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1 Въведение 

Целта на този документ е да запознае потребителите на Zip the Fish™ с начина на ползване и 
възможностите които предоставя системата за облачна автоматизация.  Документът е предназначен  за 
потребители без опит и познания в областта на информационните технологиите. Възможни са някои 
различия от описанията,  причинени от технически подобрения. 

2 Достъп до услугата 

Използването на системата не изисква инсталиране на допълнителен софтуер. Нужно е само да 
разполагате с устройство свързано с интернет (компютър, таблет или смартфон), на което има 
инсталиран интернет браузър. 
 
С предоставените Ви данни за достъп (потребителско име и парола), получавате достъп до Вашата 
инсталация чрез следния линк  https://sesame.zipthefish.com. 
 
За Ваше улеснение можете да запазите линка заедно със зададените данни за достъп на Вашето 
устройство, като иконка (АПП).  За подробности вижте указанията за създаване в зависимост от 
операционната система която използвате (iPhone, Android, Windows Mobile, ...). Например за iPhone 
трябва да изпълните следните стъпки, ако използвате Safari интернет браузър:  

 
 Избирате "Add to Home Screen" и иконката се 

появява. За удобство можете да запазите 

потребителското име и парола във Вашия браузър 

(ще Ви попита за това). 

 

 

 

 
 

 
След първоначалното  влизане във Вашият Zip the Fish™ портал ще трябва да попълните Вашите данни 
(име, е-мейл, …) както и да отговорите на предварително избран от Вас въпрос, с цел идентификация на 
Вашия потребител в случай на необходимост:  

 

 

 

 

 

 

 

3 Zip the Fish™ потребителски интерфейс 

Zip the Fish™ притежава многоезичен, WEB базиран, лесен, разбираем и унифициран потребителски 
интерфейс. Не е нужно инсталиране както и грижа за актуализиране към нови версии. 
 

3.1 Навигация 

Ежедневната работа със системата се базира на четири логически нива на навигация: обекти, функции, 
области и контрол.   
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        Обекти        Функции          Области            Контрол 

 

3.2 Задачи (времеви графици) 

Ползвателите на системата в зависимост от нивото им на достъп, имат възможност да задават времеви 
графици за всеки визуализиран управляващ елемент. 
 
Бутонът „Задачи“ (намира се най-долу на екрана, в дясно след „Области“) е достъпен когато се 
намирате в меню позволяващо задаване на времеви графици. След избиране на елемент, за него могат 
да се зададат един или повече времеви графици.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Времевите графици могат да се деактивират по-отделно чрез деактивиране на настройката „Активен“.  
 
Индикацията със символа „часовник“ под управляващия елемент показва че има зададен времеви 
график, както и следващото изпълнение (час и минута), и стойността която ще бъде зададена на 
управляващия елемент. Индикацията със символ „часовник“ без допълнителна информация означава 
или че няма да има промяна на стойността чрез времеви график в рамките на следващите 24 часа, или 
че всички задачи за този елемент са деактивирани. 
 
При първоначално конфигуриране на системата, потребителят получава готови за ползване 
препоръчителни графици,  които той може да активира и променя според своите потребности. 
 

3.3 Настройки 

Потребителите могат да задават е-мейл адрес/телефон за известяване, да избират вида на съобщенията 
които искат да получават, да преименуват обекти, области или управляващи елементи и др. В 
зависимост от нивото на достъп, менюто „Настройки“ е достъпно от всеки екран (най-долу, в дясно). 
 

3.3.1 Потребители 

В зависимост от правата, потребителите на Zip the Fish™ могат да променят/добавят различни настройки 
на потребителския си профил, като например: избор на видове известявания, е-мейл адрес, телефон, 
парола, таен въпрос и др. Възможно е известяване на повече от един е-мейл адреса, чрез разделянето 
им  с ";".  
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Потребител с администраторски права може да създава нови потребители, да им дава достъп и права за 
един или повече обекти, да определя вида и начина на известяване. 
 

3.3.2 Преименуване 

В зависимост от правата, потребителите на Zip the Fish™ могат да преименуват елементите в своят 
обект, като например: име на обекта или областите, наименованията на управляващите устройства 
(вентили, термостати, превключватели и др.). При първоначалната конфигурация Zip the Fish™ използва 
за именуване идентификаторите на устройствата (това е уникален код от 10 символа, който може да се 
намери под капачетата на батериите или от задната страна на уредите). В режим „Преименуване“ тези 
идентификатори се появяват под името с което се визуализира устройството.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Чрез настройката „Преименуване“ потребителят има възможност след инсталация да наименува 
индивидуално всяко Zip the Fish™ устройство в зависимост от мястото в което се използва.   

4 Известяване 

Zip the Fish™ изпраща пуш (в реално време) съобщения по e-мейл 
адрес или чрез SMS, в зависимост от настройките на съответния 
потребител. Известяване чрез SMS към момента е възможно само 
за австрийски абонати.     
 

 

 

 

5 Стандартни функции 

Тази глава описва подробно стандартните функционални (автоматизационни) логики работещи в 
инсталация на Zip the Fish™. Това не изчерпва всички възможности на системата, за повече информация 
се обърнете към наш офис или представителство. 
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5.1 Отопление/охлаждане 

Логиката отопление/охлаждане предлага следните възможности за използване: 
 

 Превключва режима на климатизация „Включено“/„Изключено“/„Икономичен“ за цели области (и 
всички помещения в тях)  от един бутон. 

 Задава определена икономична температура на цели области (и всички помещения в тях), когато е 
зададен „Икономичен“ режим. 

 Възможност за заключване на термостатите (всички модели). 

 Индивидуално задаване на температура за всяко помещение или радиатор (мулати-зоново 
управление). 

 Защита срещу замръзване. 

 Показва времето за достигане на зададената температура. 

 Управление на смесени системи едновременно, както по тип (подово, конверторно, водни 
радиатори) така и с различен енергоносител (газов бойлер, електрическо отопление, централно 
парно).  

Дава възможност за намаляване на 30, 40, 50% и повече от разходите за отопление/охлаждане чрез: 
 

 Използване само когато е нужно (с времеви график). 

 Спиране на отоплението/охлаждането при отворен прозорец. 

 Заключване на термостатите за избягване на нежелано ползване (възможно по времеви график). 

 Ограничаване на възможността за задаване на желаната температура (максимум/минимум) с цел 
избягване ненужно претопляне/охлаждане на помещенията.  

 Изместване на потреблението в „по-евтини“ часови интервали (нощна тарифа). 

 Точен контрол, чрез прецизно мерене на актуалната температура  (с точност до 0,1°C).  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Сигурност 

„Секюрити“ функцията предлага следните функционалности: 
 

 Включване/Изключване на секюрити системата от всяко WEB базирано устройство 
и/или от ключодържател-дистанционно (в случай, че се използва). 

 Изпраща съобщения при включване/изключване на секюрити системата. 

 При взлом или опит за разрушаване на устройство (саботаж) изпраща съобщение 
с точното място и време на събитието. 

 Блокира дистанционните устройства при загубването им. 

 Аудио и светлинна сигнализация. 

Основни приложения: 

 Използване като секюрити система. 

 Протоколиране на събития предизвикани от присъствие. 

5.3 Защита от пожар и наводнение 

Защитата от пожар и наводнение предлага следните възможности: 
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 При пожар известява чрез звукова и аудио сигнализация, включващо и аварийно 
осветление. 

 При пожар всички сензори в даден обект се включват групово.   

 При разпозната влага (предизвестява предстоящо наводнение) се изпраща 
предупреждаващо съобщение. 

 При наводнение (без пожар) затваря автоматично водопроводни щрангове. 

 При наводнение или пожар изключва всички потенциално опасни електроуреди 
(бойлери, ел. печки, газови/ел. котли и др.). 

 При пожар отключва (без да отваря) входни врати, с цел по-лесна евакуация.  

 Изпраща съобщения с точното място и време на събитието. 

 Възможност за включване на допълнително осветление в случай на пожар. 

Основни приложения: 

 Ефективна защита срещу пожар и наводнение. 

5.4 Достъп 

С помощта на Zip the Fish™ потребителите могат да осигуряват достъп до обекти или определени 
помещения чрез: 
 

 Отключване/заключване/отваряне на входни врати, оборудвани със стандартни ISO 
заключващи цилиндри. 

 Отваряне/затваряне на гаражни и портални врати. 

 Възможност за блокиране на достъпа в определени времеви интервали - 
автоматично. 

 Управление отвсякъде през интернет, както и чрез дистанционно-ключодържател. 

 Блокиране на достъпа при включена секюрити система. 

 Блокиране на дистанционни устройства при загубването им. 

 Известяване и протоколиране на всеки достъп до контролирания обект. 

Основни приложения: 

 Ефективен контрол и управление на достъп. 

5.5 Контрол 

Стандартното меню на функцията „Контрол“ предлага следните възможности за настройки: 
 

 Управвление на мрежовата инфраструктура от базови станции – начин на свързаност (LAN/WiFi/Hot 
Spot) и възможност за разпознаване на добавени устройства. 

 Активиране/Деактивиране на автоматизационната логика. 

 Задаване на рядко променяни настройки за определени функции, както например: „Климатизация“ 
има настройки за икономична температура, заключване на термостати, смяна на режим 
„Отопление“/„Охлаждане“.  

Основни предимства за клиентите: 

 Изграждане на независима мрежа за автоматизация. 

 Използване на базовите станции като Wi-Fi Hot-Spot – дава възможност за допълнително интернет 
покритие. 
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6 Индикации 

Инфраструктурата на Zip the Fish™ е непрекъснато свързана с потребителя и го известява при  
възникване на технически проблеми като: липса на ток, свързаност на обекта с интернет, изтощени 
батерии, липса на радио свързаност с инсталираните устройства, опит за нерегламентиран достъп и др. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблем с Обекта     Няма ток или интернет     Слаба батерия            Сензор извън обхват 
 

 

 

 


