
                                                     
                                    

Ste pripravljeni na delo ? 
Ponujamo vam orodja in dokumentacijo za uporabo naših naprav tako, kot želite. 

Tukaj je nekaj idej za začetek, sedaj sprostite domišljijo in moč Avior-ja, da ustvarite, kar želite. 

 

KRMILJENJE VRAT 

Iz lokalnega šifratorja, RFID ključev/kartic,  pametnega 

telefona, računalnika v pisarni ali kjerkoli po svetu.  

Uredite dostop ljudi na vaše parkirišče in stavbo, ter tako 

ščitite zaposlene in svoje premoženje. 

 

 

 

 

KLIMATSKA KONTROLA 

Spremljajte in prilagajajte temperaturo hiše glede na 

trenutne družinske potrebe in tako privarčujte pri porabi 

energije. Sprožite ogrevalni / hladilni sistem glede na vaše 

želje, okoljske pogoje in ceno energije. 

 

 
AVTOMATIZACIJA DOMA 

Upravljajte gospodinjske aparate iz oddaljene lokacije 

prek sporočil za klepet,  s pomočjo sporočil SMS ali 

klicev. Vprašajte za status in prejmite opozorila za 

lokalne dogodke. 

Ustvarite lastno strategijo nadzora, ki temelji na 

časovnih in okoljskih pogojih. 

 

OPOZORILA DOMA 
Prejmite opozorilo, če se vaš pralni stroj izklopi ali če 

vam pušča voda. 

Bodite obveščeni v primeru izpada električne energije in 

tako preprečite nastajanje škode pri odtaljevanju 

zamrzovalnika. 

 
 

 
NADZOR VDORA - VLOMA 
Bodite opozorjeni, ko nekdo vstopi v vašo lastnino! V 

izoliranih ali nevarovanih stavbah sirene za alarm niso 

dovolj za takojšnje poročanje in ukrepanje v nujnih 

primerih. Izpiše sporočilo, ko nekdo vstopi v vaš dom, 

dovoz, dvorišče, garažo… 

 

 



NAPAKE 
Poročanje o tehničnih napakah na napravah, strojih, 
ipd. Prav tako lahko prejmete obvestilo, ko se oprema 
vrne v normalno obratovalno stanje. Nadzorujte 
napajanje, 
temperaturo, odprta vrata,… Spremljajte delovni čas 
strojev, kotlov, dvigal, prodajnih avtomatov… 
 

 
 
ZUNANJA SVETLOBA 
Upravljanje luči glede na prisotnost pešcev in 

avtomobilov ali glede na čas sončnega zahoda in 

sončnega vzhoda. 

Izklopite luči, ko želite občudovati nočno nebo, 

zmanjšati svetlobno onesnaženje in prihraniti denar. 

 

 

ULIČNE SVETILKE 
Regulacija jakosti svetlobe v realnem času je zelo 

privlačna rešitev za zmanjšanje svetlobnega 

onesnaženja in porabe energije. 

Poleg tega se lahko ulične svetilke uporabijo za 

pomoč pri reševanju in označevanju nevarnih situacij 

ali prometnih nesreč. 

 

RAZPRŠENI NADZOR 
Zbirajte informacije iz niza prostorsko razporejenih 
senzorjev za spremljanje delovanja in načrtujte 
vzdrževanje na podlagi podatkov v realnem času. 
Uporabite zgodovinske podatke za prihodnji razvoj 
in načrtovanje. 

 

 
MREŽA SENZORJEV 
Merite okoljske parametre, kot so smer in hitrost 
vetra. 
Vrednosti iz senzorjev bodo sporočene 

centralizirani enoti, vendar so na voljo tudi za 

takojšnje branje vsem, ki so pooblaščeni za dostop 

do spletnih strani naprave. 

 
 
PRENOS PODATKOV 
Uporabite Avior za učinkovito pošiljanje in 

prejemanje teksta iz lokalnih serijskih vrat preko 

WiFi ali GSM/GPRS mobilnega omrežja in 

nadzorujte katerokoli napravo, stroj ali postopek 

prek serijske povezave. 
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