
               Catalog Casa Smart, Platforma ''T'' -2020

Nota: toate preturile din acest catalog sunt fara TVA. 
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    Platforma “T”

             Firma noastra vine in intampinarea nevoilor dvs cu o multitudine de produse care pot fi comandate de o  
 singura aplicatie ce permite utilizatorilor să-și configureze dispozitivele iOS/Android astfel încât să comunice cu
 aparatele electrocasnice și să le poată controla.                                                 
 Poți aprinde luminile, poți pregăti termostatul sau poți crea comenzi pentru a le 
 gestiona pe amândouă deodată. Utilizând aplicația platformei T, poți configura și 
 controla electrocasnicele de pe telefonul mobil.
Scurta descriere a platformei “T”

 
 

 
 
 
Componete disponibile:
 

   
  
   
  

 Senzori :

 

-Platforma “T” este una din cele mai complexe platforme din punct de vedere al varietatii componentelor smart 
care pot fi comandate cu ajutorul aplicatiei mobile , tradusa si in limba romana .
-Este o platforma exclusive “on cloud” , adica este necesara conectarea la internet pentru  functionarea 
acesteia.
-Suporta mai multe tehnologii wireless : Wi-Fi , RF,Zigbee,BT,IR.
-Pe scurt este o platforma extrem de complexa si in continua dezvoltare.
-Este platforma cu cele mai competitive preturi.
-Este compatibila cu Google home, Alexa, IFTTP (comanda vocala)

-Capete termostatate pentru calorifere-Termostate pentru centrale termice cat si pentru incalzire in pardoseala
-Relee inteligente, punti de transfer wifi , Zigbee,Prize smart comandate prin Wi-Fi 
-Controlere si intrerupatoare pentru roulouri,marchize
-Intrerupatoare Wi-Fi, cu unul pana la 4 butoane touch, intrerupatoare cap scara , design superb (sticla) 
diverse modele
-Becuri dimabile smart RGB ,benzi led dimabile si/sau RGBW ,plafoniere Led
-Roboti de tuns gazonul, roboti de curatenie

-Fum
-Umiditate
-Temperatura
-Inundatie
-Calitate a 
aerului
-Luminozitate
-Gaz

Stimati clienti,



 ă Panou central de comand  Casă Smart

Sistem central control pentru casă 
inteligentă.  

Cod produs:  ART Mix Pad Smart  
Culoare: Alb
Material: ABS PC
Alimentare: 220V
Procesor: Quad Core CPU 1.5G 
Spațiu stocare: 512M RAM + 8GB ROM
Tip display: LCD
Dimensiune display: 7 inch 6/10
Rezoluție display: 1024 X 600
Touchscreen: Da
Difuzor încorporat: Da
Tip microfon: Dual (Raza actiune 7m)
Senzor lumină: Da
Senzor prezență: Auto-display (Raza actiune 10-15cm)
Sonerie wireless WiFi: Da
IP Video Phone: Da
Video Security Monitor: DA
IP Photo Frame: DA
Conectivitate: Wi-Fi
Sistem de operare: Android

Panou multifuncțional Android 
    MixPad, Sonerie video WiFi      
 COD:ART7SP  
 
  Preț:1499,00Lei 

 



   Pachet sonerie video inteligenta WiFi D15 si 
                                  receptor wireless

Aceasta sonerie smart cu videointerfon este o solutie excelenta pentru monitorizarea 
vizitatorilor. Pentru ca soneria se conecteaza la Internet, chiar daca nu sunteti acasa puteti 
vedea si puteti comunica cu persoanele care suna la usa dumneavoastra.
Soneria dispune de o camera integrata de 2 MP cu o rezolutie video 1920x1080 ce va permite 
sa preluati apelurile video sau audio cu o buna calitate.

De asemenea, aceasta sonerie inteligenta poate inregistra conversatiile pe un card SD de 
maxim 64 GB. Iar daca sunteti conectati la Internet, puteti vedea cine este la usa din orice colt 
al lumii.
Soneria inteligenta functioneaza cu doi acumulatori de 3.7V ce rezista aproximativ 6-8 luni de 
zile.
Unghiul de cuprindere al camerei este de 166 de grade, veti putea vedea astfel tot ce se afla in 
fata usii unde este montata soneria.
Microfonul este bidirectional, asadar veti putea sa discutati cu cei aflati in fata usii.
Senzorul de miscare este unul de buna calitate si va poate anunta printr-o notificare pe telefon 
atunci cand detecteaza miscare in fata usii. Asadar, veti putea vedea cu usurinta daca sunt 
persoane care se plimba in jurul usii.

Ledurile cu infrarosu sunt foarte utile atunci cand este intuneric, trebuie doar sa activati functia 
NightVision din aplicatia de smartphone si veti vedea imagini clare.

De asemenea, pachetul contine si receptorul ce se alimenteaza direct la priza de 220V.

COD :ART-SDB-HH-D15-DC-SP
PRET :388,23 LEI



Sistem complet de alarma SMART WiFi, GSM, 
RFID, compatibil Platforma T      

Pentru siguranta locuintei sau a biroului va oferim un sistem inteligent complet de alarma, compatibil 
WiFi si GSM, ce functioneaza integrat cu aplicatia platformei T.        
Sistemul este format din urmatoarele produse:

1 x hub central
2 x senzor miscare IR
2 x senzor miscare magnetic
1 x detector de incendiu si fum
2 x telecomanda RFID pentru alarma, de la distanta
2 x telecomanda RFID pentru alarma, interior
1 x alarma cu sonerie
La hub-ul central pot fi adaugate maxim 90 de senzori si 10 telecomenzi.

Sistem de alarma WIFI / GSM / Dual-Net
Sistemul functioneaza prin WiFi sau GSM. Dar poate functiona si cu ambele, atunci cand cineva va 
poate taia cablul de internet, atunci daca aveti o cartela GSM de back-up, sistemul comuta automat la 
aceasta. Sistemul este compatibil cu orice tip de cartela GSM.

Alarma si monitorizare in timp real

Sistemul monitorizeaza in timp real dinamica din intreaga casa si trimite instantaneu notificari pe 
telefonul mobil atunci cand sunt detectate probleme. In acelasi timp, va porni si soneria alarmei.
Modul SOS de urgenta
Atunci cand o persoana din casa, un copil sau cineva mai in varsta, se simte in pericol, poate apasa 
butonul de SOS si atunci veti primi pe telefon o notificare, un SMS sau un apel telefonic instantaneu. 

Cod produs :ART-SS-103-SP
Pret:1058,84 lei



Kit control usa de garaj SMART WiFi                 
compatibil platforma T                

Voltaj:90-240vPutere: 10A
Material:ABS
Wireless:Wi-Fi 2.4GHz
Aplicatie:Platforma T    
Control vocal:Alexa, Google Assistant, Siri

Aveti deja o usa de garaj automatizata acasa sau la birou? Atunci acest kit de control usa de 
garaj este exact ceea ce aveti nevoie, pentru ca pe langa deschiderea/inchiderea automata pe 
care o puteti face deja veti mai beneficia de cateva functii suplimentare foarte interesante.
De exemplu, prin intermediul acestui kit puteti opera usa de la garaj prin intermediul telefonului, 
nu mai trebuie sa aveti grija si de telecomanda initiala. Totul se face prin intermediul  
aplicatiei platformei T.                                                   
De asemenea, daca nu sunteti acasa si vine la dvs o persoana de incredere, veti putea sa ii 
deschideti usa de la garaj din orice loc al lumii va aflati, trebuie doar sa aveti Internet.
Acest kit ajuta si la capitolul siguranta, pentru ca daca usa de la garaj este inchisa/deschisa veti 
primi o notificare pe telefon, astfel incat puteti verifica ce se intampla. La fel, daca aveti o 
alarma instalata, puteti conecta acest kit la aceasta pentru a porni in caz ca cineva incearca sa 
deschida usa.

COD :ART-S70-SL-SP
PRET :294,07 LEI



                         Releu Wifi+RF Casă Smart

Releul Electric WiFi RF este un releu wireless cu 1 canal, ce se poate conecta la o gamă largă de 
dispozitive electrice  din casă, pornindu-le sau oprindu-le automat. Releul transmite datele către o platformă 
cloud prin intermediul router-ului Wifi, permițând controlul de la distanță asupra device-urilor cu ajutorul
App Platforma ''T". Releul poate fi controlat și cu ajutorul telecomenzii pe frecvența 433 Mhz. 

Cu ajutorul releului toate device-urile din casă devin produse inteligente.
 Atâta timp cât există conexiune internet la telefonul mobil, utilizatorii pot controla de la distanță 
dispozitivele, pornindu-le sau oprindu-le oricând. 
O altă caracteristică este posibilitatea de a seta timpi de funcționare pentru device-uri 
sau timp de pornire / oprire.

Aplicația platformei T permite utilizatorilor să controleze foarte ușor dispozitivele. 
Pentru a conecta releul la telecomandă, se ține apăsat butonul de pe releu timp de 3 secunde până când 
indicatorul LED va lumina intermitent repede, în acest moment se apasă butonul dorit de pe telecomandă.
Pentru a conecta releul la telefon prin aplicație, se ține apăsat butonul de pe releu timp de 9 secunde 
până când indicatorul LED va lumina intermitent repede, în acest moment se apasă butonul ”+” din 
aplicația SmartLife si se adauga produsul “întrerupător”.

        Releu 
   ART-BG-RC2019
Cod: ART 2019
   Preț: 68,89Lei

        Releu 
   WiFi Mini 220V
Cod:ART3019
   Preț: 34,90Lei

Modul universal WiFi Smart Home 10A/2200W
App:Platforma T                        
Wifi Frequency:IEEE802.11b/g/n
Wifi Standard:Wi-Fi2.4GHz b/g/n
Alimentare:90-250V AC,50-60HZ
Wattage:300W led sau 1500W 
Temperatura functionare.:-20℃~70℃
Umiditate: ≤95%
Material:PC
Optiuni stare reset:
- ON
- OFF
- Sau stadiul de inainte de reset



 Casă Smart întrerupătoare                                   Conexiuni  Wifi

Este un întrerupător cu senzor tactil și panou din sticlă securizată 
care poate fi acționat de la buton prin atingere sau 
din aplicație prin WiFi direct. 
Întrerupătorul inteligent poate fi adăugat cu ușurință 
în aplicația platformei T și controlat de pe Android sau IOS de 
oriunde și oricând. După înregistrarea dispozitivului în aplicație 
întrerupătorul poate fi pornit/ oprit de oriunde te-ai afla. 
Cu ajutorul aplicației poți seta temporizatoare pentru 
stingere/aprindere după un program prestabilit. De asemenea 
se pot crea scene pentru aprinderea/ stingerea mai multor dispozitive 
conectate simultan cu o simplă atingere.
Întrerupătorul inteligent funcționează perfect cu 
Amazon Alexa si Google Home. 

Întrerupătoare Wifi

Cap scară/cruce întrerupătoare Wifi

Varianta 1

Conexiune întrerupător 
WiFi Master

Conexiune întrerupător 
WiFi Slave

Conectarea în sistem cap scară/cruce 
se face din aplicația platformei T             
conform setărilor din fig.1

Fig.1

Fig.2



 Casă Smart întrerupătoare                           Conexiuni  Wifi

Aplicația platformei T permite utilizatorilor să controleze foarte ușor dispozitivele. 
Pentru a conecta întrerupătorul la telecomandă, se ține apăsat butonul de pe întrerupător timp de 3 secunde 
până când indicatorul LED va lumina intermitent repede, în acest moment se apasă butonul dorit de pe 
telecomandă.
Pentru a conecta releul la telefon prin aplicație, se ține apăsat butonul de pe releu timp de 9 secunde 
până când indicatorul LED va lumina intermitent repede albastru, în acest moment se apasă butonul ”+” din 
aplicația SmartLife si se adauga produsul “întrerupător”.

Este un întrerupător cu senzor tactil și panou din sticlă securizată 
care poate fi acționat de la buton prin atingere sau 
din aplicație prin WiFi direct. De asemenea permite realizarea unui 
sistem cap scară/cruce prin funcția RF împreună cu telecomenzile 
tip întrerupător (Fig.3). 
Întrerupătorul inteligent poate fi adăugat cu ușurință 
în aplicația platformei T și controlat de pe Android sau IOS de 
oriunde și oricând. După înregistrarea dispozitivului în aplicație 
întrerupătorul poate fi pornit/ oprit de oriunde te-ai afla. 
Cu ajutorul aplicației poți seta temporizatoare pentru 
stingere/aprindere după un program prestabilit. De asemenea 
se pot crea scene pentru aprinderea/ stingerea mai multor dispozitive 
conectate simultan cu o simplă atingere.
Întrerupătorul inteligent funcționează perfect cu 
Amazon Alexa si Google Home. 

ATENȚIE! Aceste întrerupătoare WiFi necesită și NUL în doză
                 Telecomanda tip întrerupător se găsește în catalogul touch

Întrerupătoare Cap scară/cruce   Wifi+RF Varianta  

Fig.3

Platforma ''T''



 Casă Smart întrerupătoare                                Conexiuni  Wifi

Aplicația platformei T permite utilizatorilor să controleze foarte ușor dispozitivele. 
Pentru a conecta întrerupătorul la telecomandă, se ține apăsat butonul de pe întrerupător timp de 3 secunde 
până când indicatorul LED va lumina intermitent repede, în acest moment se apasă butonul dorit de pe 
telecomandă.
Pentru a conecta releul la telefon prin aplicație, se ține apăsat butonul de pe releu timp de 9 secunde 
până când indicatorul LED va lumina intermitent repede albastru, în acest moment se apasă butonul ”+” din 
aplicația SmartLife si se adauga produsul “întrerupător”.

Conexiune  Wifi f r  NULîntrerupătoare ă ă

NUL

Este un întrerupător cu senzor tactil și panou din 
sticlă securizată care poate fi acționat de la buton 

prin atingere sau din aplicație prin WiFi direct. 
Întrerupătorul inteligent poate fi adăugat cu ușurință 

în aplicația platformei T și controlat de pe Android 
sau IOS de oriunde și oricând. 

După înregistrarea dispozitivului în aplicație 
întrerupătorul poate fi pornit/ oprit de oriunde te-ai afla. 

Cu ajutorul aplicației poți seta temporizatoare pentru 
stingere/aprindere după un program prestabilit. 

De asemenea se pot crea scene pentru 
aprinderea/stingerea mai multor dispozitive 

conectate simultan cu o simplă atingere.
Întrerupătorul inteligent funcționează perfect cu 

Amazon Alexa si Google Home.
Acum poți înlocui vechiul întrerupător cu unul cu 

senzor tactil și panou din 
sticlă securizată care poate fi acționat de la buton 

prin atingere sau din aplicație prin WiFi direct 
fără a modifica instalația clasică. 

Este necesar montarea unui condensator la bec 
astfel întrerupătorul va deveni inteligent.

Condensatorul se livrează împreună cu întrerupătorul.  

NUL



 î              Module intrerupătoare Wifi Casă Smart

Modul ntrerupător simplu Wifi si senzor telecomandă 103.39 LeiARTWRF101 î
Intrerupător simplu tactil  Wifi  88.60 LeiARTW101 

ARTWRF2 Modul ntrerupător dublu Wifi i senzor telecomandă......113.24 Lei01 î ș

ARTWRF2 Modul ntrerupător cortină Wifi i senzor telecomandă..113.24 Lei02 î ș

ARTW2 Modul ntrerupător dublu Wifi......... 93.53 Lei01 î
ARTW2 Modul ntrerupător cortină Wifi..... 93.53 Lei02 î

ARTWRF3 Modul ntrerupător triplu Wifi si senzor telecomandă..123.10 Lei01 î
ARTW3 Modul ntrerupător simplu Wifi..... 98.46 Lei01 î

Întrerupătoare Wifi cu variator de tensiune

          Întrerupător simplu cu 
            variator de tensiune 
                COD:ARTWD101W   
                 Preț:124,90Lei              

          Întrerupător simplu cu 
            variator de tensiune 
                COD:ARTWD101B   
                 Preț:124,90Lei              

          Întrerupător simplu cu 
            variator de tensiune 
                COD:ARTWD101G   
                 Preț:124,90Lei              

Notă:  Întrerupătoarele WiFi cu variator de tensiune includ panoul și modulul



    Intrerupator wireless inteligent WiFi, din sticla    
                   securizata,  10A, 2000W

Dimensiuni:86 x 86 x 32.5 mm
Materiale:PC V0 rezistent la foc si sticla 
securizata
Alimentare: AC 100-250V
Curent maxim:10A / banda
Putere maxima:2000W / banda
Wireless:802.11 b/g/n
Securitate: WPA-PSK/WPA2-PSK

Intrerupatoarele inteligente sunt o solutie foarte 
eleganta pentru orice casa si pentru oricine isi 
doreste sa inceapa sa isi transforme locuinta 
intr-una smart.
Principalul avantaj al acestui intrerupator este 
faptul ca va permite sa porniti / opriti lumina de 
oriunde, singura conditie este sa aveti acces la 
Internet.

Comandati intrerupatorul numai dupa ce un 
electrician a consultat schema de montare a 
intrerupatorului; fara"NUL" in doza de la 
intrerupator, produsul NU functioneaza.
Intrerupatorul este realizat din sticla 
securizata, are doua butoane si poate fi 
actionat si daca aveti apa pe maini. Cele doua 
butoane va permit control independent 
pentru fiecare, functioneaza exact ca un 
intrerupator clasic.

COD PRODUS :ART-SSW-2G-B-SP
 PRET:117,61 LEI



                Module prize Wifi/Media Casă Smart

Ramă cvadruplă
Cod: ARTM1-4FG
Preț: 83,68Lei

Ramă triplă
Cod: ARTM1-3FG
Preț: 63,96Lei

Ramă dublă
Cod:ARTM1-2FG
Preț: 44,25Lei

Ramă simplă
Cod: ARTM1-1FG
Preț: 24,54Lei

 
                  Modul priză            Modul priză             Modul priză              Modul priză         Modul priză
                        ½ TV                  ½  Satelit                 ½ Stereo                  ½ VGA               ½ HDMI
   COD:ARTMP020W COD:ARTMP012W        COD:ARTMP015W COD:ARTMP022W   COD:MP016W
                Preț:12,92Lei          Preț:14,69Lei          Preț: 16,78Lei            Preț:25,80Lei      Preț:36,37Lei    

                  Modul priză            Modul priză             Modul priză              Modul priză         Modul priză          Modul priză 
                ½ USB 1AMP         ½ 2 pini 220V               ½ fals                    ½ internet             ½ telefon          ½ USB date 
   COD:ARTMP0091W      COD:ARTMP018W  COD:ARTMP024W     COD:ARTMP019W   COD:ARTMP011W  COD:MP023W   
                Preț:26,16Lei          Preț:14,43Lei          Preț: 5,81Lei              Preț:13,78Lei       Preț:13,55Lei              Preț:21,12Lei             

                  Modul priză            Modul priză                  
                ½ dublu Jack        ½ Audio-Video                         

           COD:ARTMP0211W  COD:ARTMP013W             
              Preț:19,11Lei          Preț:20,96Lei           

    Modul priză

   Wi-Fi 220V
  Cod: ARTMS1W
 Preț: 68,89Lei

 

       Simplu+Priză                          
       Cod: ARTGP016G                       
       Preț: 39,32Lei                        

Dublu+Priză                       
Cod: ARTGP017G                    
Preț: 39,32Lei                      

Triplu+Priză
Cod: ARTGP018G
Preț: 39,32Lei

Simplu+Simplu                                                            
Cod: ARTGP0135G                                                          
Preț: 34,40Lei                                                             

Dublu+Simplu
Cod: ARTGP014G
Preț: 34,40Lei

Dublu+Dublu
Cod: ARTGP015G

Preț: 34,40Lei

Triplu+Dublu
Cod: ARTGP0155G

Preț: 34,40Lei

Triplu+Triplu
Cod:ARTGP0156G
Preț: 34,40Lei

Triplu+Triplu+Triplu
Cod: ARTGP024G
Preț: 44,25Lei

Dublu+Dublu+Dublu
Cod: ARTGP023G
Preț: 44,25Lei

Simplu+Simplu+Simplu
Cod: ARTGP022G
Preț: 44,25Lei

Triplu+Priză +Priză
Cod: ARTGP021G
Preț: 54,11Lei

Dublu+Priză +Priză
Cod: ARTGP020G
Preț: 54,11Lei

Simplu+Priză +Priză 
Cod: ARTGP019G
Preț: 54,11Lei

           Panou intrerupător
             simplu 86x86mm 
              COD:ARTGP001G   
                Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător
            dublu 86x86mm 
              COD:ARTGP003G   
                Preț:19,61Lei              

            Panou intrerupător
             cortină 86x86mm 
               COD:ARTGP025G   
                 Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător   
            triplu 86x86mm 
              COD:ARTGP005G   
                Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător
             simplu 47x47mm 
              COD:ARTGP002G   
                Preț:14,69Lei              

           Panou intrerupător
            dublu 47x47mm 
              COD:ARTGP004G   
                Preț:14,69Lei              

            Panou intrerupător
            cortină 47x47mm 
              COD:ARTGP026G   
                 Preț:14,69Lei              

           Panou intrerupător   
            triplu 86x86mm 
              COD:ARTGP006G   
                Preț:14,69Lei              



              Modul priză         Modul priză      Modul priză      Modul priză     Modul priză      Modul priză 
            ½ USB 1AMP      ½ 2 pini 220V        ½ fals            ½ internet        ½ telefon            ½ TV 
      COD:ARTMP0091B COD:ARTMP018B  COD:ARTMP024B  COD:ARTMP019B COD:ARTMP011B  COD:MP020B
                Preț:26,16Lei      Preț:14,43Lei     Preț: 5,81Lei    Preț:13,78Lei   Preț:13,55Lei  Preț:12,92Lei  

    Modul priză

   Wi-Fi 220V
  Cod: ARTMS1B

 Preț: 68,89Lei

                    Modul priză       Modul priză              Modul priză          Modul priză          Modul priză        Modul priză          Modul priză
                     ½  Satelit           ½ Stereo                  ½ VGA                  ½ HDMI             ½ dublu Jack   ½ Audio-Video       ½ USB date                    
     COD:ARTMP012B COD:ARTMP015B COD:ARTMP022B COD:ARTMP016B COD:ARTMP0211B  COD:ARTMP013B  COD:ARTMP023B 
                   Preț:14,9Lei    Preț: 16,78Lei           Preț:25,80Lei      Preț:36,37Lei        Preț:19,11Lei     Preț:20,96Lei       Preț:21,12Lei 

Ramă cvadruplă
Cod: ARTM1-4FB
Preț: 83,68Lei

Ramă triplă
Cod: ARTM1-3FB
Preț: 63,96Lei

Ramă dublă
Cod: ARTM1-2FB
Preț: 44,25Lei

Ramă simplă
Cod:ARTM1-1FB
Preț: 24,54Lei

       Simplu+Priză                          
       Cod: ARTGP016B                    
       Preț: 39,32Lei                        

Dublu+Priză                       
Cod: ARTGP017B                  
Preț: 39,32Lei                      

Triplu+Priză
Cod: GP018B
Preț: ART39,32Lei

Simplu+Simplu                                                            
Cod: ARTGP0135B                                                          

Preț: 34,40Lei                                                             

Dublu+Simplu
Cod: ARTGP014B

Preț: 34,40Lei

Dublu+Dublu
Cod: ARTGP015B

Preț: 34,40Lei

Triplu+Dublu
Cod: ARTGP0155B

Preț: 34,40Lei

Triplu+Triplu
Cod: ARTGP0156B
Preț:34,40Lei

Triplu+Triplu+Triplu
Cod:ARTGP024B
Preț: 44,25Lei

Dublu+Dublu+Dublu
Cod: ARTGP023B
Preț:44,25Lei

Simplu+Simplu+Simplu
Cod: ARTGP022B
Preț: 44,25Lei

Triplu+Priză +Priză
Cod: ARTGP021B
Preț: 54,11Lei

Dublu+Priză +Priză
Cod: ARTGP020B
Preț: 54,11Lei

Simplu+Priză +Priză 
Cod: ARTGP019B
Preț: 54,11Lei

 Casă Smart                Module prize Wifi/Media

           Panou intrerupător
             simplu 86x86mm 
              COD:ARTGP001B   
                Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător
            dublu 86x86mm 
              COD:ARTGP003B   
                Preț:19,61Lei              

            Panou intrerupător
             cortină 86x86mm 
                COD:ARTGP025B   
                 Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător   
            triplu 86x86mm 
              COD:ARTGP005B   
                Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător
             simplu 47x47mm 
              COD:ARTGP002B   
                Preț:14,69Lei              

           Panou intrerupător
            dublu 47x47mm 
              COD:ARTGP004B   
                Preț:14,69Lei              

            Panou intrerupător
            cortină 47x47mm 
              COD:ARTGP0255B   
                 Preț:14,69Lei              

           Panou intrerupător   
            triplu 86x86mm 
              COD:ARTGP006B   
               Preț:14,69Lei              



       Simplu+Priză                          
       Cod: ARTGP016G                    
       Preț: 39,32Lei                        

Dublu+Priză                       
Cod: ARTGP017G                  
 Preț: 39,32Lei                      

Triplu+Priză
Cod: ARTP018G
 Preț: 39,32Lei

Simplu+Simplu                                                            
Cod: ARTGP0135G                                                          

Preț: 34,40Lei                                                             

Dublu+Simplu
Cod:ART GP014G

Preț: 34,40Lei

Dublu+Dublu
Cod:ART GP015G

Preț: 34,40Lei

Triplu+Dublu
Cod: ARTGP0155B

Preț: 34,40Lei

Triplu+Triplu
Cod: ARTGP0156G
Preț: 34,40Lei

Triplu+Triplu+Triplu
Cod: ARTGP024G
Preț: 44,25Lei

Dublu+Dublu+Dublu
Cod: ARTGP023G
Preț: 44,25Lei

Simplu+Simplu+Simplu
Cod: ARTGP022G
Preț: 44,25Lei

Triplu+Priză +Priză
Cod:ART GP021G
Preț: 54,11Lei

Dublu+Priză +Priză
Cod: ARTGP020G
Preț: 54,11Lei

Simplu+Priză +Priză 
Cod:ART GP019G
Preț: 54,11Lei

                 Module prize Wifi/Media Casă Smart

Ramă cvadruplă sticlă
Cod: ARTM1-4FG
Preț: 83,68Lei

Ramă triplă sticlă
Cod:ARTM1-3FG
Preț: 63,96Lei

Ramă dublă sticlă
Cod: ARTM1-2FG
Preț: 44,25Lei

Ramă simplă sticlă
Cod:ARTM1-1FG
Preț: 24,54Lei

                  Modul priză            Modul priză             Modul priză              Modul priză         Modul priză
                ½ USB 1AMP         ½ 2 pini 220V               ½ fals                    ½ internet             ½ telefon
  COD:ARTMP0091G        COD:ARTMP018G  COD:ARTMP024G   COD:ARTMP019G COD:ARTMP011G
                Preț:26,16Lei         Preț:14,43Lei          Preț: 5,81Lei              Preț:13,78Lei       Preț:13,55Lei    

                  Modul priză            Modul priză             Modul priză              Modul priză         Modul priză
                        ½ TV                  ½  Satelit                 ½ Stereo                  ½ VGA               ½ HDMI
              COD:MP020G         COD:MP012G        COD:MP015G           COD:MP022G      COD:MP016G
               Preț:12,92Lei          Preț:14,69Lei          Preț: 16,78Lei            Preț:25,80Lei      Preț:36,37Lei    

                  Modul priză            Modul priză              Modul priză     
                ½ dublu Jack        ½ Audio-Video            ½ USB date                   
              COD:MP0211G       COD:MP013G         COD:MP023G         
                Preț:19,11Lei          Preț:20,96Lei          Preț:21,12Lei         

 Modul priză
  WiFi 220V
 Cod: ARTMS1G
Preț: 68,89Lei

           Panou intrerupător
             simplu 86x86mm 
              COD:ARTGP001G   
                 Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător
            dublu 86x86mm 
              COD:ARTGP003G   
             Preț:19,61Lei              

            Panou intrerupător
             cortină 86x86mm 
               COD:ARTGP025G   
                   Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător   
            triplu 86x86mm 
              COD:ARTGP005G   
                  Preț:19,61Lei              

           Panou intrerupător
             simplu 47x47mm 
              COD:ARTGP002G   
                   Preț:14,69Lei              

           Panou intrerupător
            dublu 47x47mm 
              COD:ARTGP004G  
                Preț:14,69Lei              

            Panou intrerupător
            cortină 47x47mm 
              COD:ARTGP0255G   
                    Preț:14,69Lei              

           Panou intrerupător   
            triplu 86x86mm 
              COD:ARTGP006G   
                 Preț:14,69Lei              



                Rame aluminiu gama M2 Casă Smart

Ramă cvadruplă aluminiu
Cod: ARTM2-4FG
Preț:88.60 LEI

Ramă triplă aluminiu
Cod: ARTM2-3FG
Preț: 68.89 LEI 

Ramă dublă aluminiu
Cod: ARTM2-2FG
Preț: 49.18LEI

Ramă simplă aluminiu
Cod: ARTM2-1FG
Preț: 29.47LEI

Ramă cvadruplă aluminiu
Cod: ARTM2-4FG
Preț:88.60 LEI

Ramă triplă aluminiu
Cod: ARTM2-3FG
Preț: 68.89 LEI 

Ramă dublă aluminiu
Cod: ARTM2-2FG
Preț: 49.18LEI

Ramă simplă aluminiu
Cod: ARTM2-1FG
Preț: 29.47LEI

Ramă cvadruplă aluminiu
Cod: ARTM2-4FG
Preț:88.60 LEI

Ramă triplă aluminiu
Cod: ARTM2-3FG
Preț: 68.89 LEI 

Ramă dublă aluminiu
Cod: ARTM2-2FG
Preț: 49.18LEI

Ramă simplă aluminiu
Cod: ARTM2-1FG
Preț: 29.47LEI

ARTGP002B
14.69 LEI

ARTGP004B

14.69 LEI

ARTGP006B
14.69 LEI

ARTGP002W
14.69 LEI

ARTGP004W
14.69 LEI

ARTGP006W
14.69 LEI

ARTGP002G
14.69 LEI

ARTGP004G
14.69 LEI

ARTGP006G
14.69 LEI



                                 Priză WiFi 

        Priză 
     WiFi 220V
Cod: ART1-WP111W
   Preț: 91,56Lei

        Priză 
    WiFi 220V
Cod: ART1-WP111G
   Preț: 91,56Lei

        Priză 
     WiFi 220V
Cod: ART1-WP111B
   Preț: 91,56Lei

        Priză 
    WiFi 220V
Cod: ART2-WP112W
   Preț: 96,49Lei

           Priză 
       WiFi 220V
 Cod:ART2-WP112G
      Preț: 96,49Lei

        Priză 
     WiFi 220V
Cod: ART2-WP112B
  Preț: 96,49Lei

 
    

Controlează-ți aparatele de oriunde
Faceți cunoștință cu priza WiFI. Acum puteți porni sau opri aparate, oriunde ați fi.

Caracteristici
- Oprirea/pornirea aparatelor cu aplicație pentru mobil: porniți sau opriți aparatele dumneavoastră de pe tabletă sau smartphone
- Programare pentru aparatele din casă: stabiliți programul așa cum doriți
 -Prizele Electric WiFi sunt compatibile cu Google Home și Amazon Alexa.
- Monitorizare consum de energie: urmăriți consumul de curent electric și economisiți bani.

Lasă evenimentele neașteptate în grija prizei smart.
Ai uitat aeroterma în priză? 
Dar fierul de călcat?
 Nu te panica. 
Cu ajutorul prizei smart le poți oprii de oriunde te aflii.



                                                 Iluminat  
    

    Kit bandă led
WiFI5m
     Cod:ARTD01
    Pret: 241,37Lei

Putere: 0.24W/1LEDs, 14.4W/m
LED: SMD 5050
Compatibil: Alexa, Google Home, IFTTT
APP: Platforma T
Standard WiFi:WiFi 2.4 Ghz
LED: 60LED/M

     Corp iluminat
 LED Quantum touch
    Set 10 panouri
     Cod:ART01
    Pret: 399,90Lei

Touch

Se pot conecta maxim 20 de panouri/sursă 
Dimensiune: 115x100x18mm/modul
Personalizează-ți corpul tău de iluminat
 



 Casă Smart                         Termostate WiFi Smart

Alimentare: 95 ~ 240V Ac50 ~ 60HZ
Senzor: NTC
Precizie: ±0.5°C sau ±1°C
Setare temperatură: între 5 -35°C
Temperatură ambientală: 0 ~ 45°C
Umiditate ambientală: 5 ~ 95 % RH (fără condensație)
Temperatură depozitare: -5 ~ 45°C
Eroare temporizare: < 1%
Material: PC +ABS ( rezistență la intemperii)
Conectare: cablu 2 x 1.5 mm2
Încărcare: 3A

Instalarea și punerea în funcțiune se face de către personal calificat.

       Termostat centrală 
             gaz WiFi
   Cod: ART2000GCLW
       Preț: 329,90Lei

       Termostat centrală 
             gaz WiFi
   Cod: ART2000GCLB
       Preț: 329,90Lei

Termostatele sunt disponibile pentru încălzire electrică în pardoseală, control electrovalve, centrală gaz.

Culoare: Negru
Model: ART-WT20
Utilizare: Centrală gaz/încălzire în pardoseală
Output Mode:on/off
Panou luminat: DA
Senzor: Extern
Programabil: 5+1+1 Programe
Frecvență: 868MHZ/433MHZ
Alimentare transmițător: 2*AAA Baterie
Alimentare transmițător: 220V 5A la priză 
Utilizare: Centrală gaz / încălzire în pardoseală
Receiver Contact:MAX.10A
WiFi: DA
Compatibil Google Home și Amazon Alexa: DA    Termostat WiFi+RF

      Cod: ART-WT20
       Preț: 434,64Lei



       Termostat încălzire 
       în pardoseală WiFi
     Cod: ART2000ELWW
          Preț: 329,90Lei

       Termostat încălzire 
       în pardoseală WiFi
     Cod: ART2000ELWB
          Preț: 329,90Lei

       Termostat încălzire 
 electrică în pardoseală WiFi
     Cod: ART2000GBLW
          Preț: 329,90Lei

       Termostat încălzire 
 electrică în pardoseală WiFi
     Cod: ART2000GBLB
          Preț: 329,90Lei

 Încălzire electrică 
   în pardoseală

     Centrală 
      pe gaz

  
  Încălzire/răcire
    pardoseală

Tip: Actuator Electric ARTDF230
Alimentare: AC100-240V
Funcție: Închis/deschis
Protecție: IP54
Consum: 2W
Mod: Normal închis
Lungime cablu: 80Cm
Timp închis/deschis: 180sec

Pret: 63,96Lei

 

  Cap termostatic
   ART-2BC
    Pret: 39,32Lei

Tip: Cap termostatic
Tip senzor: lichid
Dimensiune racord: M30x1,5
Temperatură minimă - 6°C
Temperatură maximă 28°C

 

  Cap termostatic
     ARTWKT-2B
    Pret: 39,32Lei

Tip: HUB Controler
Control: Poate controla 8 
termostate/actuatoare 
Dimensiune: 240x110x42mm

    HUB controler
   ARTDV-8000
   Pret: 216,73Lei



Termostat digital inteligent  220V  
AC, WiFi, compatibil Alexa /  
Google Home

Cap Termostatat inteligent 
pentru calorifere, TL10 
ZigBee, programare 
temperatura

HUB control Cap Termostatat 
Inteligent – comunicare ZigBee

Întregul sistem este usor de instalat si 
setat, initial se conecteaza direct la 
 router, apoi se conecteaza la aplicatia T 
disponibila iOS si Android.
 Acest hub poate controla pana la 10 
 capete termostatate, comunicand cu 
acestea prin tehnologia ZigBee
Se foloseste pentru integrarea, setarea 
si comandarea de la distanta a 
 capetelor termostatate inteligente 
ZigBee.

Cod produs:ART-TYGWZ-02-Z
Pret:332.94 lei

Ecran: LCD
Tensiune intrare: 220V AC

Acuratete: 1 ℃

Curent iesire: 5A (pentru optiunea boiler 
sau centrala pardosela unde se leaga 
iesirea la 220V)

Consum mediu: 1.7KWh/luna
Cod produs:ART-FLTH02
Pret :315.77 Lei

    Specificații tehnice:  
Functia principala :  

 controlul temperaturii  camerei
Functioneaza cu doua baterii 

alcaline AA de 1.5V
Temperatura setata poate varia 

   intre 5 si 35 grade, cu incrementare 
de 0.5 grade

Extensia maxima : 5mm
Factor IP de protectie : IP20
Culoare alba
Dimensiuni : 55*65*80mm
Cod produs:ART-TL10Z

Pret :252.94 Lei



                         Automatizare WiFi Smart

Instalarea și punerea în funcțiune se face de către personal calificat.

Valvă electrică WIFI pentru apă și gaz
Material: Metal Aluminiu Titaniu, Plastic
Alimentare: 12V/1A
Presiune Valvă: 1.6Mpa
Deschidere/Închidere automată :5-10 secunde
Putere:30-60kg. cm
Acoperire: Nelimitat (WiFi)
Dimensiune: 100×90×70mm
G.W: 0.75kg

    Valvă electrică WiFi 
       Cod: ART-FM
       Preț: 241,37Lei 

: 
  Senzor inundație WiFi ART-FS
  Emite semnal acustic și trimite mesaj pe telefon în caz de inundație.
  Împreună cu valva electrică GSRE-FM închide automat apa
  în caz de scurgere.

  Bat   CR2 x   Alimentare: erie 1buc
 ță:   IP65 Grad de rezisten
  Durată baterie mod standby:   2 ani
  Curent standby:    13uA
  Mod Wireless:   2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
  Distanță Wifi:  Nelimitat   
  Temperatură utilizare:   0℃~ 40℃ (32°F~104°F)
  Umiditate utilizare:   20% ~ 85%  
  App:    platforma T       
  Suportă:   Android si IOS
  Dimensiune(D*W*H):    68x 68x 24mm     

       Senzor inundație 
                 WiFi
         Cod: ART-FS
         Preț: 159,78Lei

 Casă Smart



                         Automatizare WiFi  Smart

Instalarea și punerea în funcțiune se face de către personal calificat.

Detector fum WiFi
Produs:  Detector Fum WiFi
APP:Platforma T           
Alimentare: Baterie   9V x 1buc  
Curent alternativ:   <10uA
Curent alarm :   <100mAă
Standby:   1 An
Temperatur  func ionare:   0°C~ +50°Că ț
Intensitate alarm :   >80dbă
Comunicare permanent  cu telefonul prin APPă

      Detector fum WiFi 
       Cod: ART-YG-3

       Preț: 60,20Lei 1

  Senzor alarmare geam/uș  WiFiă
  Alimentare: DC3V LRO3
  Curent alternativ:   <10uA
  Curent alarm :   <160mAă
  Alimentare redus    ≤2.7Vă
  WiFi   802.11b/g/n
  Control distan  magnet  ≥15mmță
  Temperatur  func ionare:   -10°C~ +50°Că ț

  Umiditate func ionare:M ax 95%RHț
      Senzor alarmare WiFi
        Cod: ART-WFMC
         Preț: 18,33Lei  1

  Senzor prezență WiFi
  Standby: 2 Ani
  Alimentare: CR123A x 1
  Distanță:   7m   
  Unghi Sensitiv:    110°
  Curent Standby:    13uA
  Wireless:   2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
  Temperatură funcționare:   -10°C~ +40°C

  Umiditate funcționare:  20-85%
  App:   platforma T                
  System:   Android si IOS
 

      Senzor prezență WiFi
      Cod: ARTPD01-1
         Preț: 18,16Lei  1

 Casă Smart



Dispozitiv alarma SMART, 
compatibila cu sistemul complet 
de alarma al platformei T    

Senzor miscare magnetic SMART 
pentru geamuri si usi, compatibil cu 
alarma WiFi

Cu acest dispozitiv va puteti proteja usile si 
ferestrele de musafirii nepoftiti. Trebuie doar sa 
montati cele doua dispozitive pe usa sau fereastra 
si apoi atunci cand acestea se deschid, o alerta va 
fi trimisa catre telefonul mobil.
De asemenea, acestea pot fi conectate la alarma 
inteligenta cu sirena, pentru a se declansa atunci 
cand usa sau geamul se deschid.

Pentru a functiona, acest produs are nevoie sa fie 
conectat la un hub central. Nu il puteti utiliza de 
sine statator.

 Montajul se face foarte simplu, puteti sa lipiti 
dispozitivele pe usa / geam cu dubluadeziv sau 
sa le prindeti in suruburi.
Un alt mare avantaj este ca acesti senzori se pot 
integra cu Alexa / Google Assistant, astfel incat 
puteti sa aflati daca usa / geamul sunt inchise 
sau nu doar intreband acesti asistenti inteligenti.

-senzorul magnetic poate fi amplasat la orice usa 
sau fereastra
-Durata mare de viata a bateriei si indicator de 
 baterie descarcata pentru a asigura functionarea 
permanenta a sistemului
-in combinatie cu sirena, starea senzorului este 
verificata permanent pentru a asigura securitatea 
permanenta a casei dvs.
-nu necesita plata unor abonamente lunare
-foarte usor de montat

O alarma cu sirena este esentiala in orice casa / 
birou care dispune de un minim de dispozitive 
privind securitatea.
Alarma se poate conecta la celelalte dispozitve de 
securitate pe care vi le oferim, cum ar fi: senzorul 
de usa sau fereastra, senzorul de miscare, 
senzorul de fum si multe altele asemenea.

De asemenea, fiind o alarma SMART, atunci cand 
este declansata veti primi o notificare pe telefonul 
mobil. Totodata, zgomotul puternic al sirenei va 
pune pe fuga orice persoana incearca sa intre in 
locuinta ta.

Pentru a functiona, acest produs are nevoie sa fie 
conectat la un hub central. Nu il puteti utiliza de 
sine statator
Compatibil cu:
Sistem complet de alarma SMART WiFi, 4G, RFID, 
compatibil platforma T,cod:ART-SS-103-SP     

Senzor miscare magnetic SMART pentru geamuri 
si usi, compatibil cu alarma WiFi,cod:ART-MS-103-SP

Senzor miscare IR SMART pentru interior, 
compatibil cu alarma WiFi,cod:ART-IR-103-SP  

Camera supraveghere IP de exterior 1080P 
SMART, WiFi  compatibil Alexa si                
Google Assistant, rezistenta la apa

Camera supraveghere interior / baby monitor 
1080P SMART, WiFi  compatibil platforma T,                 
Alexa si Google Assistant

COD :ART-SIR-103-SP
PRET:47,08 LEI

COD:ART-MS-103-SP
PRET:76,42 LEI



Plafoniera Smart LED Wi-Fi 24W RGBW 3150 lm cu boxa 
bluetooth - compatibila platformei T          

Aceasta plafoniera inteligenta are o putere de 24W si 3150 lumeni si poate fi controlata atat prin 
telecomanda inclusa in pachet precum si prin intermediul unui smartphone sau a unei tablete. 
Controleaza lumina de oriunde
Controlati iluminatul de oriunde cu ajutorul acestei plafoniere inteligente. Aceasta se instaleaza foarte 
usor, la fel ca un bec standard si se conecteaza la reteaua WiFi din casa prin intermediul aplicatiei 
platformei T. Aplicatia va permite sa gestionati luminile din casa cu ajutorul telefonului inteligent sau a 
unei tablete, inclusiv puteti regla luminozitatea sau puteti seta diferite programe sau scene.
Administrati de la distanta prin WiFi
Plafoniera inteligenta se conecteaza la WiFi si astfel veti putea conecta fiecare aspect ai iluminarii cu 
telefonul sau tableta. In plus, fie ca sunteti acasa sau mult mai departe, puteti sa va asigurati 
intotdeauna ca iluminarea este setata asa cum va doriti.

Puteti aprinde plafoniera inainte de a ajunge acasa sau o puteti stinge de la birou daca ati uitat-o 
aprinsa.
Controlati plafoniera prin comenzile vocale
Aceasta plafoniera este direct compatibila cu Amazon Alexa si Google Home putand astfel sa o 
gestionati prin intermediul acestora. Atribuiti un nume fiecarei plafoniere inteligente si comunicati 
numele fiecaruia cand efectuati o comanda vocala. De asemenea, puteti crea un grup pentru mai multe 
plafoniere si le puteti controla pe toate cu o singura comanda.
Nu necesita un HUB
Plafoniera inteligenta functioneaza cu orice router WiFi, fara a sa aiba nevoie de vreun hub separat sau 
alt obiect asemanator.
Difuzor incorporat Bluetooth
In interiorul plafonierei exista si o boxa Bluetooth integrata. Trebuie doar sa porniti conexiunea 
Bluetooth de pe telefon si sa va bucurati de muzica preferata. Este o modalitate perfecta de a va relaxa 
dupa o zi obositoare.

Cod produs 
 ART-OP-24W-CL-SP

Pret :400 lei



Plafoniera SMART WiFi - 50W 4500 lm, 
compatibila cu Alexa si Google Assistant

Aceasta plafoniera smart are o putere de 50W - 4500 lumeni si poate fi controlata atat prin telecomanda 
inclusa in pachet precum si prin intermediul unui smartphone sau a unei tablete. 
Controleaza lumina de oriunde
Puteti controla lumina din orice incapere ati fi in casa cu ajutorul acestei plafoniere inteligente. Aceasta 
se instaleaza foarte usor, la fel ca un bec standard si se conecteaza la reteaua WiFi din casa. Aplicatiile 
dedicate compatibile va permite sa gestionati luminile din casa cu ajutorul telefonului inteligent sau a 
unei tablete, inclusiv puteti regla luminozitatea sau puteti seta diferite programe sau scene.
Administrati de la distanta prin WiFi
Plafoniera inteligenta se conecteaza la WiFi si astfel veti putea conecta fiecare aspect ai iluminarii cu 
telefonul sau tableta. In plus, fie ca sunteti acasa sau mult mai departe, puteti sa va asigurati intotdeauna 
ca iluminarea este setata asa cum va doriti.
Puteti aprinde plafoniera inainte de a ajunge acasa sau o puteti stinge de la birou daca ati uitat-o aprinsa
Controlati plafoniera prin comenzile vocale
Aceasta plafoniera este direct compatibila cu Amazon Alexa si Google Home putand astfel sa o 
gestionati prin intermediul acestora. Atribuiti un nume fiecarei plafoniere inteligente si comunicati 
numele fiecaruia cand efectuati o comanda vocala. De asemenea, puteti crea un grup pentru mai multe 
plafoniere si le puteti controla pe toate cu o singura comanda.
Nu necesita un HUB
Plafoniera inteligenta functioneaza cu orice router WiFi, fara a sa aiba nevoie de vreun hub separat 
sau alt obiect asemanator.

COD PRODUS :ART-OS-WC09-SP
PRET : 541,15 LEI



Becuri  inteligente LED, WiFi SMART RGBW,                  
compatibile platformei T                       

Voltaj:AC85-285VPutere:9W
Lumeni:900
Wireless :Wi-Fi 2.4GHz
Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n
Soclu:E27
Dimensiuni: 60 * 125 mm
Spectru culori:RGB+CW
Aplicatie:Platforma T    
Temperatura culoare:2700 – 5500 K

COD PRODUS: ART-OS-BB06-9W-SP
PRET :94,07 LEI

COD PRODUS :ART-HM-BSLB-SP
PRET :94,07 LEI 

Putere bec: 8WPutere boxa: 3W
Voltaj:100-240V / 50-60HZ
Brightness:RGB multicolor + culoarea alba
Flux luminos:400lm
Temperatura culoare:2800 – 6500 K
Unghi iluminare: 120 grade
Soclu:E26 / E27
Bluetooth: V4.0
Distanta control: 5 – 8 metri
Dimensiuni:8 x 8 x 14 cm

Indiferent daca sunteti la prima dvs incursiune in lumea tehnologiei inteligente sau urmariti 
acest trend de ani de zile, becurile inteligente sunt unele dintre cele mai utile gadgeturi smart 
din jur. Ele va permit sa controlati lumina dintr-o incapere printr-o simpla aplicatie de pe telefon 
sau tableta. Puteti sa le activati sau sa le dezactivati de la distanta, sa le diminuati puterea si, in 
unele cazuri, sa schimbati culoarea luminii.
Acest bec inteligent pentru soclul E27 are o putere de 8W, 400 lumeni, va ajuta sa va bucurati de 
muzica din orice loc doriti. Becul dispune de o boxa integrata cu o putere de 3W care poate reda 
muzica direct de pe telefonul dvs sau tableta.

BOXA BLUETOOTH INTEGRATA – aceasta a doua generatie a acestui bec smart este dotata si 
cu o boxa Bluetooth integrata. Pur si simplu scanati codul QR din manualul pe care il primiti sau 
folositi aplicatia platformei T .                                        
Trebuie doar sa conectati telefonul la becul dvs inteligent si sunteti gata pentru a reda muzica 
preferata. ATENTIE - Muzica poate fi redata doar daca este disponibila in telefonul dvs (nu de pe 
Youtube).
CONTROL INTELIGET – preluati controlul iluminarii si al muzicii direct prin intermediul unui 
smartphone sau a unei tablete. Aveti disponibile toate culorile RGB si variantele de rece sau 
cald. De asemenea, versiunea actualizata de Bluetooth imbunatateste distanta de control 
wireless.
FUNCTIA TIMER – prin intermediul acestei functii puteti porni sau opri becul inteligent 
automat. 



                   Automatizare WiFi Smart Casă Smart

      Sistem automatizare 
         u ă garaj WiFi ș
       Cod: ART-YG-11
       Preț: 9,90Lei 19

1.0 MegaPixels CMOS Sensor, H.264, 720P.
Motion detection,notificare alarm push
Tuya P2P Server.
Frame Rate imagine:25fps
Night vision:20 IR LED(10-15m)
Suport rețea; (Wifi/802.11/b/g/n)
TF Card, Max 64GB.
App:platforma T               
Compatibil Alexa Echo i Google Home.ș
IR cut integrat.
Alimentare: 12V

      Camera de supraveghere 
            exterior WiFi
       Cod: ART-YG-12
       Preț: 89,66Lei 2



                      Automatizare WiFi Smart

Instalarea și punerea în funcțiune se face de către personal calificat.

Alimentare: AC 110V-220V
Temperatură utilizare: ‘-20 ~ 50C
Umiditate: mai putin de 95% RH
Nivel sunet>80db
Timp raspuns:  <20 seconds
Timp recuperare <1 minut
Sensibilitate:
Gaz retea: 0.1 - 0.5%
Gaz natural:0.1 - 0.3%
LPG:  0.1 - 0.2%
Lungime cablu: 130cm
A se utiliza împreună cu Modul alarmă WiFi 
pentru senzori RF GS-H1-4 

Alimentare: 3V

Curent static: <=10uA

Curent alarmare:  <=65mA

Indicator alarmare: LED rosu

Frecvență: 315M/433M(initial 433M)

Distanță:100metri (in spatiu dschis)

Temperatură utilizare: 0-60℃

Umiditate:  5-80%RH 

Indicator Lov Voltage  2V

A se utiliza împreună cu Modul alarmă WiFi 
pentru senzori ART-4
 

Modul alarmă WiFi 
pentru senzori RF  
   Cod: ART-4
 Preț: 1,37Lei 24

   Modul alarmă WiFi pentru senzori RF  
   Alimentare: DC 5V / 2A
   Standby current:    ≤150mA
   Alarming current :   ≤350mA
   WIFI:  802.11 b/g/n
   Baterie rezervă: 4.2V 300mAH reîncărcabil Lithium
   Încărcare: 5 ore
   Volum Sirenă: 120DB (Beep time: 180 secunde)
   Frecvență receiver  RF: 433MHz(±75KHz)
   Accesori suportate: 8 telecomenzi, 24 detectoare wireless

   Temperatură utilizare:  -10℃~+50℃
   App:Platforma T         
   Suport: Android si iOS

         Senzor Gaz RF
        Cod: ART100A                                 
         Preț: 5,47Lei  12

          Senzor apă RF
      Cod:ART00B-4
         Preț: 9,90Lei  11

 Casă Smart



Pachet doua prize programabile inteligente WiFi 

Acest pachet contine doua prize smart .
Stiai ca poti transforma aproape orice fel de echipament electronic intr-un dispozitiv inteligent? 
Poti face foarte usor acest lucru prin conectarea oricarui dispozitiv la o priza inteligenta si 
automat il vei putea programa cand sa porneasca, cand sa se opreasca, poti vedea cat 
consuma si multe altele asemenea.

Una dintre functiile principale ale acestei prize smart este ca poate monitoriza consumul de 
energie al dispozitivului pe care il conectati. Acest lucru iti poate oferi informatii importante 
despre cat anume consuma cu exactitate un anumit aparat electronic din casa.

Un dispozitiv electronic lasat in regim de asteptare poate consuma energie, cu o priza inteligenta 
puteti sa il opriti de tot.
Aceasta priza smart este compatibila cu aplicatia platformei T si are o intensitate a curentului 
electric de 16 Amperi.

Caracteristici:

-este compatibila cu platforma T
-poate monitoriza consumul de energie
-poate fi programata sa functioneze la anumite ore
-poate fi controlata prin comenzi vocale
-este compatibila cu Alexa / Google Now
-usor de configurat, intuitiv si usor de utilizat
-functioneaza cu o retea WiFi

CONTROL VOCAL SAU PRIN APLICATIE* dispozitivul functioneaza cu Amazon Alexa si Google 
Assistant, fara a avea nevoie de un hub. Il puteti controla de la distanta sau prin comenzi vocale.

COD 
ART-BUN-XS-A12-SP
PRET:176,46 LEI



    Senzor miscare IR SMART pentru interior,           
                   compatibil cu alarma WiFi

Distanta:pana la 80m in aer liber ,distanta detectie: 8 - 12 metri
Unghi detectie:110°

Dimensiuni:105*40*26mm

Acest dispozitiv este un senzor care detecteaza miscarile si este destinat pentru a fi utilizat in interior. 
Senzorul functioneaza cu ajutorul unui sistem digital de control cu infrarosu si un algoritm de analiza 
inteligent. Datorita acestor lucruri senzorul de miscare poate evita declansarile eronate cand miscarea 
detectata nu este facuta de oameni, de exemplu de un caine sau o pisica.
De asemenea, acest senzor dispune de tehnologie de compensare a temperaturii si a fluxului de aer 
pentru a se obisnui cu schimbarile mediului.

Pentru a functiona, acest produs are nevoie sa fie conectat la un hub central. Nu il puteti utiliza de sine 
statator.

 Senzorul se monteaza foarte usor si rapid, insa trebuie sa tineti cont de anumite cerinte, de exemplu 
pentru a functiona optim, trebuie sa fie instalat la o inaltime intre 1,8 - 2,2 metri. Unghiul de detectie al 
senzorului este de 110 grade.
Senzorul este compatibil WiFi si astfel va poate trimite notificari pe telefonul mobil atunci cand 
detecteaza miscare. Pe langa acest lucru, este compatibil cu aplicatiile Tuya si Smart Life.

Compatibil cu:
-Sistem complet de alarma SMART WiFi, 4G, RFID, compatibil Platforma COD :T-ART-SS-103-SP
-Senzor miscare magnetic SMART pentru geamuri si usi, compatibil cu alarma WiFi COD:ART-MS-103-SP
-Dispozitiv alarma SMART WiFi, compatibil Platforma T,COD :ART-SIR-103-SP
-Camera supraveghere IP de exterior 1080P SMART, WiFi  compatibil Alexa si Google                                
Assistant, rezistenta la apa
-Camera supraveghere interior / baby monitor 1080P SMART, WiFi compatibila Alexa si            
Google Assistant
-Camera supraveghere IP de exterior 1080P SMART Pan-Tilt-Zoom, WiFi compatibila      
Alexa si Google Assistant
-Kit control usa de garaj SMART WiFi compatibil Alexa si Google Assistant                                                     

COD :ART-IR-103-SP
PRET :94,07 LEI



 Casă Smart                   Automatizare WiFi Smart

Instalarea și punerea în funcțiune se face de către personal calificat.

Standby : sub 3uA
Alarmare: sub15mA
Distanta transmitere: 80m (spatiu deschis)
Frecventa:  433MHz
Material:  ABS

Temperatură utilizare: 0-55℃

Umiditate:  5-80%RH 
A se utiliza împreună cu Modul alarmă WiFi pentru 
senzori RF GS-H1-4 

  Capacitate: 3L

  Dimensiune mancare: Granule 2-10mm

  Comunicare audio:  DA

  Portionare alimentare: 25 ml

  Real-time video: DA

  Inregistrare videoDA

  Procesor: RTS3903N

  Senzor : SC2235

  Imagine: 1072 * 1072mp

  Frame rate : 50Hz: Max 25fps@1080p

  Micro SD card (maxim 64gb)

  Wireless standards : 2.4 GHz ~ 2.4835

  

Alimentare:  DC 12V (12V 23A battery)
Standby : sub 3uA
Alarmare: sub15mA
Distanta transmitere: 80m (spatiu deschis)
Frecventa:  433MHz
Material:  ABS

Temperatură utilizare: 0-55℃

Umiditate:  5-80%RH 
Dimensiune: 33x68x129MM

Senzor usa/geam RF  
Cod: ART-MC100B-3
 Preț: 7,17Lei      7

         Ceas S.O.S. RF
 Cod:ART100B-3  
         Preț: 16,15Lei             1

A se utiliza împreună cu Modul alarmă WiFi 
pentru senzori RF ART1-4 

Hrănitor WiFi animale de companie
         Cod: ART-WSQ
         Preț: 9,90Lei  89

App: Platforma T



 Casă Smart                      Automatizare WiFi Smart

Robot curățenie WiFi
Alimentare: AC 100-240V 50/60HZ DC 14.8V
Putere: 28W
Absorbție: 2000Pa
Acumulatori: 2600 mAhLiion
Timp funcționare: 90~120 min
Volum container: 600 ML
Volum recipient apă: 350 ML
Sunet: ≤ 65 dB
Dimensiune: 320*320*78mm
Greutate: 2.6KG
Material:ABS
Finisaj:IML
ST chipset+Sistemul German Electronic 
Hawk Navigation system
Echipat cu motor Japonez Nidec si 
Gold fish clean system 8.0
Rezervor controlat electronic+filtru triplu pentru praf
Control Wifi și comenzi vocale prin Google Home și Amazon Alexa
Reincărcare automată
Controlat din aplicația Platforma T   

      Robot curățenie WiFi
          Cod: ART-X750-1
         Preț: 1448,71Lei  



Telecomanda pentru alarmare 
de la distanta, compatibila cu 
alarma WiFi Platforma T      

Telecomanda RFID pentru alarma 
interioara, compatibila cu alarma 
WiFi Platforma T    

Aveti acasa sau la birou un sistem inteligent 
de alarma? Se intampla de foarte multe ori sa 
va grabiti atat de tare sa intrati incat nu aveti 
timp sa introduceti codul PIN pentru 
dezarmare? Sau chiar uitati codul PIN?
Atunci, acest breloc RFID este un gadget 
perfect. Va permite sa dezarmati alarma fara a 
mai introduce codul PIN, trebuie doar sa 
apropiati brelocul de alarma.

De asemenea, este un accesoriu perfect daca 
exista tineri sau batrani care trebuie sa intre 
in casa si nu au timpul necesar pentru a 
introduce PIN-ul.

Aveti acasa sau la birou un sistem inteligent de 
alarma? Atunci este pacat sa nu folositi si o 
astfel de telecomanda care va permite sa armati 
/ dezarmati alarma fara a mai utiliza codul PIN.
De asemenea, telecomanda va permite si sa 
opriti alarma daca aceasta s-a declansat din 
greseala sau daca ati verificat problema si este 
totul in regula.

CARACTERISTICI GENERALE
Utilizat pentru :Securitate casa
Tip conectare: Wireless
Conectivitate: Infrarosu
Culoare: Negru
UNITATE CENTRALA
Numar device-uri incluse:1
SENZORI
Tip senzor Telecomanda IR
Numar senzori 1

Compatibil platforma T

COD :ART-RFID-103-SP
PRET: 47,08 LEI

COD :ART-RC-103-SP
PRET :52,88 LEI



 Casă Smart             Yală ușă WiFi Smart
Material:Aluminiu Aliaj+Vopsea+IML

Dimensiune: L×W×H） 270*63*24mm

Greutate:1.2kg

Culoare: Negru

Specificații hardware:

Hardware principal:

CPU CPU：ST_ARM® Cortex™-M0 8 digits micro controller

Senzor amprentă: DA（Dimensiune:16*16）
Comunicare & rețea

Wi-Fi Support（802.11 b/g/n @2.4GHz ,WPA/WPA2 safe mode）（Opțional）
Port încărcare urgență: Da (USB)
Upgrade Software: DA
Audio support: Audio(Engleză)+Alarmă
Keypad: Touch screen(panou frontal)+reset(panou interior)
Key clas:C Class
Alimentare: 4 baterii AA 
Amperaj: 4.5V~6.5V
Standby: 20000 ore
Utilizare cu un set de baterii (10 ori pe zi): 2 ani
Compatibil cu următoarele tipuri de uși:
Ușă lemn - Compatibil yală 6052 , zar mic,zar mic 50 
Ușă securizată: Compatibil yală 6052 , zar mic,zar mic 50
Ușă metalică: Compatibil yală 6052 , zar mic,zar mic 50
Ușă MDF: Compatibil yală 6052 , zar mic,zar mic 50
Modalitate deschidere:
Amprentă: DA
Parolă: DA

Card NFC: Support（2buc) frecventă:13.56MHZ Distanță citire card:15mm 

Timp deschidere：1~2ms

Deschidere cu cheie: DA（2buc）

Management software: DA（Website+APP）

APP: DA（Platforma T)
Cloud: Platforma T
Grosime foaie ușă: 4-10cm
Sonerie: DA 
Parolă temporară: DA (APP trimite parola temporară)
Combinații deschidere ușă:
Parolă+Amprentă: DA
Parametrii amprentă: Criptare Algorithm V2.4
Comparison 1:N
Unghi identificare: 360°
Utilizare: 100,000
Capacitate memorie: 100 utilizatori
Protecție parolă: Introducerea greșită a parolei de 5 ori blochează ușa pentru 180 de secunde
Alarmă: atenționare APP 
Parolă inițială: 1234567890
Parolă: 6-8 cifre
Consum în mod stand-by: <50uA
Consum în mod operare: <150mA/H
Temperatură funcționare: -30º~+55ºC 
Umiditate: 90%
Certificare. GA(Certificare internațională a Ministerului de securitate)、CE、FCC、ROHS

      Yală ușă WiFi 
            Smart
     Cod: ART101S
      Preț: 1182,60Lei

Perfect compatibil

cu grosimea foii de ușă

 

intre 4-10cm



 Casă Smart       Șină alimentare priză 8000W

     Priză cu împământare
     pentru șină îngropată
        Cod: ART-P2-80
         Preț: 78,90Lei

       Șină îngropată
  alimentare modul priză
     Cod: ART-P2-80
      Preț: 337,96Lei

       Priză USB pentru 
          șină îngropată
        Cod: ART-P2-80
         Preț: 124,90Lei

Curent alternativ: 32A
Putere maximă: 8000W
USB    - 2.4A 5V DC



 Casă Smart

Multipriză SMART încorporabilă pentru blat de bucătărie 

Gol instalare: 100-105mm Diametru [102mm ideal]
Aplicare: Rezidential / General, Spital,Industrial,Comercial
Numar module: 6
Model: ART99
Impamantare: Da
USB Max: 5V 2.1A
WIFI: Nu
Tip: Priza
IP44  waterproof
Putere: 100-240V
USB Port: 2
Priza cu impamantare: 2
Suport Quick Charge: USB PD
Boxa bluetooth: DA
Lungime cablu: 1.5m
Culoare: Silver
Material: Aluminiu alloy
Tip Pop up:  Full electric

      Multipriză blat 
       Smart Negru
        Cod: ART99
    Preț: 1158,95Lei



Motor

Șină

Perdele și jaluzele 
          electrice



      Sistem inteligent deschidere fereastră mansardă  

Sistem inteligent deschidere 
     fereastră mansardă          
        Cod: Art2                            
      Preț: 599,90Lei                             

  Întrerupător cortină 
sticlă 86x86mm WiFi            
     Cod: ART02CW                            
     Preț: 115,81Lei                             

Platforma ''T''

Platforma ''T''



              Perdele/draperii electrice 

  Sistem automatizare 
   rolete/jaluzele WiFi          
     Cod: ART001                            
     Preț: 599,90Lei                             

Automatizarea roletelor deja existente se face uşor şi rapid,datorită posibilităţii de a 
instala un sistem de automatizare Wifi cu acumulator. Această soluţie elimină 
costul şi deranjul de a efectua alte operaţiuni de fixare în perete, sau aplicare 
inesteticelor canale pentru trecerea firelor de comandă.



                Perdele/draperii electrice 

A

      Motor șină perdea 
         Cod: ARTSDEW                            
        Preț: 591,25Lei                             

         Șină perdea 
         Cod: ARTSDTW                            
     Preț: 128,03Lei/Ml                             

  Conector șină perdea 
         perdea 135°
       Cod: ARTSDC135                            
       Preț: 49,18Lei                             

Conector 90°

Conector 135°

  Conector șină perdea 
         perdea 90°
       Cod: ARTSDC90                            
      Preț: 49,18Lei                             

Cote măsurători:
Din perete în perete = distanța -2cm
Lățime geam = lățime +60cm

 Casă Smart

A se menționa:
Deschidere: 
             stânga »» dreapta 
             dreapta »» stânga 
             stânga«« centru »»dreapta
Fixare: tavan sau perete

  Întrerupător cortină 
sticlă 86x86mm WiFi            
     Cod: EU02CW                            
     Preț: 115,81Lei                             



                       Jaluzele electrice  Casă Smart

Motor tubular

Suport
       fixare

Tub rulare

    Adaptor

Suport fixare

Pânză

Element fixare
L

N
L2

L1

Împământare
Produs finit

        Motor jaluzele 
         Cod: ARTSCEW                            
        Preț: 689,81Lei                             

      Tub motor jaluzele 
         Cod: ARTSCTW                            
        Preț: 128,03Lei/100cm                             



  Telecomenzi inteligente IR
 V-ati saturat de multimea de telecomenzi pe care le aveti in casa? Uitati mereu unde le puneti 
sau ramaneti fara baterie la ele fix atunci cand aveti nevoie sa le folositi?
Atunci acest gadget este perfect pentru voi. Va ajuta sa controlati toate dispozitivele din casa 
ce functioneaza cu IR (infrarosu) direct din telefon, cu o singura aplicatie.

Veti putea sa integrati toate dispozitivele IR cum ar fi televizorul, aparatul de aer conditionat, 
boxe, becuri (daca functioneaza cu telecomanda) in acest dispozitiv universal pe care apoi le 
veti controla cu telefonul mobil. De exemplu, puteti porni aparatul de aer conditionat inainte de 
a ajunge acasa, pentru a gasi o temperatura placuta cand ajungeti acasa.

Telecomanda inteligenta cu infrarosu si WiFi

Specificatii :
Alimentare: DC5V 2A (sursă de alimentare 
neinclusă)
Standarde WiFi:IEEE 802.11 B/N/G 2,4G Hz
Control Telecomandă :Nelimitat
Aplicatie telefon mobil :DA
Frecvență infraroșie:38-56K Hz
Distanță infraroșu:7 m
Unghi infraroșu:360 Unghi
Control vocal suport
Functioneaza cu aplicatiile: Amazon Alexa / 
Google Asistență / Ifttt
Pachetul de transport:Caseta de export neutră 
din culori
Caietul de sarcini
17,5*12,5*3cm
Cod produs:ART-IR1-T

Transmitator IR remote controler Specificatii:
Material: PC / ABS
Culoarea neagra
WiFi retea: WiFi 2.4GHz 802.11b / g  
Frecventa IR: 20-60KHz
Temperatura de lucru: -20 ~ 55 ℃
Putere de intrare: 5V 1A Micro USB
Consumul de energie in stand-by: mai 
mic de 0,5W
Distanta in infrarosu: 7m
Control telecomanda infrarosu: 
suporta toate aparatele de uz casnic 
care utilizeaza semnal infrarosu
Sistem de operare acceptat: pentru 
iOS si Android
Dimensiune: 110 * 110 * 31mm / 4.33 
* 4.33 * 1.22 “

Pret produs :93,21 lei

Pret produs :126,41 lei
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