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Med 18. in 19. majem se je v Kopenhagnu odvijal eden izmed največjih dogodkov za 
pametne hiše, posvečen vodilni brezžični Z-Wave tehnologiji. 
Podjetje GOAP d.o.o. Nova Gorica je prejelo prestižno nagrado: The Spirit of Z-Wave. 
Nagrado prejme podjetje, ki je v preteklem letu naredilo največ za promocijo Z-Wave, na 
svetovnem trgu. 
Ta nagrada nam daje dodaten zagon za razvoj novih inovativnih rešitev, ki zagotavljajo 
udobno bivanje, varnost in varčevanje z električno energijo. 
 

 
Slika 1: Nagrada Spirit of Z-Wave 

 
Slika 2: Goap team v Kopenhagnu 

                       
 
V GOAPu bomo še naprej navduševali in presenečali z izdelki za pametne hiše, ki so 
najmanjši na svetu in najenostavnejši za uporabo in namestitev. Poleg pametnih hiš 
delujemo tudi na področju avtomatizacije pametnih potniških ladij. 
 
V začetku julija bomo na trg lansirali pametni merilec energije 3-Phase Smart Meter, ki je 
idealna rešitev za vse, ki si želijo zmanjšati porabo energije in privarčevati. S pomočjo 
pametnega telefona uporabnik lahko meri porabo energije v realnem času in ima popoln 
nadzor nad porabniki energije, v hiši ali stanovanju. 
Trenutno imamo v razvoju še pet novih produktov, ki zagotavljajo udobno bivanje. 
Pripravljamo pravo malo revolucijo na področju barvnih LED (RGB) nočnih svetilk. Na trg jih 
bomo lansirali do konca leta 2017. 
 
Pri podjetju GOAP d.o.o. Nova Gorica nenehno vlagamo v znanje, razvoj in rast. Letos smo 
zaposlili že tri nove sodelavce, trenutno pa imamo odprte razpise za delo v marketingu, 
prodaji in razvoju. Vsem, ki bi se nam radi pridružili, vabimo, da nas kontaktirajo in pošljejo 
prošnjo. 
Prisotni smo v več kot 65 državah po celem svetu. Postajamo vodilni inovator Z-Wave 
modulov za pametne hiše in trenutno si lastimo 50% svetovnega deleža na področju 
avtomatizacije kabin za največje potniške ladje na svetu. V letu 2016 je izvoz znašal 98%. 
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Slika 3: Weather Station  

 

 
Slika 4: RGB Night Light with 

Sound Alert  

 
Slika 5: 3-Phase Smart Meter 

 
Slika 3: Weather Station 
Weather Station je edina vremenska postaja na svetu, ki deluje v omrežju Z-Wave in je 
edina, ki meri 10 različnih vremenskih spremenljivk. Z-Wave omrežje omogoča, da je 
vremenska postaja povezana z ostalimi pametnimi napravami v hiši. Z uporabo pametnega 
telefona lahko spremljate izmerjene vremenske parametre. 
 
Slika 4: RGB Night Light with Sound Alerts 
Prva Z-Wave RGB nočna svetilka z zvokovnim in svetlobnim obveščanjem. Nameščena 
kjerkoli v hiši, nežno razveseljuje prostor v poljubno nastavljeni barvi. RGB nočno svetilko 
lahko aktivirajo ostale pametne naprave v hiši kot so npr. senzor vode (poplave), gibanja ali 
hišni zvonec.  
 
Slika 5: 3-Phase Smart Meter 
Revolucionaren in težko pričakovan Z-Wave merilec trifaznega električnega toka. S pomočjo 
pametnega telefona uporabnik lahko meri porabo energije v realnem času in ima popoln 
nadzor nad porabniki energije doma. Pametni merilec energije 3-Phase Smart Meter je 
idealna rešitev za vse, ki si želijo zmanjšati porabo energije in privarčevati. 
 
 
 


