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Domácnosť / Bezpečnosť / Zdravie / Úspora / Starostlivosť a iné

ANTIK DOMÁCNOSŤ
Smart produkty pre jednoduchší život

www.antik.sk/smart-world
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Atmosféra na každú
príležitosť s reguláciou
intenzity
Inteligentné osvetlenie vám umožní ovládať svetlá vo vašej
domácnosti. Nielen že pomocou mobilného telefónu budete môcť
svetlo vypnúť alebo zapnúť, ale aj zmeniť farbu či intenzitu svetla
presne podľa vášho priania. So systémom inteligentného osvetlenia
ľahko upravíte domácu atmosféru, podľa nálady alebo situácie
môžete voliť svetelné scény, od romantickej večery po farebné párty
osvetlenia meniace sa podľa hudby.
Zvyšuje bezpečnosť v čase, kedy nie ste doma
Ďalšou výhodou inteligentného osvetlenia je možnosť naprogramovať
náhodné rozsvietenie a zhasínanie rôznych svetiel v byte v čase, keď
ste napríklad na dovolenke. Čo môže fungovať ako jeden z prvkov
ochrany majetku pred zlodejmi.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

240 V

Dodávateľ

Antik

Technické parametre

E27 (9W)

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart žiarovka
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o s ve t l e n i e

Atmosféra pre každú
príležitosť s reguláciou
intenzity
Inteligentné osvetlenie vám umožní ovládať
svetlá vo vašej domácnosti. Nielen že pomocou
mobilného telefónu budete môcť svetlo vypnúť
alebo zapnúť, ale aj zmeniť farbu či intenzitu
svetla presne podľa vášho priania. So
systémom inteligentného osvetlenia ľahko
upravíte domácu atmosféru, podľa nálady
alebo situácie môžete voliť svetelné scény, od
romantickej večery po farebné párty osvetlenia
meniace sa podľa hudby.

RGB

Zvyšuje bezpečnosť v čase, kedy nie ste doma
Ďalšou výhodou inteligentného osvetlenia je možnosť naprogramovať náhodné rozsvietenie a zhasínanie
rôznych svetiel v byte v čase, keď ste napríklad na dovolenke. Čo môže fungovať ako jeden z prvkov
ochrany majetku pred zlodejmi.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

240 V

Dodávateľ

Antik

Technické parametre

E27 (9W)

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.

ii

jv

ATK-SHS01

. an t i k

es

h

WiFi
.s

Antik Smart RGB
LED pás

h
a

jv

bezpečnosť

To najdôležitejšie
vždy pod dohľadom
Full HD rozlíšenie 1920 x 1080px zachytí každý detail.
Samozrejmosťou sú funkcie ako detektor pohybu, nočný
režim s dosahom až do 5m, ukladanie dát na Cloud alebo
microSD kartu.
Obojsmerné audio s mikrofónom umožňuje viesť konverzáciu
medzi kamerou a aplikáciou v mobile.
Navyše podporuje nahrávanie 24/7, čo znamená, že Vám
neunikne ani sekunda z miesta pozorovaného kamerou.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

Sieťový adaptér (USB)

Určenie

Interiérová kamera

Uhol záberu

135° (V)/ 85°(H)

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart kamera
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bezpečnosť

Jedinečná nástenná
kamera s rotačným
stupňom až 340°
Full HD rozlíšenie 1920 x 1080px zachytí každý detail.
Samozrejmosťou sú funkcie ako detektor pohybu, nočný
režim s dosahom až do 5m, ukladanie dát na Cloud alebo
microSD kartu.

Rotácia až do 340°

Obojsmerné audio s mikrofónom umožňuje viesť konverzáciu
medzi kamerou a aplikáciou v mobile.
Navyše podporuje nahrávanie 24/7, čo znamená, že Vám
neunikne ani sekunda z miesta pozorovaného kamerou.
Nahraté momenty si môžete spätne pozrieť.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

Sieťový adaptér (USB)

Určenie

Interiérová kamera

Uhol záberu

135° (V)/ 85°(H)

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart kamera
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bezpečnosť

Jedinečný pozorovací uhol
zachytí takmer všetko
Full HD rozlíšenie 1920 x 1080px zachytí každý detail.
Samozrejmosťou sú funkcie ako detektor pohybu, nočný režim
s dosahom až do 5m, ukladanie dát na Cloud alebo microSD kartu.
Obojsmerné audio s mikrofónom umožňuje viesť konverzáciu
medzi kamerou a aplikáciou v mobile.

Rotácia až do 340°

Navyše oplýva pokročilým nočným režimom s dosahom až 5m.
Podporuje nahrávanie 24/7, čo znamená, že Vám neunikne ani
sekunda z miesta pozorovaného kamerou. Nahraté momenty
si môžete spätne pozrieť.

Deň

Noc

Komunikácia

WiFi

Napájanie

Sieťový adaptér (USB)

Určenie

Interiérová kamera

Uhol záberu

135° (V)/ 85°(H)

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart kamera
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bezpečnosť

Bezšnúrová FullHD kamera
na batériu s pozorovacím
uhlom 135 stupňov
Full HD rozlíšenie 1920 x 1080px zachytí každý detail.
Samozrejmosťou sú funkcie ako vodeodolnosť, nočný režim
s dosahom až do 8m, ukladanie dát na Cloud alebo microSD
kartu.
Obojsmerné audio s mikrofónom umožňuje viesť konverzáciu
medzi kamerou a aplikáciou v mobile.
Navyše oplýva inteligentným algoritmom na detekovanie
falošného pohybu, čím zaistí minimum takýchto prípadov.
Podporuje nahrávanie 24/7, čo znamená, že Vám neunikne ani
sekunda z miesta pozorovaného kamerou. Nahraté momenty
si môžete spätne pozrieť.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

Batéria 5200 mAh
znovunabíjateľné
lítiové batérie

Určenie

Interiér / exteriér

Uhol záberu

135° (V)

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart kamera

ATK-FS01

smart senzory

Včasné varovanie
a prevencia proti
vytopeniu
Záplavový senzor ochráni vašu domácnosť pred vytopením
a minimalizuje škody, ktoré by ste mohli spôsobiť sebe alebo
vaším susedom.
Antik Smart zaplavový senzor vás okamžite upozorní, pošle
notifikáciu a spustí ďalšie akcie pre uzavretie hlavného
ventila vody, alebo hlasového varovania pomocou sirény.
Záplavový senzor je kompaktný, elegantný a nepotrebuje
žiadne káblové napájanie. Je možné ho umiestniť na toalete
pre prípad prasknutia prívodnej hadice k práčke, v pivnici
alebo garáži.

Komunikácia

ZigBee

Napájanie

Batéria CR2 3V

Dodávateľ

Antik

Určenie používania

IP55 interiér

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart
záplavový senzor

Z i gBee

Inteligentná regulácia
teploty a vlhkosti
domu, či chaty
Antik Smart senzor vlhkosti a teploty je skvelý na
monitorovanie klímy vo vašej domácnosti alebo chate.
Aktuálne aj historické údaje teploty a vlhkosti zobrazuje
prehľadne v mobilnej aplikácii nech ste kdekoľvek. Pomocou
smart fukcií dokážete dokonca nastaviť poslanie notifikácie,
vypnutie alebo zapnutie kúrenia, alebo spustenie zvlhčovača
vzduchu, ktorý sa spustí, keď vlhkosť alebo teplota prekročí
alebo dosiahne nastavené hodnoty. Tým sa zabezpečí zdravý
a bezpečný vzduch pre vás a vaše deti.
Detegovanie teploty v rozsahu: -20 - 60 °C, (+/-0.3 °C)
a vlhkosti v rozsahu: 0% - 100%.

Komunikácia

ZigBee

Napájanie

Batéria CR2032

Dodávateľ

Antik

Určenie používania

IP55 interiér

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart
senzor vlhkosti
a teploty

Z i gBee

Z i gBee

ATK-THM01
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smart senzory

Okamžitý prehľad
teploty, vlhkosti
aj intenzity svetla
v miestnosti
Antik Smart Multisenzor vlhkosti, teploty a intenzity svetla je skvelý na monitorovanie klímy vo vašej
domácnosti, alebo chate. Aktuálne aj historické údaje sa zobrazujú prehľadne v mobilnej aplikácii nech
ste kdekoľvek.
Pomocou smart fukcií dokážete nastaviť poslanie notifikácie, vypnutie alebo zapnutie kúrenia alebo
spustenie zvlhčovača vzduchu, ktorý sa spustí, keď vlhkosť alebo teplota prekročí alebo dosiahne
nastavené hodnoty. Tým sa zabezpečí zdravý a bezpečný vzduch pre vaše deti a celú rodinu. Pomocou
hodnôt intenzity osvetlenia a pohybového senzora si dokážete komfortne automatizovať zapínanie
tlmeného svetla na chodbe, schodisku alebo na toalete v nočných hodinách.

Komunikácia

ZigBee

Napájanie

Batéria CR2032

Dodávateľ

Antik

Určenie používania

IP55 interiér

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart
Multisenzor

Z i gBee
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smart senzory

Po detegovaní pohybu
zapne svetlo, alebo
zašle notifikáciu
na Váš mobil
Antik Smart pohybový senzor monitoruje a deteguje pohyb vo vašej domácnosti alebo na chate.
Pomocou smart funkcií si dokážete nastaviť alarm, poslanie notifikácie, alebo spustenie hlasovej sirény
v pripade neoprávneneho vniknutia.
Pre zvýšenie komfortu vášho bývania si môžete nastaviť automatické zapínanie svetla na chodbe, alebo
schodisku v nočných hodinách, alebo len poslať notifikáciu, keď sa vaše deti vrátia zo školy.

Komunikácia

ZigBee

Napájanie

Mini USB / CR123A 2-3V

Dosah záberu

12m

Uhol záberu

120

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart
senzor pohybu
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ATK-MDS01

smart senzory

Detegovanie otvorenia
dverí alebo okien
jednoducho
a rýchlo
Dverový a okenný senzor deteguje otvorenie vaších okien a dverí vo vašej domácnosti alebo chate.
Senzor sa jednoducho umiestni na akýkoľvek rám dverí a okien bez nutnosti káblových rozvodov.
Pomocou tohto senzora si môžete vytvoriť alarm pre prípad nepovoleného vstupu do vášho objektu, alebo
jednoducho nastaviť ďalšie užitočné funkcie ako je spustenie zvukovej sirény pri narušení objektu,
zapnutie svetla na toalete, keď sa otvoria dvere, vypnutie kúrenia v prípade, ak je otvorené okno, alebo
zaslanie notifikácie, keď sa deti vrátia zo školy.

Komunikácia

ZigBee

Napájanie

DC3V / CR2032

Životnosť batérie

2 roky

Naj. indukčná vzdialenosť 22 mm

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart
dverový a okenný
senzor

Z i gBee

Z i gBee

ATK-WPZ01
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smart zásuvky

Vypínajte a zapínajte
čokoľvek priamo
z mobilu alebo
na základe rôznych
pravidiel
Smart zásuvky premenia každý váš spotrebič na smart zariadenie. Šetria nie len čas, ale vďaka
veľkému množstvu využitia aj peniaze. Cez mobilnú aplikáciu dokážete ovládať vaše spotrebiče
odkiaľkoľvek.
Zároveň vidíte stav všetkých spotrebičov vo vašej domácnosti alebo chate. Aktuálne aj historické údaje
o spotrebe sa budú zobrazovať prehľadne v aplikácii, vďaka čomu budete mať vždy dokonalý prehľad
o vašej spotrebe energie. Pomocou smart funkcií si dokážete nastaviť automatické posielanie upozornení,
keď práčka doprala, alebo vaša mraznička nemrazí kvôli výpadku prúdu.

Komunikácia

ZigBee

Napájanie

240V

Meranie spotreby

Áno

Detská poistka

Áno

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart
zásuvka

Antik Smart
zásuvka
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smart zásuvky

Vypínajte a zapínajte
čokoľvek priamo
z mobilu, alebo
na základe rôznych
pravidiel
Smart zásuvky premenia každý váš spotrebič na smart zariadenie. Šetria nie len čas, ale vďaka
veľkému množstvu využitia aj peniaze. Cez mobilnú aplikáciu dokážete ovládať vaše spotrebiče
odkiaľkoľvek.
Zároveň vidíte stav všetkých spotrebičov vo vašej domácnosti alebo chate. Aktuálne aj historické údaje
o spotrebe sa budú zobrazovať prehľadne v aplikácii, vďaka čomu budete mať vždy dokonalý prehľad
o vašej spotrebe energie. Pomocou smart funkcií si dokážete nastaviť automatické posielanie upozornení,
keď práčka doprala, alebo vaša mraznička nemrazí kvôli výpadku prúdu.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

240V

Meranie spotreby

Áno

Detská poistka

Áno

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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smart zásuvky

Viac zariadení
ovládaných nezávisle
z mobilu, alebo
na základe rôznych
pravidiel
Smart zásuvky premenia každý váš spotrebič na smart zariadenie. Šetria nie len čas, ale vďaka
veľkému množstvu využitia aj peniaze. Cez mobilnú aplikáciu dokážete ovládať vaše spotrebiče
odkiaľkoľvek.
Zároveň vidíte stav všetkých spotrebičov vo vašej domácnosti alebo chate. Aktuálne aj historické údaje
o spotrebe sa budú zobrazovať prehľadne v aplikácii, vďaka čomu budete mať vždy dokonalý prehľad
o vašej spotrebe energie. Pomocou smart funkcií si dokážete nastaviť automatické posielanie upozornení,
keď práčka doprala, alebo vaša mraznička nemrazí kvôli výpadku prúdu.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

4x 240V

Samostatné USB

2x USB

Detská poistka

Áno

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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d o m á c i m i l á č i kov i a

WiFi kamera

Nakrmte Vášho
domáceho miláčika
aj keď nie ste doma
a sledujte, ako
mu chutí

Nechávate vášho zvieracieho miláčika doma samého, keď ste v práci, na nákupe alebo návšteve?
Jednoduchým kliknutím v mobilnej aplikácii ho nakŕmite kedykoľvek to budete citiť bez ohľadu na to,
kde sa práve nachádzate.
Inteligentný dávkovač granúl bude automaticky dávkovať vami definované množstvo stravy podľa
časového plánu, ktorý si pohodlne vytvárate v mobilnej aplikácii. Smart dávkovač stravy má v sebe
zabudovanú kameru, takže budete mať vždy prehľad, ako sa má váš zvierací člen rodiny, dokonca ho
budete počuť, alebo na neho budete môcť prehovoriť odkiaľkoľvek.

Komunikácia

WiFi

Napájanie
Kapacita dávkovača

USB-C s možnosťou
vloženia powerbanky
3,7 l

Kamera + audio

Áno

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik Smart
dávkovač potravy PLUS
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d o m á c i m i l á č i kov i a

Nakrmte Vášho
domáceho miláčika
aj keď nie ste doma
ihneď alebo podľa
nastaveného plánu

Nechávate vášho zvieracieho miláčika doma samého, keď ste v práci, na nákupe, alebo návšteve?
Jednoduchým kliknutím v mobilnej aplikácii ho nakŕmite kedykoľvek to budete citiť bez ohľadu na to,
kde sa práve nachádzate. Inteligentný dávkovač granúl bude automaticky dávkovať vami definované
množstvo stravy a to aj podľa časového plánu, ktorý si pohodlne vytvárate v mobilnej aplikácii.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

USB-C / 4x LR14

Kapacita dávkovača

2,6 l / 1,2 kg krmiva

Plán dávkovania

Áno

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Vysávanie už nebude
postrah domácnosti.
Aké je to prísť domov
a mať už povysávané?
Inteligentný robotický vysávač vynaloží maximálne úsilie pre vaše pohodlie a vždy čistú domácnosť.
Moderný a elegantný dizajn zapadne do vašej domácnosti a zladí sa s vaším životným štýlom.
Vďaka mobilnej aplikácii budete mať vždy prehľad o čistote jednotlivých zón, dokážete na diaľku spustiť
vysávanie, alebo nastaviť plne automatické časové plány tak, aby ste sa vždy vrátili do čistého prostredia.
Vysávač je vybavený gyroskopickou navigáciou a sériou senzorov tak, aby nespadol zo schodov,
nenarážal do nábytku, nevynechal žiadne miesto a vždy sa vrátil do nabíjacej stanice. Robotický vysávač
je vybavený bezkefovým systémom s vyšším sacím výkonom, čo ho predurčuje pre domácnosti, kde sú
zvieratá alebo väčší výskyt vlasov, či srste, ktoré sa zamotávajú do kefy pri klasických robotických
vysávačoch.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

Batéria a stanica 240V

Bezkefový systém

Áno

Navigácia

Gyroskopická so senzormi

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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op

k
a p likác

ko m f o r t

Laserovo presná
navigácia pri vysávaní.
Aké je to prísť domov
a mať už povysávané?
Inteligentný robotický vysávač vynaloží maximálne úsilie pre vaše pohodlie a vždy čistú domácnosť.
Moderný a elegantný dizajn zapadne do vašej domácnosti a zladí sa s vaším životným štýlom.
Vďaka mobilnej aplikácii budete mať vždy prehľad o čistote jednotlivých zón, dokážete na diaľku spustiť
vysávanie, alebo nastaviť plne automatické časové plány tak, aby ste sa vždy vrátili do čistého prostredia.
Vysávač je vybavený vynikajúcou laserovou navigáciou a sériou senzorov tak, aby nespadol zo
schodov, nenarážal do nábytku, nevynechal žiadne miesto a vždy sa vrátil do nabíjacej stanice. Robotický
vysávač je vybavený bezkefovým systémom s vyšším sacím výkonom, čo ho predurčuje pre domácnosti,
kde sú zvieratá alebo väčší výskyt vlasov, či srste, ktoré sa zamotávajú do kefy pri klasických robotických
vysávačoch.

Komunikácia WiFi
Napájanie

Batéria a stanica 240V

Funkcie

Bezkefové vysávanie, mopovanie,
virtuálne zóny a steny, manažment
miestnosti

Senzory

Laserová so senzormi

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Zahrejte priestory
pred návratom
domov, alebo
regulujte teplotu
priamo v aplikácii
Antik Smart termostatická hlavica je samoregulačný ventil pre radiátory teplovodného vykurovania
v bytoch alebo domoch.
Nastavením teploty v aplikácii bude táto Antik Smart termostatická hlavica regulovať ventil pre
dosiahnutie požadovanej teploty v rozsahu 5-30 stupňov celzia. Samozrejmosťou je aj diaľková kontrola
pre úsporu vykurovania v čase, kedy nie ste doma. Či si nastavíte temperovaciu teplotu priestorov alebo
sa vrátite domov do už vykúreného prostredia, je len a len na Vás.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

2x 1.5 V LR6/mignon/AA

Teplotný rozsah

5-30 C

LED displej

Áno

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Ovládajte všetky
IR zariadenia
jedným ovládačom
s množstvom výhod
Antik Smart diaľ kový ovládač vám umožní ovládať úplne všetko, čo doma máte a je možné zariadenie
ovládať pomocou infračerveného signálu, ako sú televízory, set-top-boxy, DVD prehrávače, HiFi zostavy,
klimatizácie, ventilátory a iné.
Pomocou smart funkcií dokážete nastaviť, aby sa každé ráno pustilo rádio alebo cez víkend rozprávky pre
deti. Pri odchode do práce jedným tlačidlom vypnete okrem svetiel aj televízor, rádio a utlmite
klimatizáciu. Počas vašej dovolenky môžete nastaviť zapínanie a prepínať televizie a tak simulovať vašu
prítomnosť v domácnosti.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

Mini USB , 5V-1A

IR uhol záberu

360°

IR dosah

7m

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Ovládanie brány do garáže
alebo vstup na pozemok
jednoducho aj s mobilom

S Antik Smart ovládačom prístupových brán vás už nikdy kuriér neprekvapí. Kdekoľvek sa budete
nachádzať, dokažete vašu garážovú bránu otvoriť na diaľku, napríklad, aby vám kuriér nechal balík
v garáži. Navyše získate zabezpečenie garáže, kedy budete automaticky upozornený, ak by chcel niekto
násilne manipulovať s garážovou bránou.
Pomocou smart funkcií dokážete pri odchode z domu do práce jedným tlačidlom vypnúť všetky svetlá
a otvoriť garážovú bránu pre vás. Všetky scénare si nastavíte jednoducho v aplikácii Antik SmartHome.

Komunikácia

WiFi

Napájanie

Sieťový adaptér USB

Dodávateľ

Antik

Využitie

Garážové brány, brány na pozemok

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Zvukový aj svetelný
Alarm v prípade
neželaného pohybu,
zmeny teploty
aj vlhkosti
Antik Smart siréna a gong so senzorom detegovania pohybu, teploty a vlhkosti oznámi každú neželanú
zmenu hlasným zvukovým signálom alebo gongom. Je napájaný batériami, čo zabezpečí jednoduchú a
bezkáblovú montáž na ľubovoľnom mieste.
Okrem zvukových hlásení dokáže zariadenia vydávať aj svetelnú signalizáciu v prípade poplachu. V
prípade poplachu je vyslané aj upozornenie priamo do vášho mobilu.

Komunikácia

ZigBee

Napájanie

USB / 2x CR123A 3V

Intenzita zvuku

90 db

WiFi dosah

40 m

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Meranie počtu
preskokov,
povzbudzovanie
hlasom a chytré odpočítavanie
cyklov cvičenia
Antik Smart švihadlo je skvelý asistent na ceste za zdravým životných štýlom, chudnutím a tiez lepšou
kondíciou. Funkcia odratávania počtu preskokov alebo času Vás upozorní, kedy je čas na oddych. A
naopak, v prípade potreby Vás švihadlo povzbudzuje rôznymi hláškami, čím sa cvičenie stáva
efektívnejšie aj zábavnejšie.
Prepojenie s mobilom navyše prináša celý rad ďalších výhod. Ukladanie histórie odcvičených cyklov
aj spálených kalórii.

Komunikácia

BLUETOOTH

Napájanie

batérie

Certifikácia

CE, FDA

Využitie

interiér aj exteriér

www.antik.sk/smart-world

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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švihadlo
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Antik Smart činka s možnosťou voľby záťaže 1, 1.5 a 2 kg. Chytré
počítanie zdvyhov a zvukový signál pre jednotlivé cykly cvičenia.
Prepojenie s mobilnou aplikáciou cez BLUETOOTH umožňuj ukladať
históriu cvičenia a taktiež stanovovať ciele pre budúce cvičenie.
S chytrými činkami od Antiku si zacvičí celá rodina. Pri cvičení
dodržiavajte pitný režím a zariadenie nenechávajte v blízkosti detí.
Vhodné ako pre mladých ľudí, tak aj pre seniorov.

Komunikácia

BLUETOOTH

Napájanie

Micro USB / batéria

Váha

1 kg + 2x 500 g závažia

Využitie

interiér aj exteriér

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Meranie počtu zdvyhov,
história cvičení priamo
v mobile, cykly cvičenia
aj zvukové signály
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Bezkontaktné a presné
meranie telesnej teploty
napr. dieťata aj počas
spánku
Antik Smart teplomer je zariadenie na
meranie telesnej teploty alebo teploty povrchu
materiálov a tekutín bez potreby priameho
kontaktu. Výhodou je preto meranie napr.
dieťaťa aj počas spánku bez toho, aby ste ho
budili. Samozrejmosťou je ukladanie histórie
nameraných dát a prepojenie s mobilným
telefónom cez BLUETOOTH.
Namerané hodnoty sa uložia aj priamo
v aplikácii a vy tak získate celú históriu
priebehu nameraných hodnôt v čase.

Komunikácia

BLUETOOTH

Napájanie

batéria

Certifikácia

CE, FDA

Meranie teploty

Telo dospelého človeka (čelo),
dieťa a tiež povrchu materiálov

www.antik.sk/smart-world

Možnosť merať
aj teplotu z ušného
otvoru po odstránení
magnetického krytu

Aplikácia
Antik SmartHome
Ovládajte všetky zariadenia
v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním
QR kódu a objavte aj ďalšie produkty
jedinečnej rady Antik SmartHome.
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Antik SmartHome
aplikácia ZADARMO
Ovládajte všetky zariadenia v jednej appke spolu s e-shopom!
Stiahnite si aplikáciu načítaním QR kódu a objavte aj ďalšie
produkty jedinečnej rady Antik SmartHome.

Zvonček na dvere

E-shop priamo v aplikácii
s množstvom chytrých produktov
pre Vašu domácnosť, záhradu.
Ovládanie všetkých zariadení
v jednej aplikácii spolu
s kamerami
Vlastné pravidlá pre rôzne
kombinácie zariadení napr.
“zapni svetlo ak sa otvoria
dvere” a pod.

www.antik.sk/smart-world
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Jedna aplikácia pre
všetky SmartHome
zariadenia

E-sh
o

Žiaden dymový alarm

ZigBee / LAN

Napájanie

Sieťový adaptér (USB)

Pripojenie

LAN pripojenie

Využitie

Antik SmartHome produkty ZigBee

ATK-GZBW01

Z igBee

bl

ue tooth

WiFi

Komunikácia

ZigBee / Bluethooth / WiFi

Napájanie

Sieťový adaptér (USB)

Využitie

Antik SmartHome produkty ZigBee

ATK-GZW02

Z igBee

WiFi

Komunikácia

ZigBee / WiFi

Napájanie

240V zásuvka

Pripojenie

WiFi

Využitie

Antik SmartHome produkty ZigBee

www.antik.sk/smart-world
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Komunikačné zariadenia
Antik SmartHome
Gateway
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ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
04001 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 30 12345
E-mail: antik@antik.sk

www.antik.sk/smart-world

Poznámky

