
coviva
Τώρα κάθε
σπίτι γίνεται 
έξυπνο

Με έξυπνη ασύρματη 
τεχνολογία για ανακαινίσεις



2

coviva
Η λύση που αναβαθμίζει  
την καθημερινότητά σας.
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Έξυπνο σπίτι  
με ασύρματη
τεχνολογία για 
εύκολη ανακαίνιση

Θέλετε να απολαύσετε ένα ζεστό βράδυ αμέσως μόλις φτά-
σετε σπίτι; Το coviva σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε 
τον θερμοσίφωνα καθώς φεύγετε από τη δουλειά. Ελέγξτε 
τον φωτισμό, τη σκίαση και τα υπόλοιπα συστήματα μέσω 
της εφαρμογής, από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή. Χωρίς 
ειδικές καλωδιώσεις το coviva μπορεί να εγκατασταθεί εύ-
κολα από τον ηλεκτρολόγο σας.

Μια απλή και ασύρματη λύση

Το coviva αποτελεί μια λύση που ξεχωρίζει! Δεν απαιτεί δαπανηρές κατασκευαστικές 
επεμβάσεις και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης. Αυτό το καθιστά την ιδανική λύση για 
ανακαινίσεις. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο ηλεκτρολόγος σας που θα κάνει την αρχική 
παραμετροποίηση. Από κει και πέρα θα μπορείτε εύκολα να ελέγξετε και να προσαρμόσετε 
το σπίτι σας στις δικές σας ανάγκες.

Αξιοποιήστε τα πολλά πλεονεκτήματα

Μπορείτε να ελέγξετε τον φωτισμό, τα ρολά/περσίδες και τη θέρμανση - ακόμη και να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις από ανιχνευτές καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς - με τη λήψη της 
δωρεάν εφαρμογής coviva στο smartphone ή στο tablet σας. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο, 
ενέργεια και χρήμα. Τα φώτα δεν μένουν πλέον ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. 
Δεν ξεχνάτε πια να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση. Με το coviva, δημιουργείτε εξατομικευ-
μένα σενάρια και κανόνες λειτουργίας που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες σας, ενώ 
ταυτόχρονα μειώνεται και η περιττή κατανάλωση ενέργειας.
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Απλό, γρήγορο
και ασφαλές.

Εξοικονομείστε χρόνο και χρήμα

Όταν ανακαινίζετε ή αναβαθμίζετε ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα, 
είναι σίγουρο ότι θέλετε να το κάνετε όσο πιο γρήγορα και 
εύκολα γίνεται. Το coviva αποτελεί την ιδανική λύση για αυτές 
τις περιπτώσεις, διότι η εγκατάστασή του δεν απαιτεί νέα 
καλωδίωση και τις κατασκευαστικές επεμβάσεις που αυτή 
απαιτεί. Αντίθετα, διαχειρίζεται τα ασύρματα micromodules 
(μικρομονάδες) ή τους ασύρματους διακόπτες οι οποίοι 
συνδέονται ασύρματα με το coviva Smartbox. Συνεπώς το 
coviva λειτουργεί ως δικτυακή πύλη ανάμεσα στις ασύρματες 
συσκευές και το smartphone ή το tablet σας. 

Ασφαλής τεχνολογία που μπορείτε να 
εμπιστευτείτε

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας την ασφάλεια των δεδομένων 
σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στο 
coviva Smartbox ενώ ταυτόχρονα όλες οι εντολές είναι 
κρυπτογραφημένες ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή οποιασ-
δήποτε κακόβουλης ενέργειας.

coviva: για εσάς που θέλετε να κάνετε 
το σπίτι σας έξυπνο χωρίς εκτεταμένες 
εργασίες - ιδανικό για την αναβάθμιση της 
εγκατάστασης κατά την ανακαίνιση.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ασύρματοι διακόπτες
Προσφέρουν τον έλεγχο του 
φωτισμού και των ρολών της 
εγκατάστασης με ασύρματο τρόπο.
Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση 
αντικατάστασης του υπάρχοντος 
διακοπτικού υλικού.

Ασύρματα micromodules
Τοποθετούνται στα κουτιά 
διακόπτη διατηρώντας  το 
υπάρχον διακοπτικό υλικό της 
εγκατάστασης. Λαμβάνουν και 
στέλνουν εντολές όπως για τον 
έλεγχο φωτισμού ή ρολών με 
ασύρματο τρόπο.

coviva Smartbox
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Τα ασύρματα micromodules και οι ασύρματοι διακόπτες που 
συνδέονται με το coviva Smartbox τοποθετούνται με απλό 
τρόπο από τον ηλεκτρολόγο σας. Μεταδίδουν μόνο όταν είναι 
ενεργοποιημένες ώστε να περιορίζουν τα περιττά σήματα και να 
εξοικονομούν ενέργεια. Και το καλύτερο; Καθόλου μερεμέτια και 
περιττά έξοδα.

Ασύρματες συσκευές,   
η βάση για το coviva.

Το coviva κάνει τη ζωή σας ευκολότερη. Χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά για να γίνει το σπίτι σας 
πιο έξυπνο και λειτουργικό.

Διακόπτες berker
Η λειτουργικότητα συναντά το design

Η ευρεία γκάμα, η ποιότητα και η τεχνολογική υπεροχή είναι στοιχεία που κάνουν τους διακόπτες 
berker ξεχωριστούς. Ο βραβευμένος σχεδιασμός τους είναι σίγουρο πως θα ταιριάξει απόλυτα στην 
αισθητική του σπιτιού σας και θα προσαρμοστεί στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

1

Βήματα

Αποσύνδεση 
των υφιστάμενων 
διακοπτών

4
Σύνδεση του coviva
Smartbox με τις ασύρματες 
μονάδες και έτοιμο!

3
Σύνδεση πομπών 
και δεκτών 
με απλό τρόπο

2
Εγκατάσταση των 
ασύρματων micromodules 
ή αντικατάσταση με νέους 
ασύρματους διακόπτες 
berker

ασύρματες συσκευές + coviva = έξυπνο σπίτι
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Συχνά επιθυμούμε να μπορούσαμε να κάνουμε πιο 
εύκολη την καθημερινότητά μας έχοντας τη δυνα-
τότητα να ελέγχουμε τα πάντα από ένα σημείο.  
Το coviva κάνει αυτή την επιθυμία πραγματικότητα. 
Γίνεται ο “εγκέφαλος” του έξυπνου σπιτιού, καθώς 
συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα και τα στέλνει στην 
εφαρμογή που έχετε κατεβάσει στο κινητό σας.

Το coviva γίνεται  
ο “εγκέφαλος”
του έξυπνου 
σπιτιού σας
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Αξιοπιστία και σχεδιασμός

Ο διαχρονικός σχεδιασμός και η υψηλή αξιοπιστία του coviva Smartbox αποτελούν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αποτελεί μια διακριτική προσθήκη στο σπίτι σας. 
Τοποθετήστε το σε μια επιφάνεια, κρεμάστε το στον τοίχο ή κρύψτε το απλά σε 
ένα ντουλάπι χωρίς να βρίσκεται σε κοινή θέα. Το μόνο που χρειάζεται το coviva 
Smartbox είναι μια τροφοδοσία ρεύματος και μια σύνδεση στο internet μέσω 
WLAN ή LAN.

Το coviva συνδυάζει όλες τις λειτουργίες του 
έξυπνου σπιτιού σας, ώστε να μπορείτε να 
παρακολουθείτε και να ελέγχετε τα φώτα,  
τα ρολά, τις περσίδες ή ακόμη και τις τέντες,  
τη θέρμανση και τους ανιχνευτές καπνού από 
το smartphone ή το tablet σας.

Ηλεκτρονικές συσκευές
Με απλό και οικείο τρόπο 
ελέγξτε το έξυπνο σπιτι σας 
μέσω smartphone ή tablet.

coviva Smartbox
Ασφαλές κέντρο 
διασύνδεσης - το coviva 
Smartbox αποτελεί την 
μονάδα επικοινωνίας μεταξύ 
της εφαρμογής coviva και 
της εγκατάστασής σας. 

Εφαρμογές
Ευέλικτο και προσαρμόσιμο 
- το coviva ελέγχει ένα ευρύ 
φάσμα εφαρμογών ενώ 
παράλληλα προσαρμόζεται 
σε οποιαδήποτε επέκταση 
της εγκατάστασης.

Ασφάλεια ΕπέκτασηΘέρμανσηΡολά /  
περσίδες / 
τέντες

Φωτισμός

Smartphone Tablet και PC
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Το coviva Smartbox επιτρέπει την διασύνδεση όλων των 
λειτουργιών της κατοικίας, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα 
που ελέγχεται μέσω smartphone, tablet ή PC από τον 
τελικό χρήστη.

coviva
αναβαθμίζει την 
κατοικία σας

Έλεγχος 
θερμαντικών σωμάτων  
Τοπικός και απομακρυσμένος έλεγχος της θέρμανσης. 
Διαχείριση μέσω θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ).

Ανίχνευση καπνού  
Επιτήρηση του ανιχνευτή και λήψη ειδοποίησης 
στο κινητό σε περίπτωση ενεργοποίησής του, 
με δυνατότητα ενεργοποίησης σεναρίου φωτιάς.



9

Σήμα αναγνώρισης συμβατότητας
Βεβαιωθείτε για την συμβατότητα 
των προϊόντων Hager μέσω 
του τυπωμένου εικονιδίου στην 
συσκευασία τους.

Μονάδα 
κεντρικού ελέγχου 
coviva

Έλεγχος φωτισμού 
και σκίασης 
από ασύρματες μονάδες
Σχεδιασμένες για να προσαρμόζονται και να λειτουργούν 
με το υπάρχον διακοπτικό υλικό της εγκατάστασης. 
Διατίθενται σε έτοιμα κιτ προγραμματισμένα για τις 
συνηθέστερες εφαρμογές.

Συνδεδεμένες 
συσκευές  IoT 
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Ελέγξτε το έξυπνο σπίτι
με ένα απλό άγγιγμα. 
Ακόμα κι όταν δεν είστε εκεί

Το έξυπνο σπίτι στα δάχτυλά σας

Το εύχρηστο περιβάλλον της εφαρμογής coviva κάνει  
τον έλεγχο του σπιτιού ακόμα πιο εύκολο. Όλοι  
οι συνδεδεμένοι χώροι και οι λειτουργίες των διακοπτών 
εμφανίζονται με απλά εικονίδια. Απλώς αγγίξτε μια λειτουρ-
γία για να ρυθμίσετε τον φωτισμό, τις περσίδες  
ή τη θερμοκρασία του δωματίου.

Έχετε πάντα τον έλεγχο

Βγήκατε και ξεχάσατε να σβήσετε τα φώτα;  
Δεν υπάρχει πρόβλημα - μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε
μέσω της εφαρμογής coviva. Επίσης έχετε την επιλογή 
να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το coviva για συμβάντα που 
επιλέγετε. Έτσι έχετε πάντα τον έλεγχο ακόμα και όταν δεν 
είστε στο σπίτι.

Όλες οι λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού μπορούν να ελέγχονται μέσω  
της φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής coviva από το κινητό ή το tablet σας 
από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε μέσω Internet. 

coviva app Επισκόπηση 
λειτουργιών

σενάρια χρήστη 
(covigrams)

Η εφαρμογή coviva είναι διαθέσιμη 
για κάθε συσκευή Android ή iOS.

Τα covigrams είναι σενάρια που 
αποτελούνται απο λειτουργίες 

που συνδυάζετε ελεύθερα 
πχ. αναχώρηση από το σπίτι 

(απενεργοποίηση φωτισμού, ρολών 
και συσκευών)  
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Για Android   
και iOS

Σε smartphone ή tablet - η εφαρμογή coviva
είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε κινητή 
συσκευή που χρησιμοποιεί λειτουργικά 
συστήματα Android ή iOS. Χειριστείτε 
το έξυπνο σπίτι μέσα από μια έξυπνα 
σχεδιασμένη εφαρμογή!

Δοκιμάστε το coviva!
Επισκευθείτε το 
hager.com/coviva-experience/ 
στον υπολογιστή σας και 
ταυτόχρονα πάρτε τον έλεγχο 
από το smartphone σας μπαίνοντας 
στο hager.de/coviva-demo.
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Τώρα το έξυπνο 
σπίτι ξέρει 
πώς χαλαρώνεις

Ο φωτισμός αποτελούσε πάντα βασικό κομμάτι  
μιας άνετης ζωής σε ένα σπίτι. Παρέχει ασφάλεια, 
μας βοηθά να χαλαρώσουμε και μας δείχνει πού να 
πάμε. Με το coviva, ο φωτισμός πλέον κάνει πολλά 
περισσότερα.
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Απαλός πρωινός φωτισμός

Δεν ξυπνούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο ρυθμό.
Εκείνοι που προτιμούν ένα πιο ομαλό ξεκίνημα
της ημέρας μπορούν να επιλέξουν έναν πιο ήπιο
φωτισμό για το πρωί. Με το coviva, μπορείτε να
δημιουργήσετε αλληλουχίες φωτισμού σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα αν το πρωινό 
σας ξεκινά με ένα πέρασμα από τον διάδρομο 
στο μπάνιο και στη συνέχεια στην κουζίνα,
ο φωτισμός θα σας περιμένει την κατάλληλη 
χρονική στιγμή στο κάθε δωμάτιο.

Ο σωστός φωτισμός  
για δουλειά

Το coviva μπορεί επίσης να προσφέρει ιδανικό
φωτισμό για εργασία στο σπίτι, ο οποίος μπορεί 
να διαφέρει αν πρόκειται για συνάντηση, διάλειμ-
μα για καφέ ή όταν κάθεστε στον υπολογιστή 
σας. Επιπλέον για τα μικρότερα παιδιά που 
παίρνουν έναν υπνάκο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ή και τα μεγαλύτερα που διαβάζουν, 
ο έλεγχος φωτισμού ανα χώρο γίνεται παιχνίδι.

Χαλαρώστε το βράδυ

Ίσως τα βράδια σας αρέσει να διαβάζετε - ή να
μαγειρεύετε με φίλους - ή να παρακολουθείτε
τηλεόραση. Η διάθεσή σας για φωτισμό καλύπτε-
ται με τα δικά σας ρυθμιζόμενα σενάρια όπως 
επιθυμείτε - και φυσικά κάθε φως μπορείτε να το 
ελέγχετε μεμονωμένα.

Φωτισμός
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Τώρα το έξυπνο 
σπίτι γνωρίζει 
το πρόγραμμά σας
Σας αρέσει να ξυπνάτε μόλις ξημερώσει; Ή θα 
προτιμούσατε λίγο παραπάνω ύπνο την Κυριακή;  
Με το coviva, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκίαση  
του κάθε χώρου για να ταιριάζει στο πρόγραμμά σας.
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Χρησιμοποιήστε τον ήλιο 
για ξυπνητήρι

Οι περσίδες σας μπορούν να σας ξυπνήσουν
απαλά το πρωί, προγραμματίζοντάς τες να
ανοίγουν σε μια συγκεκριμένη ώρα. Αυτό
ακούγεται πολύ καλύτερα από ένα θορυβώδες
ξυπνητήρι.

Προστασία από διαρρήκτες

Οι διαρρήξεις είναι περισσότερες κατά τη
διάρκεια των διακοπών. Σπίτια που φαίνονται
άδεια είναι σίγουρα πιο εύκολοι στόχοι.  
Το coviva, μπορεί να κάνει το σπίτι να φαίνεται 
ότι είστε μέσα, ακόμα και όταν βρίσκεστε σε
διακοπές - ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο κατά
της κλοπής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τέρμα η αντηλιά

Πείτε αντίο στο εκτυφλωτικό ηλιακό φως 
στο γραφείο του σπιτιού σας ή στην οθόνη 
της τηλεόρασης. Με το coviva, μπορείτε να
διαμορφώσετε τη σκίαση του σπιτιού σας έτσι
ώστε να έχετε πάντα τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες φωτεινότητας.

Αποφύγετε τα αδιάκριτα
βλέμματα

Όταν φτάνετε στο σπίτι το βράδυ και ανάβετε τα
φώτα, οι γείτονές σας μπορούν να δουν το 
εσωτερικό του σπιτιού σας μέσω των παραθύρων 
σας. Το αυτόματο κλείσιμο των περσίδων, σας 
βοηθά να διατηρήσετε την ιδιωτικότητά σας και 
να ολοκληρώσετε τη βραδιά σας με χαλαρωτική 
διάθεση.

Ρολά / 
περσίδες / 
τέντες
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Το έξυπνο 
σπίτι είναι πιο 
ασφαλές

Κρατήστε μακριά μια ενδεχόμενη 
πυρκαγιά με το coviva. Απλά 
εγκαταστήστε τους ασύρματους 
ανιχνευτές καπνού, συνδέστε τους  
στο Internet μέσω του coviva Smartbox  
και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις  
εάν τα πράγματα “ζεσταθούν”  
στο σπίτι σας.
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Πάντα στην ασφαλή πλευρά

Ακόμη και πιθανές δυσλειτουργίες όπως σκόνη  
στο εσωτερικό του ανιχνευτή καπνού ή χαμηλή 
μπαταρία, αναφέρονται μέσω ειδοποιήσεων,  
ώστε να μπορούν να επιλυθούν άμεσα.

Ένδειξη σφάλματος μέσω 
εφαρμογής

Καλά ενημερωμένοι: εάν ο ανιχνευτής καπνού
σβήσει, το coviva μπορεί να σας ειδοποιήσει με 
συνδυαστικό τρόπο. Μπορεί να ανοίξει αυτόματα 
τα ρολά ή τα φώτα εάν το επιθυμείτε και παράλλη-
λα θα στείλει μια ειδοποίηση στο κινητό σας 
τηλέφωνο. Έτσι θα ξέρετε πάντα τι συμβαίνει. 

Μακροπρόθεσμη προστασία

Οι ασύρματοι ανιχνευτές με διπλό τρόπο ανίχνευ-
σης της Hager πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα 
ποιότητας VdS*. Έχουν εγγύηση συναγερμού  
10 χρόνων, η οποία εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη 
και αξιόπιστη προστασία.  
Οι διπλοί ανιχνευτές λειτουργούν ταυτόχρονα ως 
ανιχνευτές καπνού και θερμότητας - συνιστώνται 
για χρήση σε κουζίνες ή χώρους με έκθεση σε 
σκόνη. 

Ανιχνευτές καπνού

*Νο1 ανεξάρτητος οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων πυροπροστασίας στη Γερμανία.
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Καθορίστε 
το δικό σας
πρόγραμμα 
άνεσης

Εκτός από τον έλεγχο των λειτουργιών μεμονωμένα,  
το coviva σας επιτρέπει και να τις συνδυάζετε. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε και να 
ελέγξετε ολόκληρα σενάρια, γνωστά ως covigrams, 
τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν στην 
εφαρμογή χρησιμοποιώντας ένα οικείο μενού με 
λειτουργίες if / then.
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Προσθέστε και επεκτείνετε

Ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιήσετε το 
coviva μόνο για να ελέγξετε τη θέρμανση στο 
μπάνιο σας. Στο μέλλον, ίσως θελήσετε να 
συνδέσετε και τα φώτα του δωματίου των 
παιδιών σας όταν περάσουν την προσχολική 
ηλικία. Με το coviva, έχετε εσείς τη διαχείρηση, 
έχοντας τη δυνατότητα να προσθέτετε  
ή να επεκτείνετε διάφορες λειτουργίες και 
ελέγχους ανά πάσα στιγμή.

Τι μπορεί να κάνει το έξυπνο
σπίτι για εσάς απόψε?

Οτιδήποτε θέλετε! Για παράδειγμα, εάν θέλετε να
χαλαρώσετε μετά από μια δύσκολη μέρα, 
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σενάριο για να 
θερμάνετε το σπίτι σας ώστε να βρίσκεται 
ακριβώς στη σωστή θερμοκρασία όταν φτάσετε, 
να ντιμάρουν τα φώτα όπως επιθυμείτε και τα 
ρολά να κλείσουν.

Ανοιχτό σε 
νέες ιδέες
Το coviva είναι διαφορετικό από τις περισσότερες 
άλλες λύσεις, επειδή είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο.
Η σχεδίασή του επιτρέπει σε νέα εξαρτήματα να 
προστεθούν χωρίς πρόβλημα ώστε να καλύψουν τις 
μελλοντικές σας ανάγκες.

Ανοιχτό σε άλλους

Με το coviva στο μέλλον θα είστε σε θέση να 
συνδυάσετε ένα ευρύ φάσμα λύσεων και από άλλους 
κατασκευαστές.
Το coviva είναι ήδη συμβατό με τον μετεωρολογικό 
σταθμό Netatmo, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη δημιουργία ποικίλων εφαρμογών που ανταπο-
κρίνονται στις καιρικές συνθήκες.

Ο μετεωρολογικός
σταθμός Netatmo
καταγράφει τις
πληροφορίες για το
κλίμα και τις καιρικές
συνθήκες, τόσο σε
εσωτερικούς όσο και
εξωτερικούς χώρους.

Ξεκινήστε τη μέρα σας έξυπνα.

Δημιουργήστε ένα σενάριο που σας ξυπνάει σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, ανάβοντας σταδιακά τα φώτα και ανοίγοντας τις 
περσίδες - ενω παράλληλα ανάβει τη θέρμανση στο μπάνιο σας πριν 
σηκωθείτε. Με το coviva τέτοιες λειτουργίες γίνονται παιχνίδι!
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Ασφαλές 
σύστημα και ανοιχτό  
στο μέλλον

Το coviva προσφέρει μια άνετη διαβίωση στο σπίτι 
αλλά και αξιόπιστη προστασία των δεδομένων 
σας αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ 
παραμένει συμβατό με τις τεχνολογίες του μέλλοντος. 
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Ασφαλής λειτουργία
 
Σε αντίθεση με άλλες λύσεις που βασίζονται σε 
κλειστά πρωτόκολλα επικοινωνίας, το coviva και 
οι ασύρματες συσκευές της Hager λειτουργούν 
στο πλέον καθιερωμένο πρότυπο KNX. Όλες οι 
ασύρματες μονάδες quicklink μεταδίδουν τις 
εντολές στην συχνότητα που ορίζει το πρότυπο 
KNX, η οποία προσφέρει υψηλή αντίσταση στις 
παρεμβολές και εξαιρετική εμβέλεια - συνήθως  
30 μ. εντός σπιτιού και 100 μ. ή περισσότερο 
εκτός.

Ασφαλής επεκτασιμότητα

Θέλετε να δοκιμάσετε το coviva σε ένα μόνο
δωμάτιο για να ξεκινήσετε; Κανένα πρόβλημα.
Χάρη στον σχεδιασμό και τη χρήση του
προτύπου KNX, μπορείτε να επεκτείνετε το
coviva στο μέλλον εύκολα και με μικρό κόστος. 

Ασφαλίστε τα δεδομένα

Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, το coviva δεν
αποθηκεύει δεδομένα σε εξωτερικό διακομιστή ή
στο cloud, αλλά μέσα στο ίδιο το Smartbox. 
Αυτό αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη 
εξωτερική πρόσβαση. Και επειδή το coviva 
Smartbox είναι συνδεδεμένο σε μια εγκατάσταση 
quicklink, οι λειτουργίες του κτιρίου παραμένουν
λειτουργικές ακόμη και αν διακοπεί το Internet.

Ασφαλής έλεγχος

Με το coviva έχετε τον πλήρη έλεγχο. Μόλις 
ο ηλεκτρολόγος σας εγκαταστήσει το σύστημα, 
θα σας παραδώσει τον έλεγχο και δεν θα έχει πια
πρόσβαση χωρίς την άδειά σας. Μπορείτε να
παραχωρήσετε εκ νέου στον ηλεκτρολόγο σας
πρόσβαση στο σύστημα όποτε θέλετε να το
επεκτείνετε. Επιπλέον, δεν θα υπάρξουν
ανανεώσεις χωρίς να το γνωρίζετε - απλά θα
ενημερώνεστε online για τη διαθεσιμότητά τους.
Και φυσικά, θα ενημερώνεστε επίσης για νέες
λειτουργίες και δυνατότητες.

Εξασφαλισμένη ποιότητα

Η Hager είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως για
την υψηλή ποιότητα των ηλεκτρολογικών λύσεων 
της εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε μια 
παγκόσμια εταιρεία με παρουσία σε κατοικίες 
σε όλο τον κόσμο. Ίσως και στη δική σας.
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Τεχνικές
πληροφορίες. 
FAQ
Για να σας βοηθήσουμε με την απόφασή σας,
απαντήσαμε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις
σχετικά με το coviva.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το coviva
offline;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα σε ένα ιδιωτικό
δίκτυο WLAN χωρίς σύνδεση στο Internet. Ο ηλεκτρολόγος
σας χρειάζεται μόνο μια φορά σύνδεση στο Internet κατά 
την εγκατάσταση του coviva Smartbox για να δηλώσει τη
συσκευή.

Είναι επικίνδυνα τα ασύρματα
σήματα;

Όχι. Αρχικά, οι συσκευές μεταδίδουν μόνο όταν εκτελούν
ενέργειες, π.χ. ενεργοποιώντας τα φώτα ή κλείνοντας τα 
ρολά. Δεύτερον, οι συσκευές μας μεταδίδουν μόνο σε
περίπου 10mW. Συγκριτικά με άλλες συσκευές όπως ένα 
κινητό τηλέφωνο που μεταδίδει συνήθως σε 2W ή αλλιώς 
σε 200 φορές μεγαλύτερη ισχύ.

Τι είναι τα covigrams?

Τα covigrams σας επιτρέπουν να συνδυάσετε πολλαπλές
συσκευές στο σπίτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή για να δημιουργήσετε νέα σενάρια όποτε θέλετε 
και να προσαρμόσετε μια ολόκληρη σειρά λειτουργιών που 
να ταιριάζουν στις ανάγκες σας απλά με ένα άγγιγμα μέσω 
smartphone ή tablet.

Ποιές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις
του coviva;

Για να χρησιμοποιήσετε το coviva στο σπίτι σας, χρειάζεστε
ένα συμβατό smartphone ή tablet (Apple έκδοση 8 ή νεότερη,
έκδοση Android 4 ή νεότερη), μια σταθερή σύνδεση στο
Internet και μια ελεύθερη θύρα LAN στο router σας.

Ποιά είναι η ασύρματη εμβέλεια του
coviva;

Η ασύρματη εμβέλεια είναι περίπου 30 μ. εσωτερικά ή
100 μ. σε εξωτερικό χώρο για ένα τυποποιημένο σπίτι.
Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το coviva Smartbox στην 
πιο κεντρική τοποθεσία του σπιτιού σας. Αν διαπιστώσετε 
ότι η υπάρχουσα δομική κατάσταση προκαλεί προβλήματα 
στην ασύρματη επικοινωνία τότε οι συσκευές που λειτουρ-
γούν ως αναμεταδότες ενισχύουν το σήμα για την κάλυψη 
της εμβέλειας.

Πώς το coviva προστατεύει τα
δεδομένα μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στο coviva 
Smartbox. Τα δεδομένα σας είναι κρυπτογραφημένα όταν
αποστέλλετε εντολές έξω από το WLAN μέσω του
smartphone ή όταν έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υποστήριξης. Η αποδοχή σας απαιτείται και στις δύο 
περιπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε 
το hager.gr
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Θέλετε να
κάνετε έξυπνο
το σπίτι σας;  
Δείτε πώς!

Οι συμβουλές των ειδικών, ο λεπτομερής σχεδιασμός και 
η επαγγελματική εγκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας 
για τη σωστή λειτουργία του έξυπνου σπιτιού. 
Επικοινωνήστε με τον δικό σας ηλεκτρολόγο για να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με την έξυπνη τεχνολογία 
κτιρίων.
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