
ΤσεπόΣπιτο.
   Το ΤσεπόΣπιτο είναι το επό-
μενο βήμα στην εξέλιξη του 
έξυπνου σπιτιού. Ενσωματώ-
νει βελτιώσεις και διδάγματα 
από τις μέχρι τώρα εμπειρίες 
και από την ανταπόκριση του 

κοινού ώστε να γίνει φθηνότερο, ασφαλέστερο 
και πιο εύχρηστο.
   Η ονομασία προέκυψε από το γεγονός ότι μπο-
ρούμε να χειριστούμε τα πάντα και να μάθουμε 
τα πάντα από ένα κινητό τηλέφωνο που χωράει 
στην τσέπη μας.
   Το σύστημα του ΤσεπόΣπιτου με τον καιρό 
γίνεται όλο και πιο γνωστό στο ευρύτερο κοινό. 
Βέβαια πολλοί μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι ξέρουν κάποιες λειτουργίες 
αλλά δεν γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες ελέγχου, 
τηλεποπτείας και τηλεχειρισμού μιας κατοικίας ή 
ενός κτιρίου μέσω του συστήματος είναι τεράστι-
ες, εξελίξιμες αλλά και πλήρως επεκτεινόμενες. 
   Το ΤσεπόΣπιτο παρέχει ένα πλήθος πληροφο-
ριών χειρισμού, ειδοποίησης και ενημέρωσης σε 
κινητά - σταθερά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Παρέχει ενημέρωση για την κατά-
σταση της κατοικίας προς κινητά - σταθερά τηλέ-
φωνα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και χειρισμό 
ασφαλείας και εξοπλισμού από κινητά - σταθερά 
τηλέφωνα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
   Οι λειτουργίες του συστήματος μπορούν να 
γίνουν με 4 διαφορετικούς τρόπους: 
1. χειροκίνητα μέσω της έγχρωμης οθόνης γρα-
φικών αφής 6”  
2. μέσω χρονοπρογράμματος 
3. μέσω κινητών τηλεφώνων
4. μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών 
   Το ΤσεπόΣπιτο μπορεί να λειτουργήσει με όσες 
έγχρωμες οθόνης γραφικών αφής 6” θέλουμε  
τοποθετημένες σε διαφορετικά σημεία. 
   Λειτουργεί με ενσύρματο και ασύρματο περι-
φερειακό εξοπλισμό. 
   Η καλωδίωση του συστήματος είναι πάρα πολύ 
απλή και εύκολη, δεν ανήκει στην κατηγορία των 
Bus, αντιθέτως η καλωδίωσή του γίνεται με απλό 
καλώδιο συναγερμού (4Χ0,25 + 2Χ0,5), μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα καλωδίωση και 
εξοπλισμός του σπιτιού δίχως να απαιτηθούν πε-
ραιτέρω μερεμέτια και, βεβαίως, δεν απαιτούνται 
ειδικοί διακόπτες στο σπίτι όπως απαιτούν τα 
συστήματα Bus, στο ΤσεπόΣπιτο χρησιμοποιού-

τείται γραμμή ΟΤΕ, πλήρως 
ασύρματο και αυτόνομο.
Δυνατότητες / Λειτουργίες 
/ Παροχές :
  Εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας
  Εξοικονόμηση θερμικής 
ενέργειας
  8 ζώνες συναγερμού
  1 ζώνη πυρανίχνευσης
  1 ζώνη διαρροής υδάτων και Προστασία 
πλημμύρας 
  Εξυπνος φωτισμός δίχως διακόπτες
  Ελεγχος και Χειρισμός μέσω έγχρωμης οθόνης 
αφής 6" 
Για Φώτα / Θερμοσίφωνα / Τέντες / Θέρμανση 
/ Πότισμα / Περσίδες / Φώτα κήπου, καθώς και 
μέσω χρονοπρογράμματος
  Πληροφόρηση μέσω SMS σε 3 κινητά, σε 
Η/Υ καθώς και ηχητική κλήση στον Master, σε 
περίπτωση συναγερμού για ποια ζώνη έδωσε 
συναγερμό Κλοπής / Πυρκαγιάς / Διαρροής / 
Πανικού / Εκτακτης ανάγκης
  Χρονική ή Μόνιμη ενεργοποίηση / απενερ-
γοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου ή Η/Υ του 
εξοπλισμού και των συσκευών του διαμερίσματος 
π.χ. Φώτα / Τέντες / Θερμοσίφωνας / Θέρμανση 
/ Φώτα κήπου (5 εντολές)
  Ομιλία και ανοιχτή ακρόαση με το χώρο του 
σπιτιού 
  Πληροφόρηση Διακοπής και Επαναφοράς 
ΔΕΗ 
  Ελεγχος στάθμης πετρελαίου 
  Σενάρια φωτισμού
  Πλήρως επεκτάσιμο σύστημα 
  Απαραβίαστο σύστημα
  Δεν απαιτείται προγραμματισμός
   Το σύστημα εφαρμόζεται PLUG & PLAY στις 
εγκαταστάσεις σας. ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ Χρήμα, Χρόνο, 
Ενέργεια, Ανεση και Ασφάλεια.
   Καλό είναι επομένως να προσπαθήσουμε όλοι 
να προσαρμοστούμε με τις νέες πρωτοποριακές 
και πλήρως εξελίξιμες ιδέες έτσι ώστε να έχουμε 
κέρδος οικονομικό πάνω απ’ όλα λόγω της εξοικο-
νόμησης ενέργειας, χρονικό λόγω των διαφόρων 
λειτουργιών από απόσταση μέσω τηλεφώνου, 
λειτουργικό, οικολογικό κλπ. 
   Τα συστήματα μας προτιμούνται από την 
αγορά για τους εξής λόγους:
• Είναι εύχρηστα.

• Λειτουργούν μέσω έγχρωμης οθόνης αφής 6’’ 
ή κινητού τηλεφώνου μέσω μηνυμάτων SMS ή 
μέσω Η/Υ.
• Συγκεντρώνουν τις δυνατότητες πολλών συ-
στημάτων σε ένα.
• Είναι αξιόπιστα.
• Εχουν πολύ καλύτερη κατασκευή από άλλα 
συστήματα της αγοράς.
• Διαθέτουν 3 έτη εγγύηση.
• Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με  ISO 9001.
• Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με CE.
• Είναι προσαρμόσιμα.
• Είναι πλήρως επεκτεινόμενα βάσει των ανα-
γκών του πελάτη.
• Εχουν ενσωματωμένο πομποδέκτη κινητής τη-
λεφωνίας με κάρτα SIM και αναγνώριση κλήσης, 
έτσι ώστε να δέχεται εντολές από ένα έως τρία 
κινητά (που έχει δηλώσει ο πελάτης). Συνεπώς 
κανένας τρίτος δεν μπορεί να παρεμβληθεί ή 
να διακόψει την επικοινωνία (δεν έχει καλώδιο 
ΟΤΕ).
• Δεν διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος 
καθώς το σύστημα διαθέτει εφεδρικές μπατα-
ρίες.
• Η οικολογική συνείδηση των συστημάτων απο-
δεικνύεται μέσω της εξοικονόμησης ρεύματος, 
πετρελαίου και νερού.
• Είναι εύκολα στην εγκατάσταση, τοποθετού-
νται σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστα μερεμέτια. 
Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει σε νέα ή παλιά 
κτήρια με ενσύρματα ή ασύρματα περιφερειακά 
αναλόγως την περίπτωση.
   Το AutoSysCon Group προσφέρει το σύστημα σε 
τιμή - έκπληξη και, ασφαλώς, παρέχει ειδικές 
εκπτώσεις στους ηλεκτρολόγους εγκαταστά-
τες. Αρκεί ένα τηλεφώνημά σας στην εταιρεία 
για να το διαπιστώσετε...

   Αν για τα προβλήματα σας φταίει κατά ένα 
μεγάλο μέρος η καθημερινή ενασχόληση με τις 
φροντίδες του σπιτιού τότε οι λύσεις που σας 
προσφέρει το AutoSysCon Group μπορούν να 
ελαφρύνουν το φορτίο που έχετε στις πλάτες 
σας.
   Μια σειρά από συστήματα καθώς και άλλα προ-
ϊόντα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες 
σας, σας επιτρέπουν να συγκεντρώσετε όλες 
τις λειτουργίες του σπιτιού σε μια αυτομα-
τοποιημένη μονάδα, τηλεχειριζόμενη μέσω 
του κινητού σας τηλεφώνου από οποιαδήποτε 
απόσταση, ενώ ταυτόχρονα σας ενημερώνει για 
οτιδήποτε συμβαίνει στο σπίτι σας.
   Το AutoSysCon Group (Σύμβουλοι Συστημά-
των Αυτοματισμού) είναι ένας όμιλος εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας. Η επιχείρηση μας, ιδρυθεί-
σα το 1996, δραστηριοποιείται σε διάφορους 
τομείς, ένας από τους οποίους είναι οι οικιακοί 
αυτοματισμοί.
   Για να κάνουμε τη ζωή σας πιο άνετη, σχεδιά-
σαμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων κατάλληλη 
για σπίτια, καταστήματα και επαγγελματικούς 
χώρους.
   Τα γενικά χαρακτηριστικά των συστημάτων 
αυτών, πέρα από την αξιοπιστία που είναι εγγυη-
μένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, 
είναι το εξής: παρεχόμενη ασφάλεια, δυνατότητα 
τηλεχειρισμού μέσω κινητού τηλεφώνου, ευκολία 
χρήσης, συγκέντρωση πολλών συστημάτων σε 
ένα, απλοποίηση πολλών καθημερινών εργασιών 
στο σπίτι ή στο γραφείο, εξοικονόμηση ενέργειας, 
προστασία του περιβάλλοντος και χαμηλό κόστος 
απόκτησης.
   Μετά από στενή συνεργασία μας με τον πελάτη, 
παρέχουμε λύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
σημερινές αλλά και στις μελλοντικές απαιτήσεις 
της αγοράς. 
   Το AutoSysCon Group, εκτός από τη μεγάλη 
γκάμα των προϊόντων που διαθέτει, σας παρου-
σιάζει τη ναυαρχίδα της εταιρείας, το λεγόμενο 
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νται οι υπάρχοντες διακόπτες του σπιτιού. Για 
τους λόγους αυτούς είναι κοινά παραδεκτό πως 
το ΤσεπόΣπιτο είναι ασφαλέστερο, αξιόπιστο, 
εύχρηστο και έχει εξαλείψει όλα τα προβλήματα 
που προκαλούνται από τα συστήματα Bus.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
   Το ΤσεπόΣπιτο απαιτεί λίγο χρόνο για την 
εγκατάσταση, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις 
από τον εγκαταστάτη, όπως γνώσεις Η/Υ ή προ-
γραμματισμός ειδικών ελεγκτών, όπως και περί-
εργες γλώσσες προγραμματισμού, για να είναι 
προσιτό σε όλους αλλά και να πραγματοποιείται 
σε μικρό χρονικό διάστημα η εγκατάσταση με 
συνέπεια να αφήνει κέρδος στον εγκαταστάτη 
αλλά και να μην είναι δυσβάσταχτο το κόστος 
στον ιδιοκτήτη.
   Απαιτεί ειδικά και μόνο γνώσεις ενός όχι 
έμπειρου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
   Μερικές από τις λειτουργίες που μπορεί να 
καλύψει το ΤσεπόΣπιτο  είναι οι εξής: 
   Υπερσύγχρονο πολύ-σύστημα ελέγχου και 
χειρισμού μέσω κινητού τηλεφώνου, δεν απαι-

ΤσεπόΣπιτο από το AutoSysCon Group: Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του "έξυπνου" σπιτιού
Χρειάζεστε περισσότερό Χρόνό, περισσότερη άνεση, περισσότερη ελευθεριά;
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