחכם במחיר שווה לכל כיס

 איך המערכת עושה את הבית יותר בטוח לילדים שלי
בהתקנה הבסיסית ללא כל צורך בתוספות ניתן להגדיר במערכת מצב של " ילדים בבית לבד
"
אשר יכול לדוגמא לבצע את הפעולות הבאות באופן אוטומטי
 .1לנתק תנורים ,מיקרו או כל מכשיר בעל גוף חימום שיכול להוות סכנה לילדים
 .2ניתוק החשמל בתקעים ,למקרה של ילדים קטנים
 .3עבור דירות בקומה גבוהה ,ניתן להורות למערכת לפתוח את התריסים רק למצב כניסת
אור כך שהילד לא יוכל להתכופף החוצה
 .4במידת הצורך ,ניתן לנעול את דלת הכניסה או לבקש שאם הילד פותח את דלת הכניסה,
המערכת תשלח התראה בצורת SMS

 כמה נקודות אפשר להתקין
מערכת אוטומטה אינה מוגבלת בכמות נקודות ההתקנה
בכל זמן ניתן להוסיף יחידות פיקוד מסוגים שונים ולחבר אותם למערכת.

 האם אפשר להרכיב את המערכת לאחר ההתקנה הראשונית ובמה זה כרוך
בכל זמן נתון ניתן להוסיף למערכת יחידות פיקוד נוספות או להוסיף יחידות
אלחוטיות נוספות.
המערכת אינה מוגבלת בכמות היחידות אשר היא יכולה לנהל.

 לאילו יחידות קצה יכולה אוטומטה להתממשק
אוטומטה יכולה להתממשק לכל השקעים ,המפסקים וגלאי הנפח הסטנדרטיים ,לאזעקות
מכל הדגמים הקיימים .כמו כן ,אוטומטה מתממשקת ליחידות בעלות פרוטוקול Wi- ,DMX
 Bluetooth ,Fiועוד.

 כיצד אני שולט על אוטומטה
אפשר להפעיל את המערכת על ידי כל מחשב או טלפון בכל מקום במשרד ,בבית או
ממקום מרוחק.
ניתן להשתמש במפסקים רגילים בכדי להדליק או לכבות אורות ומכשירים מכל הסוגים וגם
להפעיל באמצעותם תרחישים אשר מבצעים מספר רב של פעולות.
וכמובן ,באמצעות עמדות מעוצבות בעלות מסך מגע לתפעול המערכת

 האם אוטומטה יכולה לעשות אפקטים בתאורה
כן ,אוטומטה יכולה לבצע מספר רב של אפקטים בגופי תאורה בפרוטוקול DMX
כמו כן ,ניתן לתמוך בפרוטוקולים אחרים על ידי ממיר מ DMX -לכל פרוטוקול אחר

 אילו סוגי הודעות אוטומטה יכולה להוציא
אוטומטה יכולה להוציא מגוון רחב של הודעות מערכת או הודעות מתוכנתות מראש
למסכי המשתמש ,לכל המחשבים והטלפונים אשר מחוברים למערכת וגם על ידי שליחת
-SMSים.

 האם אפשר לשלוט על אוטומטה מכל מקום
כן ניתן לשלוט על אוטומטה מכל מקום באינטרנט על ידי מחשב או טלפון נייד וגם
על ידי שליחת פקודות ב SMS

 האם אוטומטה יכול לשלוט במערכת השמע והטלוויזיה
ניתן להגדיר במערכת פקודות השולטות על הטלוויזיה ומערכת השמע .ניתן להדליק ולכבות
את המערכות השונות ולשלוח פקודות שונות כגון הגברה של עוצמת הקול ועוד .במידה
וישנה אפליקציה של יצרן הטלוויזיה או מערכת השמע ,ניתן לשלב אותה בעמדת השליטה
המעוצבת של אוטומטה.

 האם ניתן להגדיר תרחישים רב שנתיים
כן
ניתן להגדיר מספר בלתי מוגבל של תרחישים יומיים חודשיים ושנתיים
כמו כן תרחישים חד פעמיים

 האם ניתן לזהות מצב זריחה ושקיעה לפי מקום גיאוגרפי
כן
ניתן להזין את מיקום המערכת ואוטומטה תחשב את זמן השקיעה והזריחה לצורך ביצוע
פעולות שונות והפעלת תרחישים ושעוני שבת ללא הגבלה

 האם ניתן להוסיף שלט רחוק
כן
ניתן להוסיף סוגים רבים של שלטי רחוק סטנדרטיים ללא הגבלה של יצרן
ניתן להגדיר במערכת את פעולת שלט הרחוק לכל דבר רצוי כגון פתיחת דלתות  ,הדלקת
אורות  ,הפעלת תרחישים ועוד....

 האם אפשר ליישם מערכת אזעקה
כן
ניתן להתממשק ולשלוט על מערכת אזעקה קיימת או לרשום תרחיש אשר מבצע את פעולת
מערכת האזעקה ואשר מותאם במיוחד עבור הסביבה בה מותקנת המערכת (ישנם תרחישים
מוכנים ).
אוטומטה יכולה לעבוד עם רוב סוגי הגלאים הסטנדרטיים אשר קיימים בשוק.
אוטומטה מאפשרת לשלוט על המערכת מכל מקום ובכל זמן על ידי מחשב וטלפון
*מימוש מערכת האזעקה הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינה מהווה תחליף למערכת רגילה .במידת
הצורך על הלקוח או המתקין לקבל אישור מחברת הביטוח.

 האם אוטומטה יכול למנוע נזקים הנגרמים מהפסקות חשמל
כן
המערכת מזהה באופן מידי הפסקת חשמל או הפרעה בקווי חשמל ומבצעת רשימת פעולות
מוגדרות מראש כגון ניתוק מכשירים רגישים מהחשמל ,שליחת הודעות ועוד....
בגמר הפסקת החשמל ,ניתן להגדיר חיבור מחדש של המכשירים החשמליים

 האם אוטומטה מבצעת מיתוג חכם של המכשירים החשמליים
כן
אוטומטה מחברת את יחידות הקצה (גופי תאורה ,תנורים  )....רק כאשר המתח בקו נמצא
באפס ,דבר המונע נזק וסכנת התחשמלות .בנוסף ,אוטומטה מאריכה את אורך החיים של
מנועי התריסים והווילונות ע"י מניעת האפשרות שהמנוע יקבל פקודה לפתיחה וסגירה בו
זמנית.

 האם ניתן לנתק את המים בבית או במשרד כאשר אין איש בבית
כן
ניתן להגדיר תרחישים אשר מנתקים את המים למבנה בזמן נעילת הבית וחיבור אוטומטי
כאשר חוזרים הביתה

 מה הוא מספר המקסימאלי של חיבורי יחידות קצה לאוטומטה
באופן עקרוני אין הגבלה על כמות יחידות הקצה שניתן לחבר למערכת (למעט המגבלה
הפיסית של מקום)

 האם ניתן לשלוח ולקבל הודעות SMS
כן
ניתן לשלוח ולקבל הודעות SMS
כמוכן ניתן להפעיל את המערכת על ידי הודעות  SMSמכל מקום ובכל זמן

 האם אוטומטה מתחברת לכול סוגי המחשבים ומסכי המגע
כן
מערכת אוטומטה יכולה להתממשק ולעבוד עם כל סוגי המחשבים ומסכי מגע הסטנדרטיים
מכל היצרנים הידועים

