
O coração da sua 
nova experiência 
de casa inteligente



 

Yubii Home, your life gets better
Toda a casa em um único dispositivo:  
a possibilidade de controlar luzes, persianas, 
portões, portas e janelas, aparelhos elétricos, 
sistemas de aquecimento e irrigação, 
multimídia, bem como detectar vazamentos 
de água, gases CO e fogo com um simples 
comando de um único aplicativo.

Sustentabilidade e Economia
Yubii Home vai garantir que sua casa inteligente tenha 
mínimos impactos no meio ambiente, reduzindo a pegada 
de carbono. Graças ao controle inteligente de aquecimento, 
iluminação e monitoramento de cargas elétricas, é possível 
reduzir o consumo e as contas de energia. 

Imagine cenários infinitos
Uma casa inteligente é principalmente sobre aumentar 
o conforto e fazer as atividades do dia a dia mais fáceis. 
Cenários automatizados, controle de voz, controle remoto 
pelo smartphone, tablets e smartwatches irão facilitar sua 
rotina diária.

Wi-Fi Estabilidade e
Confiabilidade

Acesso
remoto

Assistente
de voz

Suporte a 
dispositivos 
inteligentes



Yubii App

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código Descrição Peças/Pacote Certificados

YH-001 Gateway Yubii Home 1

Código YH-001

Alimentação 5V DC, máx. 1A (adaptador incluído)

Temperatura de operação  0-40°C

Umidade de operação máx. 75% de umidade relativa (não condensante)

Conector de alimentação Micro USB B

Dimensões 178x110x31mm
 

COMUNICAÇÃO DE RÁDIO

Protocolo Frequência de rádio Potência máxima de transmissão

Z-Wave 921,0-921,6MHz +9 dBm

Wi-Fi  
(802,11b/g/n) 2400,0-2483,5MHz +20 dBm

433MHz 433,05-434,04MHz +9 dBm

868MHz 868,0-869,65MHz +5 dBm

O Yubii Home é aberto para integração com dispositivos de terceiros 
graças aos protocolos Z-Wave e Wi-Fi, podendo suportar uma câmera 
IP e até 5 plugins.

Yubii, um verdadeiro ecossistema tudo em um para sua casa 
inteligente Trabalha com mais de 3.000 produtos de outras marcas.

Gerencie sua casa como deseja
Através do aplicativo Yubii você pode 
manter sua casa sob controle e 
gerenciá-la de qualquer lugar.

Google é uma marca registrada da Google LLC.
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your life gets better




