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ЗА ORVIBO

Како ветеран и пионер во IoT индустријата од 2011, ORVIBO се 
фокусира на истражување и развој,  технолошка иновација, 
производство на уреди како и комплетни системи за паметен дом, 
вклучувјќи автоматизација, заштеда на енергија, контрола на 
осветлување, вентилација и греење и.т.н.

ORVIBO продолжува во чекор со технологијата произведувајќи 
едноставни, паметни и пријатни производи што го прават животот 
подобар. Тоа е вистинското значење на технологијата за паметни 
домови во модерното општество .

"Поедноставно и попаметно од било кога .  "



ПАМЕТЕН ДОМ СИСТЕМИ

Паметно осветлување

Паметен HVAC

Паметен R+T систем

Систем за забава

Систем за 
управување
со итност

Паметен контролен
 центар

Систем за 
домашна
безбедност

Со употреба на ORVIBO продуктите, обезбедете целосни 
решенија за автоматизација на домови, канцеларии или 
други објекти.

Врз основа на IoT, вештачка интелигенција и cloud 
компјутерска технологија, поврзете ги уредите во 
објектот во еден целосно прегледен паметен систем.

Најдобар OEM/ODM партнер за Паметен Дом продукти  
ORVIBO обезбедува професионален и ефикасен сервис за 

OEM/ODM клиентите низ целиот свет 



ORVIBO HOME

ORVIBO HOME

HomeMate апликацијата на ORVIBO е комплетна апликација за поврзување на 
уредите за осветлување, безбедност и друго во вашиот дом. Преку лесната 
интеракција и едноставната контрола ќе можете лесно да следите и управувате 
се во вашиот дом.

Поддршка на повеќе јазици: Simpli-ed/Traditional Chinese, English, Japanese, 
French, German, Spanish, Portuguese, Korean, etc..

Попаметна, поедноставна и побезбедна IoT апликација.



ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРАКЦИЈА

Паметниот контролер е порта на системот за 
паметен дом. Поврзува повеќе уреди и гради 
стабилна и сигурна домашна мрежа.



MixPad Multi-functional Panel 
Better life powered from AI

All-in-one Interaction
The simpler, the better

Support four communication protocols 
and connect all smart devices

Multi-protocol Smart Home Gateway

Supported by data and computing 
technology

Scenario-based Home Service 

MixPad S се во едно контролен панел

“Се во едно“ интеракција 
колку поедноставно, толку подобро

Мулти-протоколна порта
Поддржува 4 комуникациски протоколи и ги 

поврзува сите паметни уреди

Домашна услуга базирана на 
сенарио

Поддржано од податочна и компјутерска 
технологија

Паметна гласовна контрола 
Поддржува Alexa,  Google Home Skills



Mixpad Mini，се во едно контролерот, 
поддржува апликација, гласовна 
контрола и осетлив е на допир

Mixpad Mini контролен панел



Zigbee Мини контролер
Поврзува многу од паметните уреди за создавање на 

паметни сцени

Zigbee Мини контролер

Поврзува над 100 различни 

уреди базирани на ZigBee

Паметно огледало

Контрола и приказ во 
реално време на различни 
видови паметни уреди



СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА 

ОСВЕТЛУВАЊЕ 
Контрола на осветлувањето со вклучување или затемнување во 

посакуваното време на удобен и штедлив начин.



Touch Classic Серија 

GeekRav Series

Zigbee Паметни прекинувачи



On/o� 
Прекинувач 
1-модуларен

On/o� 
Прекинувач 
2-модуларен 

(N/L)

On/o� 
Прекинувач 
3-модуларен 

(N)

Сценски прекинувач

Прекинувач 
за завеси

Вградлив 
штекер Mix Прекинувач 

(1-модуларен)
Mix Прекинувач 

(2-модуларен)
Mix Прекинувач (3-

модуларен)

Аурора серија MixSwitch  серија

Mix Прекинувач 



Zigbee RGB Реле 

Контрола на RGB осветлување за подесување на 

боја и светлина

Zigbee Пметен регулатор на затемнување
 Поддржува 0-100% подесување на температурата на 

осветлувањето и бојата

Zigbee LED осветлување
Поддршка вклучи/исклучи, подесување на светлина и температура на боја, паметен тајминг

Zigbee Вградлив ѕиден 
прекинувач - 2 

модуларен (Live type)

Трансформирајте ги традиционалните прекинувачи 
во паметни ZigBee прекинувачи

Zigbee Вградлив ѕиден
прекинувач (L&N)

Zigbee LED сијалица Zigbee LED рефлектор

Wi� Вградлив ѕиден 
прекинувач - 2 

модуларен(L&N)



ДОМАШЕН СИСТЕМ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ
Обезбедува сигурен паметен безбедносен 
систем вклучувајќи контрола на пристап, 
далечинско следење и безбедносен аларм.



0.3S 
Отклучување
со допир

500-Дена
Траење

Фидбек во 
реално време

Поврзувачки 
безбедносен систем

Паметна брава T1



Шифрирано вмрежување преку Wi-Fi, 
практично и безбедно. Поддржува пет 
начини за отклучување: отпечаток од 
прст, лозинка, картичка, далечинско 
овластување и клуч.

Паметна брава C1



Сензор за врати/прозориСензор за движење

Безбедносен пакет
Мини контролер-IP Камера-Сензор за движење-Сензор за врати/прозори

Следете го и заштитете го вашиот дом

1080P Внатрешна Wi-Fi PTZ Камера-SC31PT

Многу поширок опсег за следење



Сензор за влага Копче за итност

Сензор за запаливи гасови Сензор за чад

Модул за пристап до сензори

Трансформирајте го сигналот од традиционалните 
жични сензори во безжичен ZigBee сигнал и 
овозможете стандардните уреди да бидат безжично 
контролирани преку мобилни апликации.

Сензор за температура и влажност CO Сензор



Стандарден безбедносен пакет
 За безбедност во домот

Комплет за грижа за стари лица
 Грижа за стари и изнемоштени лица

Функции

Известување за отварање на врата/позор
Детекција и аларм за регистрирано движење
Супер ноќно гледање и видео запис
Вооружување со едно копче и аларм во рок од 1 секунда 

Далечински мониторинг со целосен преглед
Детекција на чад и превенција од несреќи
Детекција на влага за избегнување на ризик од лизгање
Преносно копче за итност за навремено барање помош

A

B

C

D

Функции

A

B

C

D

IP Камера Сензор за движење Сензор за 
врати/прозори

Zigbee 
Мини контролер

Zigbee Мини 
контролер

Сензор за влага Копче за 
итност

Сензор за чадSC31PT



Комплет за врати и прозори 
Контрола за влез и завеси

Комплет за контрола на осветлување
За подобрување на атмосферата во домот

Функции

24-часовна домаша затита и аларм за итни случаи
Влез без клучеви, само со отпечаток на прст и лозинка
Идентификација кој е дома и разоружување на системот за семејството
Овозможен вооружен режим веднаш по затворање на вратата
Автоматско затворање на завесата за ладење
Подесување на време за отварање на завесата наутро

Едно копче за контрола на целосното осветлување
Далечинска и ласовна контрола

Вклучување на осветлување при поминување на луѓе
Различни поставки на сцената за да се создаде атмосфера на осветлување
Прилагодување на температурата и нијансата на бојата

A

B

C

D

Функции

A

B

C

D

Паметна браваT1 Комплет за завеси x 2

Zigbee Мини 
контролер

Паметен 
прекинувач 1-

модуларен

Паметен 
прекинувач 
2-модуларен

Паметен 
сценски 

прекинувач

E E

F

Сензор за 
движење



Wi-Fi ПАМЕТНА ПРИКЛУЧНИЦА
Поддржува далечинска контрола преку апликација, тајмер, 

како и гласовна контрола со Alexa и Google Home.



B25EUS25 B25UK B25AUS

S31 Мерна приклучница



Wi-Fi IR ДАЛЕЧИНСКА КОНТРОЛА
Контрола на инфра црвените уреди преку апликација или глас



Тавански блутут звучник

Блутут конекција и квалитетен звук

Волшебна коцка

Далечинска контрола на најчесто 

користените инфрацрвени домашни уреди

Волшебна точка
Замена за IR далечински 

управувачи

Allone Pro

Паметен RF контролер со функција 

за IR далечинска контрола



Централен A/C контролен панел

Далечинска контрола на централните 
клима единици преку апликација. 
Подесување на тајминг и температура.

Airmaster Pro

Паметна контрола на традиционален 

клима систем

КОНТРОЛА НА ТЕМПЕРАТУРА  
Далечинска контрола и атоматско прилагодување 

на централно ладење/греење.



ПАМЕТЕН СИСТЕМ ЗА ЗАВЕСИ

Паметен систем за контрола на завеси, ролетни, затемнувачи, 

итн.



Паметна закачалка

УВ дезинфекција, брзо сушење со 
воздух, безжична контрола, паметно 
осветлување, автоматско горе и долу, 
супер оптоварување до 60 кг

Мулти функционално реле

Работи со ZigBee контролер и ги поврзува 
традиционалните мотори за завеси за да 
овозможи паметна контрола.

Мотор за завеси

Едноставно надградете ги традиционалните 
завеси, автоматски отворете ги и затворете ги 
завесите во времето што го посакувате.

Паметен комплет за мотор за завеси

Далечинска контрола на ролетни, автоматско 
отворање и затворање според посакуваното 
време.



ПРОЕКТИ

Fantasia · Fun Park- Шангај Wanke Superior Apartment- Пекинг 

Villa Project- Авсралија Henna Hotel- Јапонија

“6 Derbyshire” Apartment 

Локација: Сингапор

Капацитет: 168 соби

XY Hotel Apartment 

Локација: Пекинг, Кина 

Капацитет: 1000 соби



Комплетна линија на производи
ORVIBO има целосна серија производи за паметен дом и продолжува да 

лансира нови производи квартално на глобалниот пазар.


