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1. Wstęp

Wulian jest inspiratorem i producentem profesjonalnych rozwiązań 
Smart Home. System Wulian Smart Home to inteligentne centrum 
zarządzania, przeznaczone do apartamentu, domu, rezydencji, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, a 
jednocześnie niewymagające radykalnych zmian w dotychczasowej 
instalacji. System sprawdzi się również w biurze, hotelu, restauracji 
oraz budynkach użyteczności publicznej.

Wulian Smart Home pozwala wygodnie i zdalnie sterować niemal 
każdym urządzeniem w inteligentnym domu. Dostarcza 
energooszczędnych rozwiązań a finalnie pozwala wprowadzić 
oszczędności w budżecie domowym. Jego montaż jest bardzo łatwy 
i szybki, a obsługa intuicyjna i niewymagająca znajomości 
nowoczesnych technologii.



2. Analiza branży

Zgodnie z raportem z badań rynkowych na temat 
"Inteligentnego rynku”* oczekuje się, że rynek wzrośnie na 
poziomie CAGR (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) o 
17% między 2015 a 2020 r. i osiągnie 58,68 mld USD do 2020 r.

* według produktów (system zarządzania energią, bezpieczeństwo i kontrola dostępu, kontrola rozrywki i 

kontrola urządzeń), protokołu i technologii (protokół, technologia komórkowa i technologia komunikacyjna) i usługi 
(instalacja i dostosowywanie) - tendencja i prognozy do 2020 r. „ (“Smart Homes Market by Product (Energy 
Management System, Security & Access Control, Entertainment Control, and Appliance Control), Protocol and 
Technology (Protocol, Cellular Technology, and Communication Technology) and Service (Installation, and 
Customization) - Trend and Forecast to 2020.



2. Analiza branży c.d.

„Inteligentny dom” to nowa branża, ale ma większy
potencjał rynkowy niż jakikolwiek popularny system
elektryczny ponieważ integruje wszystkie możliwe
urządzenia oraz media. Po 2014 roku nastąpił
gwałtowny rozwój branży, dzięki upowszechnieniu się
telefonu komórkowego (smartphone), obniżeniu cen
bezprzewodowych inteligentnych urządzeń
domowych oraz rozwojowi technologii IoT.



3. Standardy transmisji danych

Transmisja przewodowa (KNX, C-BUS) a bezprzewodowa:

• Kosztowna – jednostka centralna to koszt od 3000PLN
wzwyż, a koszt całego systemu to od 20000PLN wzwyż, 
a to jest 5 razy więcej niż w przypadku systemu 
bezprzewodowego.

• Poziom skomplikowania – system wymaga 
doprowadzenia przewodów zasilających i sygnałowych, 
koszty materiałów i robocizny przy obiekcie średniej 
wielkości mogą być 10 razy wyższe niż w systemie 
bezprzewodowym.



3. Standardy transmisji danych

Transmisja bezprzewodowa:

• Bluetooth – odpowiedni dla głosowych połączeń pomiędzy dwoma 
urządzeniami (np.: słuchawki), ale nie stosuje się w Inteligentnym Domu ze 
względu na ograniczoną ilość połączeń.

• RFID – odpowiednie dla wykonywania prostych poleceń z małą ilością danych i 
niskimi wymaganiami bezpieczeństwa, takimi jak piloty zdalnego sterowania 
RFID, ale nie stosuje się w Inteligentnym Domu ze względu na  niski poziom 
bezpieczeństwa.

• WiFi – odpowiednie dla skomplikowanych transmisji dużych ilości danych, takich 
jak bezprzewodowy dostęp dla telefonu lub komputera, ale nie stosuje się w 
Inteligentnym Domu ze względu na problem z bezpieczeństwem i ograniczoną 
ilość połączeń.

• ZigBee – jest uważany za najlepszy bezprzewodowy standard transmisji danych 
dla Inteligentnego Domu jaki do tej pory funkcjonuje. Spełnia on wymagania 
bezpieczeństwa, ilości połączeń oraz ilości danych w transmisji.



3. Standardy transmisji danych
ZigBee WiFi Bluetooth RFID

Topologia sieci Siatka gwiazda punkt - punkt punkt - punkt

Maksymalna ilość urządzeń 65000 32 8 100

Stabilność systemu wysoka średnia niska Niska

Zasięg 10-100m 10-100m 10m 10-70m

Prędkość transmisji 250kbit/s 11-105Mbit/s 723kbit/s 10-250kbit/s

Zużycie energii Bardzo niskie wysokie średnie Niskie

Żywotność baterii rok dni miesiące Miesiące

Protokół IEEE 802.15.4 IEEE 802.11a IEEE 802.15.1 Brak

Historia łamania zabezpieczeń Szyfrowanie AES 
126k, brak ataków

czasami rzadko często

Prywatność wysoka średnia niska niska

Dwukierunkowa informacja o 
stanie w czasie rzeczywistym

tak tak nie nie



4. Prezentacja systemu - atuty
• Uniwersalny - spełnia wszystkie możliwe oczekiwania użycia – numer 1 na świecie pod względem różnorodności 

produktów.

• Stabilny – wszystkie urządzenia wykorzystują bezpieczny i stabilny protokół ZigBee.

• Łatwy w użyciu – nie wymaga skomplikowanego oprzewodowania do transmisji sygnału, większość urządzeń 
jest zasilana bateryjnie, łatwy montaż i prosta obsługa. Odpowiedni dla popularyzowania branży i sprzedaży na 
dużą skalę.

• Bezprzewodowy – wszystkie urządzenia komunikują się bezprzewodowo.

• Komunikacja dwukierunkowa – sterowanie lokalne i zdalne są realizowane w czasie rzeczywistym. Tylko 
urządzenia ZigBee na to pozwalają, ma to krytyczne znaczenie przy wysterowaniu np.: zamka.

• Dostępność – działa w systemach 3G, WLAN i LAN, działa lokalnie nawet kiedy nie ma dostępu do Internetu.

• Ogromne możliwości – teoretycznie, system ZigBee pozwala na dołączenie do sieci z jedną Bramą 65000 
urządzeń. W warunkach laboratoryjnych przy podłączeniu 2500 urządzeń czas reakcji wynosi 1,2s.

• Łatwy w łączeniu – włączenie do sieci polega na wciśnięciu 4 razy klawisza SET na Bramie, aby przeszła w tryb 
dodawania urządzeń do sieci. Następnie wciśnij klawisz SET właściwego urządzenia, a urządzenie włączy się do 
sieci.

• Funkcje automatycznego łączenia – urządzenie włączy się automatycznie do sieci przy pierwszym uruchomieniu 
lub po wymianie baterii w urządzeniu.

• Bezpieczny – standard szyfrowania AES 128k zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż wymagania stawiane 
bankowym systemom zabezpieczeń.

• Funkcja przekaźnika sygnału – oprócz repeaterów, wszystkie urządzenia zasilane sieciowo 230VAC L i N (faza i 
neutralny) posiadają funkcję przekaźnika sygnału. Np.: Inteligentny Łącznik L&N, Inteligentne Gniazdo, 
Inteligentna Syrena Alarmowa.



4. Prezentacja systemu - atuty
• Rozwinięte sposoby sterowania aplikacją – współpraca systemu z IOS, Android, 

Windows. W 2016 roku Wulian wprowadził do oferty system zarządzania 
budynkiem BMS (Building Management System) dla klientów korporacyjnych. W 
systemie można monitorować status wszystkich pomieszczeń znajdujących się w 
budynku za pomocą jednego komputera.

• Pliki SDK – umożliwiają dystrybutorowi dokonać zmian w oprogramowaniu.



5. Urządzenia w systemie

Cechy wspólne urządzeń w systemie:

• Protokół komunikacji: IEEE 802.15.4 (ZigBee / 
SmartRoom) i/lub WiFi IEEE 802.11a / b / g / n / ac, 
IEEE 802.3 / 3u.

• Napięcie akumulatora na urządzeniach zasilanych 
bateryjnie jest monitorowane, a gdy jest zbyt niskie, 
terminale mobilne otrzymają alarm podnapięciowy, aby 
przypomnieć użytkownikowi o wymianie baterii.

• Urządzenia systemu wysyłają monity o jakości 
połączenia i braku zasięgu.



Inteligentny Wazon
Wielofunkcyjny detektor środowiska ze 
zintegrowanymi funkcjami bramy.

• Wielofunkcyjna brama ZigBee; kontrola 
powiązań przez aplikację; Stylowy i 
elegancki wygląd.

• Uzyskaj w czasie rzeczywistym dane 
środowiskowe PM2,5 / VOC / CO2 / 
Natężenie dźwięku poprzez Aplikację.

• Sterowanie gestem i dotykiem / Voice 
Broadcasting.

• Zdalne sterowanie do 
zaprogramowanego trybu oświetlenia 
i przełączanie trybu koloru zgodnie z 
potrzebami użytkownika, 16 milionów 
kolorów.

• Dwuzakresowy Wi-Fi 2,4 G / 5G, wysoki 
zasięg i przenikanie sygnału, mniej 
zakłóceń; standardowy interfejs 
Ethernet do realizacji bezpiecznej 
transmisji danych.





Inteligentna Brama LAN
Wielofunkcyjna bramka ZigBee oraz 
inteligentny koncentrator do realizacji 
transmisji danych. Realizuj kontrolę 
powiązań według niestandardowej 
sceny zgodnie z rzeczywistymi 
potrzebami.

• Kontroluj inteligentne urządzenia w 
sieci LAN, nawet jeśli Internet 
zawiedzie.

• Dwukierunkowa komunikacja, 
sprawdzanie stanu urządzenia w 
czasie rzeczywistym.

• Łatwość w tworzeniu powiązań.

• Niskie zużycie energii.

• Wysoka odporność na zakłócenia.

• Szyfrowanie AES 128-bitowe -
bezpieczna komunikacja.



Inteligentna Brama LAN



Inteligentna Brama LAN, AP, (3G)
Wielofunkcyjna bramka ZigBee oraz 
inteligentny koncentrator do realizacji 
transmisji danych. Realizuj kontrolę 
powiązań według niestandardowej sceny 
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

• Metody wielotorowego dostępu (LAN, 
AP); Utwórz sieć Wi-Fi do sterowania 
urządzeniami.

• Wersja 3G (slot na kartę mini-SIM)

• Repeater WiFi, aby zwiększyć zasięg.

• Dwukierunkowa komunikacja, 
sprawdzanie stanu urządzenia w czasie 
rzeczywistym.

• Niskie zużycie energii.

• Wysoka odporność na zakłócenia.

• Szyfrowanie AES 128-bitowe -
bezpieczna komunikacja.

• Elegancki design, montaż na 
suficie/ścianie oszczędza miejsce.



Inteligentna Brama (LAN, AP)
Wielofunkcyjna bramka ZigBee oraz 
inteligentny koncentrator do 
realizacji transmisji danych. 

• Metody wielotorowego dostępu 
(LAN, AP); Utwórz sieć Wi-Fi do 
sterowania urządzeniami.

• Repeater WiFi, aby zwiększyć 
zasięg.

• Dwukierunkowa komunikacja, 
sprawdzanie stanu urządzenia w 
czasie rzeczywistym.

• Niskie zużycie energii.

• Wysoka odporność na 
zakłócenia.

• Szyfrowanie AES 128-bitowe -
bezpieczna komunikacja.



Inteligentny Repeater
Rozszerza zasięg sieci 
ZigBee.

• Zwiększa zasięg 
komunikacji z bramą.

• Stabilna transmisja 
sygnału.

• Łatwy do 
zainstalowania na 
suficie.



Brama z kamerą (1080p)
Kamera FHD integrująca bramę i monitor środowiska, która dotyczy 
opieki w rodzinie, monitorowania w klasie, w sklepie itp.

• Kamera 1080P z funkcją bramy: szerokokątny obiektyw szklany i kąt 
poziomy 100 °,reflektor podczerwieni; Obsługuj nagrywanie wideo 
lokalnie lub za pośrednictwem aplikacji; Użytkownicy mogą 
sprawdzić i odtworzyć wideo.

• 360 ° - nieograniczony obrót; Swobodne ustawianie kierunków 
obrotu za pośrednictwem aplikacji; cztery kierunki wstępnego 
nastawiania; wybierz ważne lokalizacje, które chcesz monitorować, 
i przywróć wybraną lokalizację za pomocą jednego przycisku.

• Wykrywania ruchu: po wystąpieniu wyjątku wyślij alarmową 
wiadomość na telefon komórkowy użytkownika.

• Głosowy interkom: użytkownicy mogą nawiązać połączenie 
dwukierunkowe i rozmawiać z rodziną bez zwłoki.

• Inteligentne centrum kontroli rodziny: kontroluj inteligentne 
urządzenia domowe takie jak: oświetlenie, urządzenia elektryczne, 
kamery, termostat, filtr powietrza itp.

• Monitor środowiska rodzinnego: monitor w czasie rzeczywistym: 
temperatura i wilgotność, CO2, VOC, PM2,5. Obsługuj lokalnie 
komunikaty o jakości powietrza lub wysyłaj wiadomości przez 
aplikację.

• Inteligentne oświetlenie: zmieniaj kolory wskazując poziom jakości 
powietrza, a także ożywiaj otoczenie. Użytkownicy mogą włączać i 
wyłączać tę funkcję.







Inteligentna Kamera Lookever (720p)
Lookever (1080p)

Kamera HD z funkcją Bramy. Użytkownik w 
czasie rzeczywistym może otrzymywać obraz z 
kamery.

• Inteligentna kamera z funkcją bramy ZigBee.

• Soczewka optyczna HD, przejrzysta grafika, 
720p lub 1080p.

• Dwukierunkowa komunikacja głosowa.

• Widzenie nocne w podczerwieni.

• Zapis lokalny na karcie microSD do 128GB.

• Obsługuje nagrywanie i odtwarzanie na 
urządzeniu mobilnym.

• Detekcja ruchu i alarm.

• Wysokiej jakości kompresja obrazu.

• Wsparcie dla wielu użytkowników i wizyt.



Inteligentna Kamera CLOUD (720p)
CLOUD (1080p)

Jako kamera HD z funkcją bramy obsługuje
dwukierunkowe komunikaty głosowe. Użytkownik
może przeglądać w czasie rzeczywistym warunki
panujące w obszarze monitorowanym za
pośrednictwem aplikacji. Może służyć do opieki nad
członkami rodziny, a także zabezpieczenia domu.

• Inteligentna brama ZigBee.

• Soczewka optyczna HD, przejrzysta grafika, 720p; 
Obsługuje nagrywanie i odtwarzanie wideo.

• Dwukierunkowa komunikacja głosowa.

• Obsługa wykrywania ruchu; Urządzenie mobilne 
otrzyma komunikat alarmowy po wykryciu ruchu w 
zaznaczonej strefie.

• Zdalne wielokierunkowe monitorowanie (w 
poziomie 335 °, w pionie 120 °).

• Wsparcie dla wielu użytkowników.

• Możliwość montażu na suficie



Inteligentna Kamera (Cloud, 720p)



Inteligentna Kamera Zewnętrzna
Zewnętrzna kamera HD 1080p z funkcją bramy.

• Obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 1080P HD. 

• Ruch poziomy 150° zdalnie, ruch w pionie 85° ręcznie.

• Domofon (opcjonalnie): głośnik, mikrofon itp. do 
dostępu zewnętrznego.

• Stopień pyłoszczelności/wodoodporności: IP66.

• Obsługa WiFi Direct.

• Obsługa ONVIF.

• Obsługuje wykrywanie ruchu i wysyła komunikaty 
alarmowe do urządzenia mobilnego.

• Zapis i odtwarzanie wideo.

• Obsługuje przełączanie dzień-noc ICR.

• Przetwornik obrazu: 1/2,9 "" Sony CMOS.

• Wieloogniskowa adaptacja dla ogniskowej 6 mm, 8 mm, 
12 mm.



Inteligentny Czujnik Ruchu PIR
Może pracować jako urządzenie 
bezpieczeństwa, po wykryciu włamania 
zostanie uruchomiony alarm a 
jednocześnie zostanie wysłany 
komunikat do urządzenia mobilnego.

• Alarm w momencie wykrycia 
poruszających się obiektów.

• Łączy się z innymi urządzeniami 
bezpieczeństwa dla wielu 
scenariuszy ochrony.

• Alarm bezprzewodowy, krótki czas 
reakcji.

• Wysoka odporność na zakłócenia w 
połączeniu z niewielkim ryzykiem 
fałszywych alarmów.

• Swobodne dopasowanie zakresu 
wykrywania.

• Magnetyczny uchwyt



Inteligentny Czujnik Ruchu PIR



Inteligentny Czujnik Wielofunkcyjny
Może pracować jako urządzenie 
bezpieczeństwa, po wykryciu włamania 
zostanie uruchomiony alarm a jednocześnie 
zostanie wysłany komunikat do urządzenia 
mobilnego.

• Jako wykrywacz obecności człowieka można 
go powiązać z innymi urządzeniami, aby 
włączyć światła, odtwarzać muzykę w tle itp.

• Sensor temperatury oraz wilgotności  mierzy 
i podaje na urządzeniu mobilnym obecną 
temperaturę i wilgotność.

• Czujnik natężenia światła mierzy i podaje na 
urządzeniu mobilnym obecną wartość 
wyrażoną w LUX.

• Niski pobór mocy, oszczędność energii.

• Wysoka odporność na zakłócenia, stabilny 
sygnał wykrywania.

• Zalecana wysokość montażu 2,3 – 6 m.

• Uniwersalny uchwyt montażowy do pełnych 
stropów oraz sufitów podwieszanych.

• Zdalne uzbrajanie/rozbrajanie czujnika PIR



Inteligentny Czujnik Wielofunkcyjny



Inteligentny Kontaktron
Może pracować jako urządzenie 
bezpieczeństwa, po nieautoryzowanym 
otwarciu zostanie uruchomiony alarm a 
jednocześnie zostanie wysłany 
komunikat do urządzenia mobilnego.

• Może służyć jako urządzenie 
wyzwalające, aby włączyć światła, 
odtwarzać muzykę w tle itp.

• Zdalne monitorowanie stanu 
otwarcia/zamknięcia drzwi/okna.

• Alarm uruchamiany bezprzewodowo, 
wysoka odporność na zakłócenia.

• Niski pobór mocy, oszczędność 
energii.

• Łatwy montaż

• Zdalne uzbrajanie/rozbrajanie 
czujnika



Inteligentny Kontaktron





Inteligentny Przycisk Bezpieczeństwa
Obsługuje alarmy i zdalne 
powiadomienia PUSH. Szeroko 
stosowany do opieki nad 
osobami starszymi i dziećmi. 
Bezpieczny i wygodny.

• Mały rozmiar, brak 
okablowania, przenośny.

• Niski pobór mocy i 
oszczędność energii.

• Zbudowany z materiałów 
odpornych na uderzenia.

• Możliwość montażu stałego 
na ścianie lub w formie 
przenośnego breloka.



Inteligentna Syrena Alarmowa
Jako urządzenie w systemie 
bezpieczeństwa może wiązać się z 
innymi urządzeniami, aby wysłać alarm 
dźwiękowy i świetlny, gdy sygnał 
zostanie wyzwolony.

• Pozwala na skonstruowanie strategii 
obrony za pomocą innych urządzeń 
zabezpieczających poprzez 
zarządzanie scenami oraz alarm 
dźwiękowy i świetlny.

• Alarm uruchamiany bezprzewodowo, 
krótki czas reakcji.

• Wysoka odporność na zakłócenia, 
niewielkie ryzyko fałszywych 
alarmów.

• Uaktywnij lub deaktywuj syrenę 
poprzez kontrolę lokalną lub zdalną.

• Zasilanie sieciowe 230VAC.

• Funkcja repeatera sygnału ZigBee.



Inteligentna Syrena Alarmowa



Inteligentny Czujnik Dymu
Urządzenie realizuje funkcję 
wykrywania dymu, obsługi 
powiązań z innymi urządzeniami.

• Może wchodzić w skład ZigBee
Smart Security System. 
Powiadomienia PUSH można 
zobaczyć w aplikacji.

• Może współpracować z 
Inteligentnym Alarmem 
ostrzegającym o lokalnym 
alarmie, a jednocześnie wysłać 
wiadomość za pośrednictwem 
aplikacji.

• Obsługuje alarm sabotażowy.

• Wysoka odporność na 
zakłócenia, niewielkie ryzyko 
fałszywych alarmów.

• Zasilanie bateryjne.



Inteligentny Czujnik Dymu



Inteligentny Czujnik Dymu



Inteligentny Czujnik Dymu
Wykrywacz dymu do użytku domowego; 
może być stosowany niezależnie jako 
fotoelektryczny czujnik dymu. Gdy 
koncentracja dymu przekroczy wartość 
alarmową, urządzenie wyśle ostrzeżenie 
świetlne i dźwiękowe lokalnie.

• Może być podłączony do syren 
alarmowych. Kiedy jedna syrena 
alarmuje, inne również zaczną 
alarmować, aby powiadomić o 
niebezpiecznej sytuacji.

• Łatwe do testowania na miejscu. 
Naciśnij przycisk testowy, jeśli 
urządzenie działa poprawnie sygnał 
świetlny i dźwiękowy zostanie 
wyemitowany.

• Pracuje niezależnie, zasilany baterią 9V. 
Wysyła komunikat przypominający o 
rozładowanej baterii.



Inteligentny Czujnik Gazów Palnych
Urządzenie realizuje funkcję 
wykrywania wycieków gazu, a w 
powiązaniu z innymi urządzeniami 
możemy uzyskać funkcję ostrzegawczą i 
wykonawczą.

• Detekcja gazu ziemnego oraz 
skroplonego

• Może realizować alarm w powiązaniu 
z innymi urządzeniami w celu 
sygnalizacji wykrycia wycieku gazu.

• Wysyła informację o alarmie do 
powiązanych urządzeń i na 
urządzenie mobilne. 

• Niezawodne działanie i niski poziom 
fałszywych alarmów.

• Wysoka odporność na zakłócenia, 
automatyczna regulacja czułości.

• Zasilanie z sieci 230VAC.

• Funkcja repeatera sygnału ZigBee.



Inteligentny Czujnik Gazów Palnych



Inteligentny Czujnik Zalania
Umieszczony w miejscu o podwyższonym 
ryzyku zalania wykrywa warunki 
podwyższonej wilgotności i wysyła 
informację alarmową do powiązanych 
urządzeń i na urządzenie mobilne.

• Bezprzewodowy, mały rozmiar, łatwy w 
instalacji.

• Umożliwia sprawdzenie danych 
monitorowania zdalnie.

• Wyposażony w czujnik o wysokiej 
czułości.

• Wykrywanie w czasie rzeczywistym 
wycieku wody w pomieszczeniach i 
niezwłoczne przesłanie alarmu.

• Utwórz powiązania z odpowiednimi 
inteligentnymi urządzeniami takimi jak 
inteligentny zawór wodny, aby podjąć 
odpowiednie działania.

• Zasilanie bateryjne.



Inteligentny Czujnik Zalania



Inteligentny Manipulator
Realizuje funkcję odcinania dopływu 
wody lub gazu na zaworze kulowym z 
dźwignią. W powiązaniu z 
Inteligentnym Czujnikiem Gazów 
Palnych lub Inteligentnym Czujnikiem 
Zalania może pełnić funkcje ochronne.

• Może współpracować z czujnikiem 
zalania lub czujnikiem gazu aby 
otworzyć lub zamknąć zawór.

• Możliwość sterowania ogrzewaniem 
przez zawory na rozdzielaczu.

• Łatwa konserwacja, dokładne 
sterowanie z funkcją obsługi ręcznej.

• Dopracowana struktura z doskonałą 
szczelnością i wysokim poziomem 
bezpieczeństwa.

• Prosty montaż bez ingerencji w układ 
hydrauliczny.

• Zasilanie przez zasilacz lub bateryjne.



Inteligentny Manipulator



Inteligentny Manipulator



Inteligentny Zamek do Drzwi (Bern)
• Inteligentny zamek i dzwonek do drzwi? Nie tylko. 

Półprzewodnikowa identyfikacja odcisków 
palców(zastosowanie rozwiązania biometrycznego 
dotyczącego odcisków palców opracowanego w Szwecji 
FCP).

• Odcisk palca: technologia rozpoznawania biometrycznego 
umożliwia odblokowanie w ciągu sekundy, poziom 
fałszywych akceptacji jest mniejszy niż 0,001%, palec suchy 
lub mokry.

• Zdalne sterowanie z poziomu aplikacji: jedno kliknięcie na 
telefonie, odblokowuje zamek, nawet jeśli nie ma cię w 
domu.

• Tradycyjny sposób odblokowania klucza. Wkładka zamka o 
najwyższym poziomie bezpieczeństwa w branży. Otwór 
klucza w dolnej części całego zamka, aby nie rzucał się w 
oczy.

• Odblokowanie za pomocą NFC.

• Zamek kodowy – odblokowanie drzwi za pomocą kodu PIN

• Funkcja gościa – możliwość nadania kodu PIN zdalnie na 
wyznaczony czas.

• Liczba czujników pojemnościowych w strefie 
przechwytywania linii papilarnych przekracza 1 milion -
1,45 sekundy potrzeba do identyfikacji odcisków palców.

• Przycisk wyjścia od wewnętrznej strony zamka – możliwość 
przypisania dowolnej sceny, np. „jestem poza domem”.

• Zasilanie bateryjne z funkcją zasilana awaryjnego z power
banku. Informacja o wyczerpanej baterii.



Inteligentny Zamek do Drzwi (Retina)
Integruje inteligentny zamek, kamerę i dzwonek do drzwi. Półprzewodnikowa identyfikacja 
odcisków palców, rozwiązanie biometryczne linii papilarnych FCP.

• Inteligentny dzwonek do drzwi, aby powiadamiać użytkowników o odwiedzinach za 
pośrednictwem aplikacji.

• Inteligentna kamera noktowizyjna zapewnia przejrzystość zdjęć, umożliwia 
użytkownikom sprawdzenie bezpieczeństwa w otoczeniu wejścia za pośrednictwem 
aplikacji oraz komunikację z gośćmi jako wideofon. Możliwość odblokowania drzwi dla 
odwiedzających za pośrednictwem aplikacji.

• Gdy ktoś zbliży się i pozostaje w pobliżu drzwi dłużej niż czas wstępny (30 sekund), 
kamera noktowizyjna rozpocznie rejestrację wideo (10s) i wyświetli komunikat 
ostrzegawczy w aplikacji użytkownika.

• Posiada tryb sterowania za pomocą jednego przycisku (naciśnij przycisk opuszczania 
domu na zamku, aby np.: wyłączyć wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego i 
włączyć urządzenia bezpieczeństwa w domu).

• Inteligentny szklany interfejs do obsługi dotykowej. Zintegrowany z metodami 
odblokowywania drzwi za pomocą odcisków palców i NFC.

• Obsługuj różne uprawnienia do konta: użytkownicy mogą zdalnie przypisać hasła 
odwiedzającym i określać, kiedy i ile razy może ono być używane.

• Tradycyjny sposób odblokowania klucza. Wkładka zamka o najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa w branży. Otwór klucza w dolnej części całego zamka, aby nie rzucał się 
w oczy.

• Liczba czujników pojemnościowych w strefie przechwytywania linii papilarnych 
przekracza 1 milion - 1,45 sekundy potrzeba do identyfikacji odcisków palców.

• Odcisk palca: technologia rozpoznawania biologicznego umożliwia odblokowanie w ciągu 
sekundy, poziom fałszywych akceptacji jest mniejszy niż 0,001%, palec suchy lub mokry.



Inteligentny Zamek do Drzwi (Retina)



Inteligentny Zamek do Drzwi K+H
Zamek może być odblokowany zdalnie lub 
lokalnie za pomocą wielu metod.

• Metoda zdalna odblokowania: smartfon, 
NFC lub pilot.

• Metoda lokalna odblokowania: hasła, karty 
lub klucze.

• Metoda mieszana: użytkownicy mogą 
ustawić podwójną  ochronę np.: drzwi 
otwierane zarówno z kartą, jak i hasłem.

• Obsługa powiązań i scenariuszy („Jestem w 
domu” – wtedy drzwi są odblokowane lub 
„Wychodzę z domu” – wtedy drzwi są 
zablokowane).

• Obsługuje wzbudzenie dotykiem i 
blokowanie po niedozwolonej czynności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo.

• Wkładka zamka Super B. Śruba blokująca ze 
stali nierdzewnej AN2.

• Bardzo niskie zużycie energii, długa trwałość.

• Tradycyjny sposób odblokowania kluczem.



Inteligentny Zamek do Drzwi O+H
Zamek może być odblokowany zdalnie lub lokalnie za 
pomocą wielu metod.

• Metoda zdalna odblokowania: smartfon, NFC lub pilot.

• Metoda lokalna odblokowania: hasła, odciski lub klucze.

• Metoda mieszana: użytkownicy mogą ustawić podwójną  
ochronę np.: drzwi otwierane zarówno z odciskiem 
palca, jak i hasłem.

• Obsługa powiązań i scenariuszy („Jestem w domu” –
wtedy drzwi są odblokowane lub „Wychodzę z domu” –
wtedy drzwi są zablokowane).

• Obsługuje wzbudzeni dotykiem i blokowanie po 
niedozwolonej czynności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo.

• Wkładka zamka Super B. Śruba blokująca ze stali 
nierdzewnej AN2.

• Bardzo niskie zużycie energii, długa trwałość.

• Tradycyjny sposób odblokowania klucza.



Inteligentny 
Zamek do Drzwi 
O+H



Inteligentny wizjer do drzwi
Integruje wizjer, dzwonek do drzwi, czujnik ruchu i inteligentną kamerę z reflektorem 
podczerwieni. Po określeniu tożsamości gościa, użytkownik może zdalnie odblokować 
zamek. 

• W przeciwieństwie do zwykłych elektronicznych wizjerów do drzwi które potrzebują 
ekranu do współpracy, Wulian Door Guardian jest hybrydą tradycyjnego wizjera do 
drzwi i inteligentnej kamery.

• Gdy urządzenie jest używane jako dzwonek do drzwi, użytkownicy mogą otrzymywać 
informacje o odwiedzinach nawet będąc z dala od domu za pośrednictwem telefonów 
komórkowych. Jednocześnie mogą mieć podgląd z kamery wizjera oraz prowadzić 
dwukierunkową rozmowę z gościem który stoi przed ich drzwiami. 

• Inteligentna kamera: profesjonalna kamera bezpieczeństwa, kąt widzenia 120 °
szerokokątny z doświetleniem w podczerwieni. 

• Wykrywanie ruchu podejrzanych osób pod naszymi drzwiami: nagrywanie wideo 
przez 10 s lub wykonanie zdjęcia gdy nieznani ludzie zbliżają się na odległość ok 2 
metrów (czułość regulowana) i przez ustalony czas (regulowany) nie użyją dzwonka do 
drzwi. Natychmiast przesyła wideo monitorujące do telefonu komórkowego 
wszystkich użytkowników systemu.

• Możliwość telekonferencji – rozmowa kilku użytkowników grupy przez urządzenia 
mobilne z gościem.

• Całkowicie bezprzewodowe urządzenie. Niski pobór mocy i wyjątkowo długi czas 
pracy akumulatora, który jest 3-10 razy dłuższy niż zwykłe elektroniczne wizjery 
drzwiowe. Ładowanie akumulatora za pomocą typowej ładowarki USB.

• Osłona wizjera wykonana ze stopu cynku o wysokiej wytrzymałości, gładka i odporna 
na uszkodzenia. Odlewanie ciśnieniowe. Lakierowana w kilku kolorach do wyboru.

• Jednostka wewnętrza wyposażona w gniazdo karty mikoSD (karta w zestawie) do 
rejestracji zdjęć i filmów.



Inteligentny wizjer do drzwi



Inteligentny Przycisk Dzwonka do Drzwi
Może być używany razem ze 
Inteligentnym Dzwonkiem do 
Drzwi i sterowany zdalnie. 
Informacje o odwiedzinach 
będą również przekazywane do 
aplikacji na urządzeniach 
mobilnych.

• Mały rozmiar, brak 
okablowania, przenośny.

• Niski pobór mocy, 
oszczędność energii.

• Możliwość montażu 
natynkowego.

• Zastosowano odporne na 
uderzenia materiały.



Inteligentny Dzwonek do Drzwi
Realizuje funkcję 
powiadamiania w połączeniu z 
przyciskiem do drzwi oraz 
wysyła komunikaty na 
urządzenie mobilne.

• Używany z przyciskiem 
dzwonka do drzwi; Otrzymuj 
monity na telefon.

• Łatwy w instalacji i obsłudze.

• Różne dzwonki do wyboru.

• Zasilanie sieciowe 230VAC.

• Funkcja repeatera sieci 
ZigBee.



Inteligentny Czujnik CO2

Wykrywa stężenie CO2 i 
współpracuje z innymi 
urządzeniami w celu 
monitorowania i powiadamiania o 
przekroczeniu dopuszczalnego 
stężenia.

• We współpracy z innymi 
urządzeniami jak np. siłownik 
okienny lub innym urządzeniem 
wspomagającym wentylację w  
pomieszczeniu (np. rekuperator), 
aby zapewnić wymianę i dopływ 
świeżego powietrza.

• Wysyła monity do aplikacji na 
urządzenie mobilne.

• Obudowa wykonana z odpornego 
na uderzenia materiału.



Inteligentny Czujnik światła
Stosowany, aby monitorować oświetlenie 
wewnętrzne lub zewnętrzne. Obsługuje powiązania 
z innymi elementami systemu, jak napęd 
zasłon/rolet, łączniki oświetlenia, itp. w celu 
realizowania scenariuszy działania. Na przykład 
można zrealizować funkcję zasłonięcia zasłon po 
zmierzchu, a odsłonięcie rano po przekroczeniu 
założonego natężenia światła.

• Urządzenie bezprzewodowe, mały rozmiar, łatwy 
w instalacji.

• Wykrywanie natężenia światła w 
pomieszczeniach w czasie rzeczywistym.

• Niski pobór mocy, oszczędność energii, zasilanie 
bateryjne.

• Poprzez powiązania z odpowiednimi 
urządzeniami, takimi jak inteligentne łączniki lub 
sterowniki rolet, realizuje kontrolę scenariuszy.

• Wskazanie aktualnego poziomu natężenia światła 
oraz przebieg wyników pomiarowych w czasie w 
aplikacji na urządzeniach mobilnych.

• Łatwy montaż za pomocą uchwytów 
magnetycznych.



Inteligentny Czujnik światła



Inteligentny Czujnik Temp. i Wilg.
Stosowany w miejscach gdzie potrzebne jest 
monitorowanie temperatury i wilgotności. W 
powiązaniu z innymi urządzeniami można 
realizować scenariusze działania w odpowiedzi na 
warunki panujące w pomieszczeniu.

• Może wykryć temperaturę i wilgotność i wysłać 
dane do aplikacji przez protokół ZigBee. Dzięki 
temu użytkownik może zdalnie sterować 
podłączonymi urządzeniami, aby zachować 
zdrowe środowisko wewnętrzne.

• Gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie, 
terminale mobilne otrzymają alarm 
podnapięciowy, aby przypomnieć 
użytkownikowi o wymianie baterii.

• Niski pobór mocy, oszczędność energii.

• Urządzenie bezprzewodowe, mały rozmiar, 
łatwy w instalacji.

• Łatwy montaż za pomocą uchwytów 
magnetycznych.



Inteligentny Czujnik Temp. i Wilg.



Inteligentny Transmiter IR 
(kierunkowy)

• Może konwertować sygnał 
ZigBee na sygnał podczerwieni

• Umożliwia dodawanie 
tradycyjnych urządzeń 
domowych do inteligentnego 
systemu ZigBee i zastąpienie 
pilotów IR aby sterować takimi 
urządzeniami jak: telewizor, 
amplituner, klimatyzator, 
projektor, wentylator, robot 
sprzątający, itp.

• Urządzenie bezprzewodowe, 
mały rozmiar, łatwy w instalacji.

• Obsługuje funkcje czasowe, 
powiązania oraz zarządzanie 
scenami.

• Łatwy w montażu – uchwyt 
magnetyczny



Inteligentny Transmiter IR 
(kierunkowy)



Inteligentny Transmiter IR 
(kierunkowy)

• Może konwertować sygnał 
ZigBee na sygnał podczerwieni

• Umożliwia dodawanie 
tradycyjnych urządzeń 
domowych do inteligentnego 
systemu ZigBee i zastąpienie 
pilotów IR aby sterować takimi 
urządzeniami jak: telewizor, 
amplituner, klimatyzator, 
projektor, wentylator, robot 
sprzątający, itp.

• Urządzenie bezprzewodowe, 
mały rozmiar, łatwy w instalacji.

• Obsługuje funkcje czasowe, 
powiązania oraz zarządzanie 
scenami.



Inteligentny Transmiter IR (wielokier.)
Może konwertować sygnał ZigBee
na sygnał podczerwieni, dodawać 
tradycyjne urządzenia domowe do 
inteligentnego systemu ZigBee i 
zastępować zdalne sterowniki IR, 
aby sterować takimi urządzeniami 
jak telewizor, klimatyzator, 
projektor, napęd zasłony, itp.

• Sygnał IR emitowany dookólnie 
(360°), wysoka dokładność.

• Wysoki współczynnik 
bezpieczeństwa, stabilna 
transmisja sygnału.

• Obsługuje funkcje czasowe, 
powiązania oraz zarządzanie 
scenami.

• Zasilanie 230VAC.



Inteligentny Translator Sygnału
Może konwertować przewodowy 
sygnał transmisji na 
bezprzewodowy sygnał wyjściowy 
za pomocą protokołu ZigBee w celu 
sterowania klimatyzacją centralną.

• Przekonwertuj sygnał transmisji 
przewodowej na bezprzewodowy 
sygnał wyjściowy za pomocą 
protokołu ZigBee.

• Obsługuje protokół 232/485, aby 
kontrolować dokowanie i 
realizować systemową integrację 
centralnej klimatyzacji i muzyki w 
tle (sterowanie klimatyzacją 
centralą Daikin serii VRV).

• Kontrola stanu wyjścia 
stykowego.



Inteligentny sterownik rolet
W powiązaniu z silnikiem 
prądu przemiennego może 
realizować lokalne lub zdalne 
sterowanie urządzeniami 
(rolety, żaluzje, zasłony, itp.).

• Otwórz lub zamknij 
zasłony/rolety, dotykając 
lub przytrzymując przycisk 
na panelu przełącznika lub 
przez aplikację.

• Obsługa funkcji czasowych i 
powiązań.

• Przycisk dotykowy, prosty i 
stylowy.



Inteligentny sterownik rolet



Inteligentny sterownik rolet



Inteligentny Napęd Zasłon
Urządzenie może realizować 
lokalne lub zdalne sterowanie 
urządzeniami (żaluzje, zasłony, 
itp.), powiązania i scenariusze.

• Otwórz lub zamknij zasłonę 
dotykając lub przytrzymując 
przycisk na panelu 
przełącznika lub w aplikacji.

• Obsługa funkcji czasowych i 
powiązań.

• Cicha praca napędu, który 
zatrzyma się, gdy napotka 
przeszkodę.

• Tradycyjna metoda działania.



Inteligentny Zawór Wody
Urządzenie realizuje funkcję 
automatycznego zaworu wody. Może 
być używany w systemach basenowych 
oraz nawadniania/podlewania.

• Zdalne włączanie / wyłączanie zaworu 
wody i ustawianie czasu pracy (np. 25 
min). Zawór wyłączy się 
automatycznie po domyślnym czasie 
pracy.

• Może być połączony z czujnikami: 
światła, temperatury i wilgotności, w 
celu realizacji scenariuszy, np. 
podlewanie ogrodu przed zmrokiem 
gdy nie było opadów a była wysoka 
temp.

• Funkcja czasowa oraz kalendarz: 
użytkownik może ustawić dokładny 
czas załączenia (np. Pon, Śr, Pt o 7:00 
rano).

• Zasilanie bateryjne 4xAA.



Inteligentny Zawór Wody





Wyłącznik Instalacyjny Nad-prąd (32A)
Urządzenie ukazuje tradycyjną elektrotechnikę w 
nowoczesnej, inteligentnej odsłonie.

• Układ detekcji mocy MAXIM: dokładniejszy i 
bardziej czuły w wykrywaniu urządzeń 
elektrycznych o dużej mocy.

• Zaawansowany algorytm wykrywania mocy 
szczytowej (od 2kW do 11kW) - zabezpieczenie 
obwodów i oszczędność energii.

• Obsługa przyjazna dla użytkownika (ustawienie 
czasu, zarządzanie scenami), aby zarządzać 
zużyciem energii.

• Zarządzanie statystyką energetyczną w celu 
uzyskania w czasie rzeczywistym informacji 
zwrotnej na temat zużycia energii. Użytkownicy 
mogą zdalnie wyłączyć urządzenia w obwodzie 
wyłącznika.

• Może być wykorzystany przez system kontroli 
energii w celu zastosowania w rozproszonym i 
scentralizowanym systemie zarządzania 
nieruchomościami, takim jak apartamenty, 
hotele, biura lub powierzchnie komercyjne.





Inteligentne Gniazdo (EU, Pomiarowe)
Realizuje zdalne sterowanie 
urządzeniami podłączonymi do gniazda 
oraz informacje w czasie rzeczywistym i 
historię zużycia energii elektrycznej w 
gnieździe.

• Zgodne z normą europejską.

• Urządzenie mobilne typu Plug and 
Play.

• Opcja pomiaru, pobieraj dane o 
zużyciu energii w czasie 
rzeczywistym.

• Obsługuje powiązania z innymi 
urządzeniami i realizację scenariuszy.

• Realizuje funkcje czasowe oraz 
ograniczenie mocy szczytowej.

• Posiada zabezpieczenie przed 
przeciążeniem, bezpieczne w użyciu.



Inteligentne Gniazdo (EU, Pomiarowe)



Inteligentny ściemniacz Dotykowy (L)
Urządzenie może być kontrolowane 
lokalnie przez dotyk lub zdalnie z 
poziomu aplikacji, żeby dostosować 
intensywność światła i realizować 
funkcje czasowe, powiązania i 
scenariusze.

• Może być powiązany z 
inteligentnym czujnikiem, aby 
włączyć światło kiedy ktoś 
wejdzie do domu.

• Obsługuje funkcje czasowe.

• Obsługuje źródła światła żarowe.

• Szklany, dotykowy, prosty i 
stylowy.

• Podświetlane ikony ściemniacza.



Inteligentny ściemniacz (L)
Urządzenie może być kontrolowane 
lokalnie przez przycisk lub zdalnie z 
poziomu aplikacji, żeby dostosować 
intensywność światła i realizować 
funkcje czasowe, powiązania i 
scenariusze.

• Może być powiązany z 
inteligentnym czujnikiem, aby 
włączyć światło kiedy ktoś 
wejdzie do domu.

• Obsługuje funkcje czasowe.

• Szklany panel, mechaniczny 
przycisk, prosty i stylowy.

• Podświetlane przyciski 
ściemniacza.



Inteligentny ściemniacz (L)



Łącznik wbudowany (pojedynczy)
Urządzenie zamienia klasyczny elektryczny 
łącznik 1-klawiszowy w inteligentny łącznik.

• Urządzenie do umieszczenia w puszcze 
podtynkowej za łącznikiem lub 
bezpośrednio przy odbiorniku.

• Pozwala zachować istniejący łącznik i 
przekształcić tradycyjne łączniki ścienne w 
inteligentne.

• System wielu łączników bez łączników 
krzyżowych i schodowych tylko na 2 żyłach

• Realizuje funkcje czasowe, powiązania 

• Informacja zwrotna o stanie łącznika 
dostępna na urządzeniach mobilnych

• Histogram zużycia energii w wybranym 
okresie czasu: dzień, miesiąc, rok oraz 
informacja o chwilowym poborze mocy

• Szybkozłączka WAGO 5-torowa w zestawie



Łącznik wbudowany (pojedynczy)

A. Podłączenie żarówki i 
łącznika klawiszowego do 
modułu

B. Podłączenie gniazda do 
modułu



Łącznik wbudowany (pojedynczy)



Łącznik wbudowany (podwójny)
Urządzenie zamienia normalny 
łącznik elektryczny 2-klawiszowy 
w inteligentny łącznik.

• Urządzenie do umieszczenia w 
puszcze podtynkowej za 
łącznikiem lub bezpośrednio 
przy odbiorniku.

• Pozwala zachować istniejący 
łącznik i przekształcić 
tradycyjne łączniki ścienne w 
inteligentne.

• Realizuje funkcje czasowe i 
powiązania.

• Informacja zwrotna o stanie 
łącznika dostępna na 
urządzeniach mobilnych



Łącznik wbudowany (podwójny)
Podłączenie 2 obwodów i 
łącznika 2-klawiszowego.



Łącznik wbudowany (podwójny)



Inteligentny Łącznik Metalowy
Służy do sterowania oświetleniem (L) i obsługuje 
funkcje czasowe/ powiązania/ zarządzanie 
scenami za pomocą aplikacji.

• Zaawansowana technologia wykorzystująca 
pojedynczy przewód fazy. Nie ma potrzeby 
wymiany instalacji elektrycznej, aby 
przekształcić tradycyjny dom w inteligentny. 
Zapewnia dopasowanie mocy w szerokim 
zakresie i stabilność mocy. Pozwala na zdalne 
sterowanie z poziomu aplikacji i uzyskiwanie 
informacji zwrotnej o stanie przełączników.

• Może być powiązany z czujką ruchu PIR, 
czujnikiem światła i innymi, w celu realizacji 
funkcji włączenia światła kiedy ktoś jest w 
domu lub dopasowanie oświetlenia do 
natężenia światła z zewnątrz.

• Obsługuje funkcje czasowe.

• Edycja i zarządzanie scenami.

• Metalowa obudowa, łatwa dopasuje się do 
różnych stylów dekoracji.



Inteligentny Łącznik Metalowy



Inteligentny Łącznik Dotykowy
Urządzenie steruje oświetleniem (L), aby włączać i 
wyłączać lokalnie lub zdalnie oraz realizować funkcje 
czasowe, powiązania i scenariusze.

• Dwukierunkowa informacja zwrotna za 
pośrednictwem aplikacji.

• Może być powiązany z inteligentnym detektorem 
ruchu na podczerwień, aby włączyć światło kiedy ktoś 
wejdzie do domu lub inteligentnym czujnikiem 
światła, aby włączyć światło kiedy ilość światła 
wpadającego z zewnątrz będzie za mała.

• Wygodny i energooszczędny.

• Obsługuje funkcje czasowe.

• Edycja scen, zarządzanie regionalne, dostosowywanie 
trybu powrotu do domu i wychodzenia z domu za 
pomocą przycisku.

• Dzięki pojemnościowej technologii dotykowej można 
obsługiwać szkło nawet mokrą ręką,  dzięki temu 
przełącznik  nadaje się do łazienki, pralni, kuchni.

• Wyposażenie w bardziej wydajny algorytm 
przetwarzania sygnału sprawia, że zasięg sygnału jest 
bardziej jednolity i doskonały, a system bardziej 
stabilny.

• Solidna i trwała konstrukcja.



Inteligentny Łącznik
Urządzenie steruje oświetleniem (L), aby 
włączać i wyłączać lokalnie lub zdalnie 
oraz realizować funkcje czasowe, 
powiązania i scenariusze.

• Dwukierunkowa informacja zwrotna 
za pośrednictwem aplikacji.

• Może być powiązany z inteligentnym 
detektorem ruchu na podczerwień, 
aby włączyć światło kiedy ktoś wejdzie 
do domu lub inteligentnym czujnikiem 
światła, aby włączyć światło kiedy 
ilość światła wpadającego z zewnątrz 
będzie za mała.

• Wygodny i energooszczędny.

• Obsługuje funkcje czasowe.

• Edycja scen, zarządzanie regionalne, 
dostosowywanie trybu powrotu do 
domu i wychodzenia z domu za 
pomocą przycisku.



Inteligentny Łącznik



Wzmacniacz Obciążenia
Urządzenie wspiera 
zarządzanie 
oświetleniem o małym 
obciążeniu.

Unikalna technologia 
korekcji prądu 
zastosowana w celu 
poprawy właściwości 
sterowania oświetlenia o 
małym obciążeniu.



Inteligentny Łącznik Dotykowy
Urządzenie steruje oświetleniem (L i N), aby włączać i 
wyłączać lokalnie lub zdalnie oraz realizować funkcje 
czasowe, powiązania i scenariusze.

• Dwukierunkowa informacja zwrotna za pośrednictwem 
aplikacji.

• Może być powiązany z inteligentnym detektorem ruchu 
na podczerwień, aby włączyć światło kiedy ktoś wejdzie 
do domu lub inteligentnym czujnikiem światła, aby 
włączyć światło kiedy ilość światła wpadającego z 
zewnątrz będzie za mała.

• Wygodny i energooszczędny.

• Obsługuje funkcje czasowe.

• Edycja scen, zarządzanie regionalne, dostosowywanie 
trybu powrotu do domu i wychodzenia z domu za 
pomocą przycisku.

• Dzięki pojemnościowej technologii dotykowej można 
obsługiwać szkło nawet mokrą ręką,  dzięki temu 
przełącznik  nadaje się do łazienki, pralni, kuchni.

• Wyposażenie w bardziej wydajny algorytm przetwarzania 
sygnału sprawia, że zasięg sygnału jest bardziej jednolity i 
doskonały, a system bardziej stabilny.

• Solidna i trwała konstrukcja.



Inteligentny Łącznik
Urządzenie steruje oświetleniem (L i N), aby 
włączać i wyłączać lokalnie lub zdalnie oraz 
realizować funkcje czasowe, powiązania i 
scenariusze.

• Dwukierunkowa informacja zwrotna za 
pośrednictwem aplikacji.

• Może być powiązany z inteligentnym 
detektorem ruchu na podczerwień, aby 
włączyć światło kiedy ktoś wejdzie do domu 
lub inteligentnym czujnikiem światła, aby 
włączyć światło kiedy ilość światła 
wpadającego z zewnątrz będzie za mała.

• Wygodny i energooszczędny.

• Obsługuje funkcje czasowe.

• Edycja scen, zarządzanie regionalne, 
dostosowywanie trybu powrotu do domu i 
wychodzenia z domu za pomocą przycisku.



Przełącznik Dotykowy Scen
Urządzenie może być powiązane 
z kilkoma urządzeniami, żeby 
realizować sterowanie wieloma 
odbiornikami poprzez jeden 
przełącznik lub sterowanie 
jednego odbiornika z wielu 
przełączników.

• Dotykowy – technologia 
pojemnościowa.

• Edycja scen, zarządzanie 
regionalne, funkcje czasowe.

• Podświetlane ikony.

• Szklany panel.

• Łatwy w obsłudze, prosta i 
stylowa konstrukcja.

• Zasilanie L,N 230VAC



Przełącznik Scen
Urządzenie może być 
powiązane z kilkoma 
urządzeniami, żeby 
realizować sterowanie 
wieloma odbiornikami 
poprzez jeden przełącznik lub 
sterowanie jednego 
odbiornika z wielu 
przełączników.

• Edycja scen, zarządzanie 
regionalne, funkcje 
czasowe.

• Łatwy w obsłudze, prosta i 
stylowa konstrukcja.

• Szklany panel.

• Zasilanie L,N 230VAC.



Inteligentna Żarówka LED RGB (6W)
Urządzenie może być kontrolowane 
przez aplikację w celu zmiany kolorów, 
realizacji funkcji czasowych, powiązań i 
scenariuszy.

• Zdalne monitorowanie i kontrola.

• 16 milionów kolorów do wyboru.

• Żywotność 15 000 godzin, 
oszczędność energii.

• W połączeniu z ciepłą bielą zaspokoi 
wszystkie potrzeby.

• Gwint E27, łatwa obsługa.

• Pamięć stanu.

• Funkcja ściemniacza.

• Funkcja automatycznej zmiany 
kolorów 

• Funkcja powolnego ściemniania aż 
do całkowitego wyłączenia 
(usypianie)



Inteligentna Żarówka LED RGB (6W)



Inteligentna Żarówka LED (10W)
Urządzenie może być kontrolowane 
przez aplikację w celu zmiany 
temperatury barwowej światła, 
realizacji funkcji czasowych, powiązań i 
scenariuszy.

• Kontrola temperatury barwowej 
światła do poziomu 4000K, która jest 
najbardziej odpowiednia do ochrony 
wzroku.

• Dowolna zmiana dostępnych tonów 
ciepłych i zimnych.

• Żywotność 15 000 godzin, 
oszczędność energii.

• Prosty i stylowy design.

• Bardzo prosty montaż – wystarczy 
wkręcić żarówkę w oprawkę!



Inteligentny Przełącznik Scen
Urządzenie pozwala zdalnie przełączać ustawione w 
aplikacji scenariusze bez użycia telefonu.

• Prosty i łatwy w obsłudze.

• Może być powiązany z kilkoma urządzeniami aby 
sterować nimi bezpośrednio  (Inteligentny 
Przełącznik, Inteligentna Żarówka RGB, 
Sterownik Zasłon/Rolet, Inteligentne Gniazdo), 
aby realizować sterowanie w czasie 
rzeczywistym.

• Możliwość przypisania scen do przycisków

• Może być zainstalowany bezprzewodowo 
zamiast typowego łącznika n/t lub p/t na puszce 
podtynkowej fi60mm lub na dowolnej 
płaszczyźnie (ściana, meble, lustro), również 
przenośnie.

• Dwa uchwyty w zestawie umożliwiają używanie 
przełącznika w formie przenośnego pilota.

• Piktogramy ułatwiają przypisanie funkcji do 
przycisków

• Wykorzystano materiały odporne na uderzenia.

• Bardzo niski pobór mocy, zapasowe baterie.



Inteligentny Przełącznik Scen



Inteligentny Przełącznik Scen



Inteligentny Pilot
Urządzenie może być 
wykorzystane do sterowania 
urządzeniami lub do 
przełączania (wcześniej 
ustawionych przy pomocy 
aplikacji) scenariuszy bez 
użycia urządzenia mobilnego.

• Prosta i solidna konstrukcja.

• Może być powiązany z 
innymi urządzeniami 
takimi, jak Inteligentny 
Zamek, aby realizować 
podwójną ochronę 
odblokowania zamka.



6. Aplikacja na urządzenia mobilne: 
smartfon, tablet, smartwach

Aplikacja WULIAN Smart Home umożliwia
wszechstronną, zdalną kontrolę nad systemem domu
inteligentnego. Jest dostępna bezpłatnie i działa na
urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS.

Umożliwia łatwą, intuicyjną obsługę urządzeń w
systemie, programowanie własnych scen oraz
ustalanie zadań dla Gosposi – inteligentnego opiekuna
naszego domu 





















7. Podsumowanie

WULIAN Smart Home jest prostym w montażu,
łatwym w obsłudze, zaawansowanym
technologicznie systemem automatyki domowej.
Pozwala wygodnie i zdalnie sterować niemal każdym
urządzeniem lub medium w naszym apartamencie,
domu, biurze, lokalu usługowym, wszędzie tam gdzie
potrzebujemy więcej komfortu, bezpieczeństwa i
kontroli nad obiektem oraz wydatkami związanymi z
jego użytkowaniem.
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