




 Ocak 2007 yılında zorlu ve  bir o kadarda 
heyecan verici bir yolculuğa adım attık. İnsanlar 
koyduğumuz hedefleri ulaşılması imkansız 
olarak görüyordu. Dışarıdan bakınca çok da 
haksız sayılmazlardı. Dönemin en popüler 
telefonları tuşlu idi. Sesli diafon bir lüks, siyah 
beyaz görüntülü diafon ise ultra lüks bir 
teknolojiydi.teknolojiydi. Alarm sistemleri sadece 
kuyumcularda, kamera sistemleri bankalarda, 
merkezi uydu sistemleri büyük otellerde, 
ücretsiz wi-fi ve akıllı telefonlar ise daha 
gündemde bile değildi. 

Biz ise akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı 
otoparklar, akıllı hastaneler, akıllı otellerden 
bahsediyorduk.

HedeflerimizHedeflerimiz ancak sınırsız bir hayal gücü ile 
geleceğe şekil verme arzusunun harmanlanması, 
başarma hırsı, sabır ve çalışma azminin bir arada 
olması halinde ulaşılabilirdi. Bugün elinizde 
tuttuğunuz bu katalog; hayallerimin size 
yansımasıdır. İnsanların hayatlarına ve yaşam 
alanlarına dokunurken son teknoloji sistem ve 
ürünleriürünleri profesyonel teknik kadromuzla 
müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Sektördeki binlerce müşterimiz ve onlarca iş 
ortağımız geleceğe daha da büyük hedefler 
koymamız için bizi cesaretlendiriyor. 

Yurt çapında 5 Bölge Müdürlüğü ve bayilerimiz 
ile Türkiye için çalışmak, üretmek ve gelişmeye 
devam etmek ana hedefimiz olmaya devam 
edecektir.

TürkiyeTürkiye yeni bir geleceğe hazırlanırken biz de 
deneyim ve bilgi birikimimizi, kurumsal 
stratejilerimizi ve hizmet platformlarımızı 
sürekli yenileyerek güncelliyoruz. Hizmet 
anlayışımız, çalışma şevkimiz ve 
dinamizmimizle sizlerin gönüllerinde taht 
kurmaya devam etmek en büyük arzumuz. 

Saygılarımla,Saygılarımla,

Ömer BAŞBUĞ
Genel Müdür

Değişime 
hazır mısınız?



AKILLI ŞEHİR



Yaşadığımız şehirler, doğal kaynakların %75’ini tüketiyor. 
Şehirlerdeki küçük değişiklikler bizi daha temiz bir dünyaya 
ulaştırır. Bu yüzden evlerinizde, iş yerlerinizde, okul ve hastane 
gibi kamu kuruluşlarında, uyguladığımız çözümler ile 
sağladığımız tasarrufun ülke ekonomisine getirdiği katkıların 
haklı gururunu yaşıyoruz.

Enerji tüketim takibi yapan akıllı ev cihazlarımız ile  Güneş ve Rüzgar santralleri gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarını evlerle bağlantılı hale getirmek için AR-GE sürecini yürütmekteyiz.

Çocuklarımızın ve bizlerin geleceği için işimizi ciddiye alıyor ve her bir evin akılllı hale gelip dünyamızın 
kısıtlı kaynaklarını maksimum verim ile kullanabilmesi için çabalıyoruz. Hedefimiz yaşanılır bir dünya 
için şehirleri akıllı hale getirip, akıllı site ve evlerde huzur ve mutluluk içinde doğan, yetişen bireylerin 
olduğu bir gelecek yaratmak.

Akıllı aydınlatılmış park ve yollar; kapalı devre kameralar ile 
şehir her zamankinden daha güvenlidir. 

“Sevdikleriniz için daha çok zaman...”

Araç takip sistemi ile öğrencilerin, okul ve evleri arasında güvenli bir yolculuk yapması için üzerimize 
düşeni yapıyor; velilerin yolculuk boyunca gerçek zamanlı takip ve uyarı sistemleri ile endişelerinden 
kurtulmasını sağlıyoruz.

Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız, 
konum ve benzeri bilgiler, trafiğin sıkıştığı anlarda alternatif 
çözümler oluşturulmasına imkan verecek. Gerektiğinde trafiğin 
durumuna göre sinyalizasyon süreleri anlık olarak 
değiştirilebilecek, acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleler 
gerçekleştirilebilecek. 

İzlenebilir toplu taşıma ile konforlu ve güvenli bir şehir içi 
ulaşım sağlanır.

“Evinizde huzurla uyuyun...”

Yaşlılar, hastalar ve engelliler için panik butonları, nabız takip 
saatleri ve ilaç hatırlatma özelliğiyle dışarıda da güvende  
olmaları sağlanabilir.
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Bluetooth
Akıllıevim RF

“Sistemli ve hızlı toplu ulaşım!”

GÜVENLİ ŞEHİRLER

AKILLI ULAŞIM

YEŞİL BİR KENT



AKILLI SİTELER



YAŞAM DOLU EVLER

GEÇİŞ SİSTEMLERİ

“Akıllı binalarda amaç maksimum fayda, işlev ve 
tasarruftur... ”

“Otomatik yangın söndürme ve uyarı sistemleri...”

“En sık kullanılan katlarda bekleyen asansörler!”

Kişiye özel şifreleme ile sizi tanıyarak  kapınızı otomatik açan 
akıllı anahtar cihazımız, anahtar karmaşanıza kolayca son verir.

“Kısa süreli işler için gelen personele geçici giriş 
yetkisi!”

           07 OMR 48

           07 OMR 48

“Fatura ödemek; nöbetci eczane, hava ve trafik durumunu öğrenmek hiç 
bu kadar hızlı ve kolay olmamıştı...”

Görüntülü diafon, kamera ve güvenlik sistemleri, otomatik sulama, 
aydınlatma, iklimlendirme gibi sitenizi yaşanabilir kılan katma değerler, 
binalarınızı tercih edilecek ayrıcalığa taşır.

Konsiyerj hizmetiyle şehrin en özel yeme-içme, eğlence ve seyahat 
noktalarına kişisel asistanınız rehberliğinde ulaşmak ister misiniz?
Rezidans ve otel konforunu evinizde yaşayıp; ihtiyaçlarınız için 
yardım ve  rezervasyon hizmetini kolayca alabilirsiniz.

Plaka tanıma özelliğimiz, giriş kartları ve bariyer kumandası kullanma 
zorunluluğu olmadan geçiş imkanı sağlar. Tek bir IP kamera ve Özel 
yazılımımız sayesinde ogs ve hgs masraflarından  kurtulabilirsiniz. Sistem 
akıllı evinizle entegre çalışır.

Bariyer açma işlemi otomatik yapıldığı için, misafirlerinizin giriş ve 
çıkışlardaki bekleme süresi ortadan kalkar. 

Kırılan ve kaybolan anahtarlar sizi zor durumda bırakırken çilingir 
hizmetinin maliyetleriyle de uğraşmak zorunda kalırsınız. Sizlere 
sunduğumuz akıllı anahtar ile iş yeri, garaj, site, apartman ve daire kapınıza 
anahtar ihtiyacı duymadan cep telefonunuz ile girebilirsiniz.

“Çoçuğunuzun okuldan ne zaman geldiğini 
takip edebilirsiniz...”

6

Konsiyerj Hizmetleri



KONFORLU BİR HAYAT



“Kombiniz, optimum sıcaklıkta çalışarak enerji tasarrufu sağlar!”
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“Akıllı diafon sistemleri ile evde yokken bile kimin geldiğini görüp 
kapınızı açabilirsiniz...”

Perde/panjur kontrolü

“Ütünüzü prizde UNUTUN!”

Sulama kontrolü

Klima/Kombi kontrolü

Sağlık paketi ile acil durumlar 
için ambulans hizmeti

Tv & Ses kontrolü

7/24 Alarm İzleme Hizmeti

Su baskını , gaz kaçağı 
ve  yangın koruması

Cep telefonu, tablet hatta TV’niz ile sınırsız 
kontrol imkanı

AKILLI  EV SİSTEMLERİ

YÖNETMEN SİZSİNİZ

Herkesin, kolaylıkla ulaşabileceği kadar sade ve kaliteli hale getirdiğimiz teknolojiyi, lüks bir hayatın 
sağladığı rahatlık ve güvenliği; uygun fiyat avantajlarıyla sahip olmak isteyen herkese sunuyoruz.



Aynı dili bilmeyen bir çok misafir otelde 
kaybolmadan yolunu bulabilir, 
aktivitelerden haberdar olup , yemek 
siparişini verebilir. Tek gereken ana diline 
özel hazırlanmış arayüzden birkaç 
dokunuş yapmak ve tadını çıkarmak.

MisafirlerMisafirler kolaylıkla rezervasyon yapabilir, 
etkinlikleri öğrenebilir ve otel odalarındaki 
rahatlıkları bozulmadan hizmet  alabilirler. 

Oteller her odada ciltli otel özeti kitaplarına 
olan gereksinimi ortadan kaldırarak 
basımla ilgili masraflar ve kaynaklarda da 
tasarruf yapmış olurlar. 

Misafirlerin,Misafirlerin, oda servisi, rahatsız etmeyin 
servisi, havlu ve oda temizliği talep 
etmesine izin verirken odalara kesintisiz 
internet ve media içeriği sunularak eşsiz bir 
tatil sağlanır.

UNUTULMAZ TATİLLER...

9



OTELİNİZİN
          

YILDIZINI

YÜKSELTİN

KONFOR

EŞSİZ TASARIM

LÜKS



“LÜKSE KOLAY ALIŞACAKSINIZ”

Salonlar, lobi ve yaşam alanları gibi daha büyük ölçekli yerlerin tüm 
aydınlatma ve klima kontrolü gibi özelliklerini, kalabalık ve gözü 
yoran eski tip anahtarlar yerine tek bir otomasyon anahtarı ile 
yönetebilirsiniz..



  Müşteri odasında iken kapı dışı ünitesi sayesinde 
dışarıya ledli ve görsel bazı mesajları iletebilir. Bu mesajlar: 
rahatsız etme (DND), odamı temizle ve yardım edindir. Bu 
ledli ve görsel bilgilendirme sayesinde, otel müşterisinin 
isteğine göre otel çalışanları (house keeper) odaya giriş 
izinleri olup olmadığını anlayabilirler. 
    Oda içerisinde bulunan enerji kesme noktası (energy 
saver) ile siz dışarıdayken tüm enerjiyi keserek enerji 
tasarrufu sağlar.

  Akıllıevim Oda Bilgilendirme Sistemi (Do Not Disturb), firma 
tarafından üretilmiş olup; otel müşterisinin konforunu sağlayan bir 
sistemdir.



İŞ MERKEZLERİ VE PLAZALAR

İLETİŞİM

GÜVENLİK

ZAMANLAMA

Güvenlik, resepsiyon, 
iş merkezindeki iş merkezindeki 
herhangi bir aktivite 
yerleşkesi ve diğer 
ofisler sesli ve 
görüntülü bir şekilde 
birbirine bağlanır.

Ofisiniz olası bir  
hırsız, yangın, su 
baskını ve gaz 
sızıntısına karşı 
dedektör ve 
sensörler ile 
korunur. Alarm 
durumunda siren durumunda siren 
çalarken fotoğraf ve 
video çekilerek 
ortam görüntüleri 
size iletilir.

Akıllı senaryolar ile 
ofislerde günlük 
yapılan rutin alarm 
kapatma, kepenk 
açma, klima, kombi 
çalıştırma, su 
ısıtıcısını çalıştırma 
gibi işlemler gibi işlemler 
zahmetsizce 
gerçekleştirilir.

Hayalinizdeki ofis için ortamdaki ışık ve iklim 
şartlarına göre kendini ayarlayabilen aydınlatma, 
panjur ve klima kontrolü..



“Aklınızdaki iş yeri..’’

Çalışma ortamından ve çalışanlardan maksimum performans alınması için akıllı plazanızın size sunduğu 
çözümlere hayran kalacaksınız!

Maksimum 
Tasarruf

Merkezi bilgi paylaşım servisi 
ile iş merkezi içerisindeki 
hizmetler, günlük yapılan 
duyurulara ulaşma imkanı..



Plaka ve yüz tanıma sistemi ile gelen müşterinin; ne sıklıkla, hangi gün ve saatte geldiği listelenerek 
pazarlama faaliyetlerinde kullanılır..

Binanın içinde ve dışında personelin kolayca ve en az maliyetle haberleşmesine imkan tanıyacak 
sistemler kullanılılırken, ziyaretçilere internet hizmeti verilir ve ürün tanıtım mesajları iletilebilir..



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE MAĞAZALAR

Aydınlatma, ortamdaki ışık ve insan sayısına göre otomatik 
olarak ayarlanarak yüzde 40’lara varan enerji tasarrufu 
sağlanır!

Kapalı devre kameralar ve yangın 
söndürme sistemleri ile olası kötü 
senaryolar engellenir ve her daim hazırlıklı 
olunur..
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Enerji tasarrufu ile kazançlı ekonomi..



           GPS ve navigasyon bilgilerini TV veya dokunmatik ekranlara aktararak, yatın koordinatlarını
ve varış noktasına kalan mesafeyi; hem kendiniz gözlemler hem de yatınızdaki misafirlerinizin 
gözlemlemesini sağlarsınız.

“Limana yaklaştığınızda klimanız çalışmaya başlar, yata giriş 
yaptığınızda ışık ve ses sisteminiz otomatik açılır. 

       Farklı kaynaklardan gelen ses ve görüntü koleksiyonlarınızı, tek bir yerden yönetir
 ve yatınızın isteğiniz odasından oynatabilirsiniz. 

LÜKS ANLAYIŞINIZ DEĞİŞECEK
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İnterneti en hızlı şekilde teknenizin her köşesinden keyifle kullanabilir, tatilinizin
huzurunu yaşarken aynı zamanda dünyanın geri kalanından da kopmadan denizin tadını 
çıkarabilirsiniz.

Kabin içi sıcaklığını termostat sayesinde sabitlebilirsiniz...

Konfor hiç bu kadar zahmetsiz olmamıştı..”



HASTANE 
VE 

SAĞLIK KURULUŞLARI
Hastanelerin, tüm alanlarında gerek duyulan 
konfor ve hijyen şartlarını ısıtma, havalandırma, 
iklimlendirme ve aydınlatma otomasyonu ile 
sağlıyoruz.

Acil bir durumda, hastalarınızı ve 
personelinizi paniğe kapılmadan; 
güvenli bir şekilde bilgilendirip tahliye 
etmenizi sağlayan acil anons ve 
seslendirme sistemi

Hastanelerin ziyaretçilere 
açık olmayan bölümlerine 
kurulan geçiş kontrol ve 
güvenlik sistemi ile bu 
alanlara giriş ve çıkışlar 
kontrol ve kayıt altına 
alınır.
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Yatan hastanın ihtiyaç duyduğu anda hemşire 
veya doktora ulaşarak konuşabilmesini sağlayan 
hemşire çağrı sistemleri ile hızlı müdahale 
imkânı

“ANTİBAKTERİYEL malzemelerle üretilmiş özel 
ürünlerimiz ile hastaneler daha hijyenik”



BEACON!

Beaconlar, “Nesnelerin interneti(Endüstri 4.0)” kavramının yayılması ile birlikte 
akıllı ve içerik duyarlı hale getirilmiş; kişiselleştirilmiş deneyimler sunan küçük 
Bluetooth radyo vericilerine verilen genel isimdir.

İZLEME

NAVİGASYON

ETKİLEŞİM

DÜŞÜK ENERJİ 
KULLANIMI

MİNİMUM 
MALİYET

KOLAYLIK

GÜVENLİK

ANALİZ

İmalat ve taşıma Beacon’un pratik kullanım alanlarıdır. Yöneticiler ürünlerin fabrika içerisinde tam 
olarak nerede olduklarını ve ne zaman teslim edildiklerini bilmek istiyorlar. Beacon ağı sayesinde tam 
olarak istediklerini elde edebildikleri gibi bu bilgilerin arşivine de ulaşabiliyorlar.

Google Maps ve diğer harita sağlayıcıları dış alanlar için hizmet vermektedir. Beacon ile kapalı 
alanlarda gidilmek istenen yer için net talimatlar alınabilir. Örnek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
görme ve işitme engellilere yönelik olarak "Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi"ni 1 Kasım'da hayata 
geçireceğini bildirdi.  

Beacon’lar verilecek tepkileri otomatikleştirebilir ve olayları tetikleyebilir. “Odaya girdiğinizde 
projeksiyon cihazı çalışmaya başlar.” Mekanların size özel hediyelerinin takibini yapabilir. Her zaman 
gittiğiniz kafede dokuz kez ödeme yaparsınız ve onuncu defa kasaya gittiğinizde uygulama ücretsiz 
tatlı kazandığınızı haber verir.

Hastaların yanlış kanatlara girdiğinde veya fabrika çalışanları tehlikeli değişiklikler yaptığında, 
Beacon’lar otomatik olarak bir güvenlik sorunu bildirimi gönderebilir (uygulama kullanıcılarına veya 
mülk sahiplerine).

Veri, bir şirketin elinde olan en büyük araçlardan biridir. Beacon’lar müşterilerin nereye gittiklerini 
veya üretim bandında en çok hangi bölgede problem ortaya çıktığına dair bilgileri toplayabilir. Online 
platform aracılığı ile kullanıcıların Beacon’lar ile nasıl etkileşime girdiklerine dair bu bilgiler saklanıp 
erişime sunulabilir.

“Siz indirimleri değil indirimler sizi kaçırmayacak..”

%30 Özel 
İNDİRİM

Kasada cep telefonunuzu 
göstermeniz yeterli.



HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN YENİLİKLER

Sesli kontrol özelliğimizin, hayatınıza 
katacağı konfor dışında engelli vatandaşlara 
oturdukları yerden, ısıtma sistemlerini açıp 
kapatma, alarm kurma, panik butonu ile 
ambulans çağırma gibi hayati öneme sahip 
işlemleri gerçekleştirme imkanı ile daha 
yaşanır bir hayat sunacak.

Evinizde otururken veya iş yerinizdeyken 
sitenizin parkında oynayan çocuğunuzu cep 
telefonunuzdan kamera aracılığıyla 
izleyebilirsiniz. Takılacak olan smart beacon( 
bileklik,toka,kolye vb.) ile belirlediğiniz 
alanın dışına çıktığında anında bilgi sahibi 
olabilirsiniz.

Konum özelliği sayesinde, evinize - iş 
yerinize yaklaştığınızda senaryolar otomatik 
aktif olarak ışığınızı açıp ısıtıcınızı ayarlar; 
alarmınızı pasif duruma getirerek hazır hale 
gelir.

Öğrenebilir akıllı logaritmamız ile,
Eviniz sizin rutin hareketlerinizi algılayarak düzensiz bir durum yaşandığında sizinle iletişim 
kurmaya çalışabilir. 

HaftaHafta içi hergün saat 08:30 civarında uyanıyorken; bu rutinin dışına çıktığınız bir gün akıllı eviniz 
sizden iyi olup olmadığınıza dair bir bildirim ister ve cevap vermezseniz önceden tanımladığınız 
numaraları arar, mesaj atar. Yine de geri bildirim alınmaz ise polis, ambulans aranarak belki de 
sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarır. 
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“SİZE ADANMIŞ BİR FABRİKA”

Firmamız projelerinize 
özel çözümler için ürün 
tasarlayıp üretmektedir.

BRÜT BETON *FİLDİŞİ BEYAZI

* Antibakteriel material ile üretim yapabilmekteyiz.

KAVAK PARLAK BASMA KUMAŞ



AKILLI TARAFTARA 
AKILLI ANAHTAR!

                                                                                               



MATERYAL seçeneğinin yanı sıra 
mimarlarımızın ihtiyacınıza göre 

tasarlayacağı ürünlerimiz 
ile projeniz 

hayallerinizdeki 
gibi olacak...

RADİUS MOZAİK PAH ALTIN

RADİUS AHŞAP PAH DERİ



“Daha işlevsel ve farklı konsept ürünler için arge ve 
tasarım departmanımız çalışmalarını sürdürmektedir.”



Dokunmatik Kontrol Paneli

Mini Server

Akıllı evinizin sistem 
merkezi. Diğer tüm 
ünitelerin birbiriyle 
koordinasyon içinde 
çalışmasını sağlar. 
Dokunmatik panel Dokunmatik panel 
kullanımı yerine aynı 
fonksiyonları tek bir 
cihazda sahip olabilirsiniz.

Tek bir dokunuşla yaşam 
alanındaki tüm elektrikli 
cihazların kontrolü.
IP Tabanlı SIP kontrolü, 
güvenlik , kamera ve 
daha fazlası.
Akıllı senaryolar ile Akıllı senaryolar ile 
aklınızdaki bir dokunuş 
kadar yakın.
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IO Kontrol Ünitesi

Anahtar Arkası Arabirim

Yaşam alanınızda bulunan 
elektrikli cihazların tümünü 
kontrol etmenize olanak sağlar. 
16 Kanal kapasiye sahiptir.
Bu 16 kontrole sahip akıllı Bu 16 kontrole sahip akıllı 
arabirim ile odalarınızda 
bulunan tüm uygulamaları 
(ısıtma,klima,ışıklar,panjurlar, 
…) uzaktan yönetebilir ve 
kontrol edebilirsiniz.

Tek bir dokunuşla binayı 
radyasyona maruz bırakmayan RF 
mekanizması ve kablo kalabalığı 
yaşatmayan radyo dalgalarıyla 
iletişim sağlayan bir sistem.
Yeni veya mevcut sisteme dahil Yeni veya mevcut sisteme dahil 
olabilen yapısı ile sahip olduğunuz 
anahtarların tüm fonksiyonlarına 
uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.

2 x16A(220V AC)



Akıllı Kontrol Paneli

Akıllı Kontrol Paneli Mini

Teknolojinin tüm imkânlarını sadece tek 
bir akıllıanahtar üzerinde toplayarak, 
kalabalık anahtar gruplarının 
kullanımına son verebilirsiniz. Akıllıev 
sisteminin tüm kontrol fonksiyonlarına 
erişim, kendi üzerinde termostatı ile 
iklimlendirme kontrolü ve tüm 
multimedyamultimedya kontrolü yapabilir, daha 
fazlası için kendi özel senaryolarınızı 
oluşturup tek bir dokunuşla aklınızdaki 
ortama geçiş sağlayabilirsiniz. Tamperli 
cam çereve ve farklı renk seçenekleri ile 
estetik ve teknolojiyi bir arada sunuyor.

Yeni tasarımı ile klasik anahtar 
grupları yerine dokunmatik 
anahtar ile odanızın aydınlatma, 
perde-panjur, sıcaklık, dimmer 
kontrollerini keyifli bir şekilde 
yapabilirsiniz.



Akıllı Anahtar

Akıllı termostat anahtarı ile hem 
kalabalık anahtar grubu yerine hem de 
tüm kontrolleri tek bir noktada toplayan 
yapısı sayesinde  sade ve şık tasarıma 
sahip otomasyon anahtarı.  Aynı anda 
aydınlatma, perde-panjur, sıcaklık, 
dimmer kontrollerini keyifli bir şekilde 
yapabilirsiniz.yapabilirsiniz.

Tüm cihazlarınıza ait farklı farklı 
kumanda kullanmaya son. Tek bir 
kumanda ile tüm cihazların kontrolünü 
ve yönetimini sağlayabilirsiniz.
MultimedyaMultimedya sisteminizin marka 
bağımsız olarak; TV, klima, uydu alıcısı, 
ses sistemi gibi cihazlarınızın tüm 
kontrolünü cep telefonu ya da tabletten 
yönetebilirsiniz.

 IR Verici
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IP Tabanlı SIP İnterkom Paneli

Güvenlik Alarm sistemi

Ip tabanlı SIP interkom desteği ile 
dokunmatik panel ya da akıllı 
telefonunuzdan misafirlerinizi 
görebilir, görüşme sağlayabilir ve 
kapıyı açabilirsiniz. Yine apartman 
görevlisi, güvenlik noktası veya 
daireler arası görüşme 
yapabilirsiniz.yapabilirsiniz.
Modern tasarımı, tüm iklim 
şartlarına dayanıklı yapısı ile dünya 
çapında kendisini ispatlamış zil 
paneli.

Alarm sisteminden beklenen, gerektiği zamanda 
devreye girmesi ve koruma görevini yerine 
getirebilmesidir. 
Herhangi bir yangın anında devreye girecek optik 
duman dedektörü ile anında size uyarı olarak gelir. 
Gaz ya da su sızıntısı olduğunda ana vanayı 
kapatabilir size haber verebilir.
SizSiz evde yokken oluşabilecek herhangi bir 
güvenlik uyarısını haber verir ve sisteminize 
uzaktan bağlanıp evde bulunan kameralarla 
evinizi canlı olarak izlemenize olanak sağlar,
BirBir alarm sisteminin en önemli tamamlayıcısı olan 
alarm takip ve izleme hizmeti alarm sisteminin 
tesisiyle başlar ve sisteminiz pasif olana kadar 
devam eder. 
GüvenlikGüvenlik amaçlı olarak, programlanan senaryoya 
göre, siz evde yokken değişik odaların ışıklarını 
belirli aralıklarla yakıp söndürebilir, ya da tv'yi 
açıp kanalları değiştirip, geri kapatabilirsiniz.
Uygulanacak projenin durumuna göre kablolu 
veya  kablosuz ürünler kullanılarak eksiksiz bir 
güvenlik sistemi kurulabilir.



www.akillievim.com.tr

“Kendinizi yeni senaryolar ile şımartın. Eviniz sizin 
isteklerinize göre tüm aydınlatma,klima ve yerden 
ısıtmaları kontrol etsin.’’

Bizi web sitemiz, sosyal medya 
hesaplarımız ve mail bültenimiz 
aracılığıyla takip edebilirsiniz.

#Akıllıevim
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