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ELEKTRONICZNY SIECIOWY KONTROLER INTELIGENTNY 
CENTRALA STERUJĄCA ELEMENTAMI INTELIGENTNEGO BUDYNKU 

 

SPACE GATE - 1 WLZB 
 

Prostota użytkowania, ekspresowa instalacja i konfiguracja. 

Intuicyjność, szybkość, łatwość sterowania urządzeniami 

końcowymi, oraz monitorowanie zdarzeń w czasie 

rzeczywistym  w aplikacji mobilnej IOS / ANDROID także 

oprogramowaniu dla  WINDOWS / OS X z dowolnego miejsca ! 

 

Automatyczna integracja systemu  

z oprogramowaniem hotelowym PMS. 

 

Urządzenie wolnostojące możliwe do montażu 

natynkowego i podwieszania SPACE GATE-1 WLZ jest 

elementem kontrolnym idealnym dla każdego 

nowoczesnego inteligentnego budynku.  

 

Ergonomiczne rozwiązanie zarówno dla nowo projektowanych obiektów jak i dla tych już 

istniejących, dające możliwość modernizacji systemów automatyki budynkowej poprzez łatwą 

wymianę urządzeń starego typu innych marek bez konieczności zmian w posiadanym 

okablowaniu, na innowacyjny, bezprzewodowy, bezpieczny, programowalny system 

inteligentnego budynku on-line (praca również offline) z kontrolą zdalną i monitoringiem 24/7 . 

Urządzenie gotowe do pracy z kioskiem samoobsługowym typu „self check-in”. 

   

SPACE BMS to szeroka gama urządzeń takich jak czujniki natężenia dźwięku, temperatury, 

jasności, ruchu, zalania, otwarcia drzwi i okien i nie tylko. Tworzących autonomiczny system 

inteligentnego budynku dla twojego biznesu 

 

Funkcjonalność i zalety 
 
• Ogranicza koszty i ułatwia adaptację budynku 

• Nieporównanie wyższy poziom bezpieczeństwa w trybie SECURE S2 AES niż alternatywne rozwiązania Bluetooth 

• Otwarcie drzwi w technologii bezdotykowej poprzez autoryzację żądania terminala 

• Zdalne sterowanie i monitoring wszystkich certyfikowanych urządzeń zwave 

• Centrala skonfigurowana z bezprzewodowym terminalem kontroli dostępu działa w sieci z-wave w trybie kontroli 

w czasie rzeczywistym. 

• Prosta instalacja ogranicza się do podpięcia urządzenie do zasilania oraz podpięcia kabla sieci LAN lub podłączenia 

do sieci WI-FI, centrala automatycznie zgłosi się w systemie SPACE BMS umożliwiając adaptację do konta 

użytkownika poprzez zeskanowanie kodu QR produktu w aplikacji mobilnej instalatora. 

• Możliwość jednoczesnej kontroli 100 urządzeń  inteligentnych 
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Specyfikacja techniczna 
 
Zasilanie:    5V 2A DC Micro USB  (Dostępny opcjonalny adapter POE /5V Micro USB  

Pobór mocy czynnej:    poniżej 1,5 A 5V 

Temperatura pracy:    -40 – 65°C 

Wilgotność środowiska pracy :  20 – 95% bez kondensacji 

Wymiary:   Długość 142 mm (obudowa z zamontowaną anteną zewnętrzną 165 mm), 

     Szerokość 142 mm,  

     Wysokość 32 mm (z anteną w pozycji pionowej 68mm) 

Interfejsy:   LAN 100mb / WIFI 2,4 GHz / Bluetooth BLE 5 / Zeegbee / Zwave / RS485 / USB 

 

 
     

     

 

Atesty i certyfikaty: 
 

Gwarancja wysokiej jakości urządzeń systemu SPACE BMS to stosowne atesty oraz certyfikaty: 

Certyfikat jakości GB/T19001-2016/ISO 9001:2015,  FCC, CE, ROCHS, 3GP oraz Z-wave Alliance cert. 

 

Instalacja urządzenia: 
 

• Podpięcie zasilania 5V micro USB z zasilacza sieciowego (ładowarki 220V/5V USB, zasilacza/adaptera POE) 

• Połączenie z bezprzewodową siecią Wi-Fi lub przewodowo za pomącą kabla LAN (standardowy patchcord)  
• Może być kontrolowana na dwa sposoby: 

o Zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej lub panelu administratora. 

o Automatycznie poprzez integrację z zewnętrznymi źródłami uprawnień (np. z oprogramowaniem hotelowym). 

 

Parametry z-wave 
 

Centrala z modułem z-wave jest certyfikowanym urządzeniem z-wave. Posiada atest i certyfikat z-wave Alliance gwarantujący 

zgodność ze wszystkimi urządzeniami automatyki budynkowej wykorzystującymi tę technologię komunikacji. Może być 

kontrolowana zdalnie poprzez aplikację mobilną lub inną formę interfejsu sterowania jak panel webowy czy oprogramowanie 

komputerowe. Produkt współpracuje z terminalami StellarLock oraz dowolnymi urządzeniami innych producentów (między 

innymi: Fibaro, Home asystent, Domoticz, Iris, Samsung smart things itp.). W celu połączenia centrali z kontrolerem należy użyć 

dedykowanej aplikacji dla systemu ANDROID lub IOS oraz postępować zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. 

 
Produkt obsługuje powiązania grupowe raporty otwarcia/zamknięcia, statusu baterii, raporty alarmowe. Produkt obsługuje 

klasę komend konfiguracji, aczkolwiek do pracy nie wymaga od użytkownika ustawienia żadnych dodatkowych konfiguracji sieci 

z-wave może współpracować z wszystkimi urządzeniami z-wave tak w trybie unsecure jak też secure S2. 

 

Centralka umożliwia zaprogramowanie scenariuszy oraz pracę offline w przypadku braku łączności z serwerami 

chmurowymi wszystkie scenariusze wykonywane są w trybie autonomicznym a raporty zostają zsynchronizowane po 

przywróceniu łączności do serwerów chmurowych. 

. 

 

 
  

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami! 


