CATÁLOGO
DE PRODUTOS

GRATUITO

APLICATIVO

KOKAR
Conforto e praticidade na programação de
Ligue a TV e o projetor, feche as cortinas, abra a
Apple TV, acione cenas, módulos e controle a
temperatura dos ambientes. Tenha uma casa
inteligente, controlada através do aplicativo Kokar.

horários e configuração de cenas.
Configuração simples, sem a necessidade de um
programador.
Central de Notificações.
Diagnóstico Online Doutor Kokar que realiza as
devidas correções de forma automática.

APLICATIVO

KOKAR HOME

Com as mesmas propriedades do Aplicativo Kokar,

residência ou escritório, e também por usuários

o App Kokar Home não possui a área de

de menor idade, para não correr o risco de

configuração do sistema. Essa versão é ideal para

desconfigurar os equipamentos.

ser instalada em um tablet de uso comum da

CENTRAL

OKA
Central e inteligência do sistema.
É a peça principal do sistema. Responsável por
controlar todos os módulos Kokar. É por ela que
acontece a integração aplicativo e automação.

Coordena todos os módulos da Kokar.
Gerencia as Cenas.
Atualizações automáticas diárias.
Não depende da internet para funcionar.
Assistência remota diretamente pelo fabricante.

INTERRUPTOR

GUARÁ 4x2
Toque simples: liga e desliga seções de iluminação.
É um interruptor inteligente, que pode ser
acionado diretamente por toque ou pelo aplicativo
Kokar para controlar a iluminação dos ambientes
ou cenas diversas.

Toque longo: aciona uma Cena atribuída ao botão.
Capaz de realizar 3-way (paralelo) sem fios.
Troca cor da retroiluminação dos botões.
Funciona por toque ou através do aplicativo.
O funcionamento por toque independe da central.

INTERRUPTOR

GUARÁ 4X4
Toque simples: liga e desliga seções de iluminação.
O interruptor inteligente Guará 4x4 possui 6 teclas
e é ideal para ambientes maiores ou corporativos.
Podendo ser acionado diretamente por toque ou
pelo aplicativo Kokar para controlar a iluminação
dos ambientes ou cenas diversas.

Toque longo: aciona uma Cena atribuída ao botão.
Capaz de realizar 3-way (paralelo) sem fios.
Troca cor da retroiluminação dos botões.
Funciona por toque ou através do aplicativo.
O funcionamento por toque independe da central.

SABIÁ

(IR)
Alto alcance e resposta rápida.
O Módulo Sabiá controla todos os equipamentos
infra-vermelho da residência, substituindo todos
os controles remotos da casa. Os aparelhos
passam a ser controlados via aplicativo ou através
de cenas.

Controla número ilimitado de equipamentos.
Compatível com qualquer equipamento IR.
Não é necessário capturar teclas de controle:
utiliza banco de dados de controles da Kokar,
atualizado constantemente.
Não possui limite por tamanho de código.

YACI

(DIMMER)
Amplia alcance da rede de automação da Kokar.
É o dimerizador da Kokar. Com ele é possível
controlar a intensidade da iluminação de cada
ambiente automatizado, através do Aplicativo
Kokar, Interruptor Guará ou Touchpad Guará.

Função memória de dimerização por canal.
Função fade nativo ajustável pelo aplicativo.
Cenas com fade e intensidade independentes
por canal.
Diagnóstico automático através do Doutor Kokar.

KURUMI

Tipo de carga: Todos os tipos de lâmpadas,
É o módulo utilizado para ligar e desligar sistemas
e aparelhos que demandam maior potência, como
piscinas e irrigação de jardim.

fechaduras, motores elétricos e cargas diversas.
4 canais independentes de liga/desliga ou pulso.
Proteção contra sobrepotência.
Função memória por canal.
Controla até 4 circuitos por relé.

TUPÃ

10
Pode ser acionado por pulsadores de mercado.
O Tupã 10 é o módulo que possibilita a transição
de uma automação cabeada para automação sem
fio, acionado por pulsadores de mercado.

Feedback de acionamento (aviso no app do estado
de cada uma das 10 seções comandadas por ele).
Recebe sinal de até 14 pulsadores ou sensores por
contato seco.
10 seções de acionamento independentes.

CONTATO
PEDIDOS: comercial@kokar.com
SUPORTE: suporte@kokar.com
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www.kokar.com

