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Artykuł promocyjny

Za pomocą małych, szybkich w  instalacji 
i uruchomieniu modułów, możliwa jest au-
tomatyzacja rolet, okien i markiz, zarządza-
nie oświetleniem, sterowanie wentylatorami, 
grzejnikami, uzbrajanie lub rozbrajanie alar-
mu, otwarcie bramy automatycznej oraz wiele 
innych funkcji! Integracja różnych systemów 
pozwala tworzyć spersonalizowane scenariu-
sze i konfiguracje poprawiając komfort i bez-
pieczeństwo domowników, oszczędzając Twój 
czas oraz energię. Przykładowo, wychodząc 
z domu naciskasz jeden przycisk, a system 
YOKIS za Ciebie uzbroi system alarmowy, wy-
łączy oświetlenie oraz inne zbędne odbiorni-
ki elektryczne w całym domu, domknie okna, 
zasunie rolety, zredukuje ogrzewanie, otworzy 
bramę… Ogromnym atutem systemu YOKIS 
jest możliwość tworzenia instalacji rozproszo-
nej, stosowania jednocześnie urządzeń prze-
wodowych, jak i bezprzewodowych. Dzięki 
temu możesz budować swój inteligentny dom 
sukcesywnie, stosownie do swoich potrzeb 
i możliwości finansowych. Montaż modu-
łów i uruchomienie systemu jest bardzo pro-
ste. Wystarczy podstawowa wiedza elektro-
techniczna i typowe narzędzia (kombinerki, 
wkrętak). Programowanie systemu nie wyma-
ga żadnych specjalistycznych urządzeń – na-
wet komputera. Wszystkie operacje wykonujesz 

przez moduły, przyciski oraz piloty. W syste-
mie radiowym YOKIS każdy moduł komuni-
kuje się dwukierunkowo z innymi modułami 
w okolicy, co daje możliwość zbudowania sieci 
połączeń, przekazywanie poleceń między mo-
dułami i zarazem znaczne zwiększenie zasię-
gu działania całego systemu. 

Wykonanie każdego polecenia jest zwrotnie 
potwierdzane do nadajnika więc operator wie, 
że zostało ono poprawnie wykonane. 

Do sterowania można używać typowych 
przycisków podłączonych przewodowo oraz 
pilotów zdalnego sterowania. Dostępne są pi-
loty ręczne 2- lub 8-kanałowe oraz naścienne 
nadajniki radiowe: 1, 2 lub 4 przyciskowe, któ-
re mogą być zainstalowane na dowolnej pła-
skiej powierzchni. 

Jeżeli chcemy wykorzystać obecnie zain-
stalowane łączniki lub przyciski (a brak jest 
wymaganej instalacji przewodowej) wystar-
czy podłączyć do nich miniaturowy nadajnik, 
który zmieści się w typowej puszcze podtyn-
kowej za łącznikiem. 

W niedalekiej przyszłości dostępny będzie 
router, który umożliwi sterowanie naszym inte-
ligentnym domem przez przeglądarkę interne-
tową z poziomu komputera, smartphonu, table-
tu lub smartTV. Wszystkie powyższe sposoby 
sterowania można ze sobą dowolnie łączyć.

Niektóre z modułów wykonawczych, np. ste-
rownik rolet, umożliwiają zaprogramowanie 
indywidualnego harmonogramu dziennego. 
Możliwe jest nauczenie sterownika, aby o za-
danych porach uchylał roletę do ustalonego 
położenia oraz otwierał lub zasuwał ją całko-
wicie. Funkcja timera w module włączników 
światła lub ściemniaczy automatycznie wyłą-
czy oświetlenie po zadanym czasie informując 
nas wcześniej o tym. Podczas naszej dłuższej 
nieobecności, system może symulować na-
szą obecność w domu losowo załączając i wy-
łączając wybrane oświetlenie. Dzięki swojej 
funkcjonalności system YOKIS wyręczy Cię 
z rutynowych obowiązków dnia codziennego!

Adam Pongowski
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YOKIS rewolucjonizuje typowe, stare lub nowe instalacje elektryczne. Od teraz system 
inteligentnego domu dostępny jest dla każdego. Nie musisz wymieniać przewodów, kuć 
ścian, wymieniać łączników i przycisków, zmieniać źródeł światła... 
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