
Koduautomaatika ja Targa Maja lahendused



ZmartOne-ist

LISAKS: tugiteenus ja konsultatsioon

Zmartone OÜ on Eesti kapitalil tegutsev targa maja ja koduautomaatika lahendusi 

pakkuv ettevõte, mis tegutseb Eestis ja Soomes.

Meie eesmärk on pakkuda suuremat:

● energiasäästu

● kasutusmugavust

● turvalisust

Meie lahendused on välja töötatud:

●  eramutele

●  korteritele

●  Hotellidele ja ärihoonetele



ZmartOne lahenduste valik

KÜTE TURVAENERGIA

KOMMUNIKATSIOON VALGUSTUS DISAIN



ZmartOne paketid

ERIPAKETID
Vastavalt kliendi soovidele ja 

vajadustele koostatud paketid.

STARDIPAKETT

Sobib kõikidele kodudele 

nutilahendusega alustamiseks. 

Lihtne ise tööle seadistada ning 

vajadusel seadmeid lisada.

KODUPAKETT

Paketis sisaldub lisaks 

Stardipaketi toodetele ka 

küttejuhtimine radiaatoritele ja 

põrandakütte kontuuridele.

TÄISPAKETT

Paketis sisalduvad lisaks 

Kodupaketi lahendustele ka sauna 

juhtimise ja garaaziukse juhtimise 

lahendused.

SAUNAPAKETT 

Sauna elektrikerise distantsilt 

juhtimine (SISSE/VÄLJA)

TURVAPAKETT

Turvapaketis sisalduvad 

erinevad andurid ja videovalve 

kaamerad



Zmartone poolt esindatavad tootjad

INELS - Euroopa ühe suurima elektriseadmete tootja eribränd, kelle tootevalikus on erinevatel 

tehnilistel lahendusel töötavad tooted. Peamine tugevus on lai tootevalik erinevatele sektoritele.

SMANOS - Turvasüsteemide tootmise taustaga tootja, kelle tootevalikus on lai valik lahendusi 

erinevatele targa maja vajadustele. Esmaklassilise funktsionaalsusega ja auhinnatud disainiga tooted.

ORVIBO - Kiirelt arenev targa maja lahenduste tootja, kelle eeliseks on lihtsus ja taskukohasus. 

MUUD tootjad - Sol Navitas, Bixi, Synology, Engenius, Dahua, Sony, Axis



INELS - koduautomaatika ja nutikodu lahendused
Inels on Euroopa ühe suurima elektriseadmete tootja  eribränd, kellel on äärmiselt lai seadmete valik.

INELS-ist:
● Tšehhi ettevõte

● Osake ELKO EP-st (turul üle 20 aasta)

● Tegutsenud alates 2007 aastast

● Nutilahendused era- ja ärimajadele

INELS-il on väga lai seadmete valik:
● Valgustussüsteemid

● Küttesüsteemid

● Konditsioneer

● Multimeedia lahendused

● Turvakaamerad

● Detektorid ja teised seadmed



Küttelahendused

Küttelahenduse süsteemi osad



SMANOS - Andurid ja Turvasüsteeemid

Smanosest:
● Peakontor Amsterdamis
● 16 aastat turva- ja nutiseadmete turul
● Arvestatav turuosa Euroopa nutilahenduste süsteemides
● Saavutanud kõrgeimad hinded oma kvaliteedi eest

Smanose Nutiseadmed on:
● silmapaistva, kaasaegse ja kõrgelt auhinnatud disaniga
● lihtsalt seadistatavad
● kergesti integreeritavad
● Kõik andurid on seotud keskse kontrolleri ehk HUB’ig
● sinu nutitelefonist igal ajal jälgitavad. 

Uusim ja hinnatuim Smanose pakett on K1 pakett.

Zmartone on Smanose nutikodu seadmete ametlik esindaja ning toodete edasimüüja Baltikumis ja Soomes. 

http://www.smanos.com/us/K1


ORVIBO - Nutikodu
Orvibost:

● Turul tegutsenud aastast 2011
● Keskendunud targa kodu tehnoloogiatele
● Pakkudes targa maja lahendusi kontoritele, kodudele, hotellidele, muutes need energiasäästlikumaks
● Tooted on auhinnatud disainiga (German iF, Taiwan Golden Point Design, Japan Good DesignBeing, etc)

Orvibo pakub järgmisi lahendusi:
● Targad elektrisüsteemid
● Kodu automatiseerimine
● ligipääsusüsteemid
● Turvasüsteemid
● Temperatuuri mõõtmine
● tehisintellekt



Andurid ja Turvaseadmed

Suitsuandur

Kohustuslik alates 01.07.2009

Vingugaasiandur 

Kohustuslik gaasiseadmega kodudes alates 01.01.2018

Kohustuslik kõikides tahkeküttega kodudes alates 2020/2021



Tulekahju avastamisseadme olemasolu stat. 2016

● Enam kui pooled (21 ehk 54%) inimesed hukkusid hoonetes, kus puudus suitsuandur
● 3 (8%) hoonetes, kus suitsuandur küll oli majapidamises, aga laest alla võetud ja/või ilma 

toiteallikata
● 24 inimest (62%) hukkus ruumides, kus puudus nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur
● Aina enam on suurenenud selliste sündmuste osakaal, kus hukkunuga tulekahju sündmuspaigal ei 

suudetud anduri olemasolu/puudumist välja selgitada 
● 2016. aastal hukkus sellistel sündmustel veerand hukkunute koguarvust (10 ehk 26%).
● Seega võib öelda, et sellistel sündmuspaikadel, kus anduri olemasolu või puudumine õnnestus 

kindlaks teha, hukkus 83% (29-st 24) hukkunute koguarvust ruumides, kus andur puudus või ei 
olnud see töökorras.

● 5 inimest (13% koguarvust) hukkusid hoonetes, kus oli nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur, mis 
hakkas ka tööle, kuid elusid päästa ei suutnud.



Suitsuanduri olemasolu hukkunuga sündmuskohal, 2012-2016



Töökorras suitsuanduriga ruumis hukkunuga sündmuste eripärad

● Kahel korral avastati tulekahju juba enne anduri rakendumist
● Kolmel korral oli hukkunuks vaimse- või füüsilise puudega inimene
● Neli olid pensionärid
● Kolm olid naised

Hukkunuga hoonetulekahjude 

tekkepõhjused, arv ja osatähtsus, 2012- 2016



Andurid ja Turvaseadmed

Suitsuandurid ja Vingugaasi andurid

Liikumisandurid ja Ukse/akna andurid

Üleujutuse andurid

Turvakaamerad 

Läbipääsusüsteemid / fonolukud

Wi-Fi süsteemid ja Võrgulahendused



Andurid ja Turvaseadmed



Andurid ja Turvaseadmed



Lahendused erivajadustega inimestele
● Igale inimesele personaalne lahendus

● Pere kommunikatsioonilahendus

● Lihtsasti paigaldatavad ja kasutatavad seadmed

● Suitsuandur

● Liikumisandur

● Kukkumise andur

● Helisireen

● Hooldaja alarm

● Uputuse andur

● Vingugaasi andur

● Gaasiandur

● Kaameraga uksekell

● Nutikell

● Viipega juhtimine

● Häirenupp

● Ravimite dispenser

● Survematt

● Padjaandur

● Voodiandur

● Enureesi andur

● Epilepsia andur

● Appikutse nöör

● Nutilukk

● Väljumisandur

● pistikute/lülitite kontroll

● Valgustuse juhtimine

● Kardinate juhtimine

● Nutimõõdikud

● Turvasüsteemid

● TV/raadio juhtimine

● Klaasipurunemise andur

● Vibratsiooni andur

Pakume järgmisi seadmeid:



Lahendused erivajadustega inimestele



Võtke meiega ühendust:

info@zmartone.com | www.zmartone.ee | +372 601 4004

Veebipood:  

www.zmartone.ee/e-pood


