
Η πρωτοποριακή υπηρεσία για 
απόλυτο έλεγχο στο χώρο σας!
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Το σπίτι σας είναι ο χώρος που ζείτε 
και θέλετε να είναι άνετο, ασφαλές, 
λειτουργικό και να προφυλάσσει εσάς και 
τα πρόσωπα που αγαπάτε.

Τώρα, με τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία smartwatt 
έχετε τον απόλυτο έλεγχο του χώρου σας, οπουδήποτε 
κι αν βρίσκεστε! 

Προσθέστε όσες “έξυπνες” συσκευές επιθυμείτε και κάντε τους 
χώρους σας “έξυπνους”, ελέγχοντας όλες τις συσκευές από μία 
και μόνο εφαρμογή στο κινητό σας.

O χώρος σας,
όπως δεν τον έχετε φανταστεί ξανά!

Οφέλη Ζήστε “έξυπνα”
και πάρτε τον έλεγχο του χώρου σας!
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Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας στο 183 83 για τη νέα υπηρεσία της WATT+VOLT!

Άνεση στην καθημερινότητα

• Διαμορφώστε την ατμόσφαιρα του χώρου σας με τη 
φωτεινότητα που θέλετε και χρειάζεστε κάθε στιγμή.

• Ρυθμίστε το θερμοστάτη σας στη θερμοκρασία που 
επιθυμείτε, δίνοντάς του εντολή να προετοιμάζει το 
σπίτι σας, ώστε όταν επιστρέψετε να νιώθετε άνετα και 
ευχάριστα.

• Ρυθμίστε τα φώτα σας σε διαφορετική απόχρωση και 
ένταση, ανάλογα με τη διάθεσή σας.

• Δώστε εντολή στην ηλεκτρική κουζίνα σας και προθερμά-
νετε το φούρνο, πριν καν φτάσετε στο σπίτι σας.

• Ετοιμάστε τον καφέ σας, πριν ακόμα σηκωθείτε από το 
κρεβάτι.

• Ανοίξτε ή κλείστε το θερμοσίφωνα, από όπου κι αν 
βρίσκεστε.

Ασφάλεια, έλεγχος και προστασία

• Δώστε εντολή να ανοίγουν τα φώτα του χώρου που επιθυμείτε, σε 
περίπτωση που ανιχνευθεί κίνηση μέσα σε αυτόν, αποτρέποντας έτσι 
ενδεχόμενη εισβολή.

• Λάβετε ειδοποιήσεις για ενδεχόμενη κίνηση μέσα στο χώρο σας ή για 
ενδεχόμενη πλημμύρα στο πάτωμα του σπιτιού σας.

• Μπορείτε να αναβοσβήσετε τα φώτα σας με ένα άγγιγμα στο κινητό σας. 

Οικονομία και εξοικονόμηση ενέργειας

• Ρυθμίστε τις ηλεκτρικές συσκευές να ανάβουν ή να σβήνουν μόνες τους, 
την ώρα που επιθυμείτε, για οικονομία στο ρεύμα σας.

• Μπορείτε να αναβοσβήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές σας από το 
κινητό σας με τη βοήθεια της “έξυπνης” πρίζας ή του “έξυπνου” ρελέ, 
εξοικονομώντας χρήματα.

• Μετρήστε την ενεργειακή κατανάλωση σε κάθε συσκευή συνδεδεμένη με 
την “έξυπνη” πρίζα.



Ανακαλύψτε τρόπους για να είναι ασφαλής ο χώρος σας 
διευκολύνοντας παράλληλα την καθημερινότητά σας

Gateway

Πάρτε
τον έλεγχο!

Οι “έξυπνες” συσκευές επικοινωνούν ασύρματα μέσω του 
πρωτοκόλλου ZigΒee με ένα κεντρικό Gateway, την “καρδιά” 
του έξυπνου συστήματος που συνδέεται απευθείας με το 
router της διαδικτυακής σας σύνδεσης, με μία πολύ 
απλή και γρήγορη διαδικασία. 

Εσείς - μέσω της εφαρμογής - δίνετε εντολές 
στο Gateway και αυτό με τη σειρά του 
μεταφέρει αυτές τις εντολές στις 
“έξυπνες” συσκευές.

Ευέλικτες και εύκολες στην 
εγκατάσταση, μπορείτε να τις 
επανατοποθετήσετε όπου 
παρουσιαστεί ανάγκη.

Χωρίς καλώδια και 
επεμβάσεις στην 
ηλεκτρολογική σας 
εγκατάσταση. 

Με τη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων οι 
επιλογές ασφάλειας, προστασίας και άνεσης, 
περιορίζονται μόνο από τη φαντασία σας!



Η “Έξυπνη” Πρίζα που διευκολύνει την καθημερινότητά σας!

• Θέλετε να πιείτε τον πρωινό σας καφέ μόλις ξυπνήσετε, χωρίς  
να περιμένετε πάνω από την καφετιέρα να ετοιμαστεί; 

• Θέλετε να δείτε την πραγματική 
κατανάλωση (kWh) των συσκευών σας;

• Έχοντας επιστρέψει μόλις από τη δουλειά, 
δεν είναι ωραίο να βρίσκετε το χώρο σας 
ζεστό από το αερόθερμό σας;

• Ξεχάσατε το σίδερο αναμμένο; Φοβάστε ότι 
αφήσατε αναμμένη την καφετιέρα;

Με την υπηρεσία smartwatt και τη βοήθεια της 
“Έξυπνης” Πρίζας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 
αναβοσβήνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή 
επιθυμείτε από το κινητό σας.

Έτσι, η ζωή σας γίνεται πιο λειτουργική, 
ενώ παράλληλα μειώνετε τα έξοδά σας στο 
ηλεκτρικό ρεύμα.

• Αναρωτιέστε αν έχετε ξεχάσει το φως 
αναμμένο στο σπίτι, ενώ εσείς λείπετε; 

• Είστε κουρασμένος και δεν έχετε 
αντοχές να ελέγξετε αν έχετε σβήσει 
όλα τα φώτα στο σπίτι;

• Θέλετε, γυρίζοντας από τη δουλειά, 
να σας υποδεχθεί το σπίτι σας με μία 
χαλαρή και άνετη ατμόσφαιρα;

• Ή ακόμα καλύτερα, θέλετε η λάμπα σας  
να σβήνει αυτόματα συγκεκριμένη ώρα 
και να σας ενημερώνει ότι ήρθε η στιγμή 
να ετοιμάσετε τα παιδιά για ύπνο;

Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα κάνετε, 
απλά και μόνο με ένα άγγιγμα στην οθόνη σας! 

Με τη νέα υπηρεσία smartwatt και την “Έξυπνη” Λάμπα, μπορείτε 
πολύ εύκολα να ρυθμίσετε κάθε στιγμή τα φώτα του σπιτιού σας, 
όπως ακριβώς εσείς θέλετε.

Διασκέδαση
και λειτουργικότητα

Έλεγχος
συσκευών
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Η “‘Εξυπνη” Λάμπα που αλλάζει χρώματα πανεύκολα!



• Τρέμετε στην ιδέα μιας πλημμύρας στο 
σπίτι σας από ξαφνική καταιγίδα;

• Φοβάστε μήπως σπάσει 
κάποιος σωλήνας ή έχει 
διαρροή ο ηλεκτρικός 
θερμοσίφωνας και γεμίσει 
το σπίτι σας με νερά, ενώ 
εσείς λείπετε;

Με την υπηρεσία smartwatt 
και τους Αισθητήρες Διαρροής 
και Υγρασίας μένετε ήσυχοι 
γιατί μπορείτε ανά πάσα στιγμή 
να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για 
αύξηση της υγρασίας, ενδεχόμενη πλημμύρα 
ή υπερχείλιση νερού στο χώρο σας.

Με τους Αισθητήρες Διαρροής και Υγρασίας, 
μπορείτε να προλάβετε ζημιές!
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Το “έξυπνο” σπίτι που ελέγχει κάθε κίνηση για απόλυτη ασφάλεια!

• Θέλετε να ξέρετε άμεσα αν έχει μπει κάποιος στο σπίτι σας απροσδόκητα;

• Θέλετε να γνωρίζετε αν επέστρεψε το παιδί σας από το σχολείο κάποια 
συγκεκριμένη ώρα;

• Αναρωτιέστε αν ο σκύλος σας έχει πρόσβαση σε “επικίνδυνα” μέρη;
 
Με την υπηρεσία smartwatt είστε ξέγνοιαστοι. Εγκαθιστώντας τους 
Αισθητήρες Κίνησης και Αισθητήρες Πόρτας/Παραθύρου έχετε τη 
δυνατότητα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για οποιαδήποτε κίνηση ανιχνευθεί 
μέσα στο χώρο σας. 

Έτσι, διευκολύνετε την καθημερινότητά σας, ενώ παράλληλα κρατάτε το χώρο 
σας ασφαλή, αποτρέποντας απρόσμενες “επισκέψεις”.

Ασφάλεια
και προστασία

Ασφάλεια
και προστασία



Εγκατάσταση

Απλή εγκατάσταση και εύκολη χρήση της εφαρμογής, με τα εξής απλά βήματα:

1. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή smartwatt στο κινητό σας (διαθέσιμη για Android και iOS συσκευές).

2. Συνδέστε το Gateway (κεντρική συσκευή που συνδέει τη mobile εφαρμογή με τις “έξυπνες” συσκευές) με το 
internet router του χώρου σας, απλά και γρήγορα.

3. Οι “έξυπνες” συσκευές συνδέονται αυτόματα στο Gateway για να τις χρησιμοποιείτε από όπου και όποτε θέλετε.

4. Προσθέστε όσες περισσότερες “έξυπνες” συσκευές θέλετε και ελέγξτε το χώρο σας από μία και μόνο mobile 
εφαρμογή.

5. Και όλες αυτές οι συσκευές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, αφού έχετε θέσει τους δικούς 
σας κανόνες για τη λειτουργία τους!

Ελέγξτε το χώρο σας με το πάτημα ενός κουμπιού!

powered by

Δείτε αναλυτικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης του Gateway και των “έξυπνων” συσκευών στο www.smartwatt.gr

Με το “Έξυπνο” Ρελέ έχετε όποτε θέλετε  
ζεστό νερό!

• Έχετε ξεχάσει το θερμοσίφωνα αναμμένο;

• Εύχεστε να ήταν ζεστό το νερό στο σπίτι σας, όταν 
εσείς το θέλετε; 

• Θέλετε να μετρήσετε την κατανάλωση του 
θερμοσίφωνα, της ηλεκτρικής κουζίνας και 
ολόκληρου του χώρου σας;

• Θέλετε να ρυθμίσετε να ανοιγοκλείνουν τα φώτα 
του κήπου όταν το έχετε επιλέξει;  

Με την υπηρεσία smartwatt δεν έχετε καμία ανησυχία. 
Εγκαθιστώντας το “Έξυπνο” Ρελέ στον ηλεκτρολογικό σας πίνακα αποκτάτε 
τη δυνατότητα να μετράτε την ηλεκτρική κατανάλωση στο σπίτι σας και με 
αυτόν τον τρόπο να εξοικονομείτε ακόμη περισσότερα χρήματα. 

Προγραμματίστε τους χρόνους που επιθυμείτε να ανοίγουν ή να κλείνουν οι 
συσκευές σας, από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε, μέσω του κινητού σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 183 83 για την εγκατάσταση του ρελέ, 
μέσω εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου. 

Εξοικονόμηση
ενέργειας
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Τηλ. 183 83

Website/e-shop: 
www.smartwatt.gr

Τεχνική Υποστήριξη: 
support@smartwatt.gr

Λ. Κηφισίας 217Α
15124, Μαρούσι

Ρεύμα με χαμηλό λογαριασμό
και υψηλή νοημοσύνη!

Δείτε όλα μας τα προϊόντα και τις προσφορές μας 
στο www.smartwatt.gr 
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