
Akıllı EV Sistemleri Kontrol Sizde



> Konfor ve rahatlık

> Güvenlik

> Enerji yönetimi

> Esneklik ve ölçeklenebilirl ik

Laptop Smartphone Tablet Switch

Akıllı EV Sistemleri Kontrol Sizde



•Aydınlatma kontrolü 
•Priz kontrolü 
•Isıtma/soğutma kontrolü 
•Perde/panjur kontrolü 
•Sulama sistemi Kontrolü 
•Merkezi ses sistemi 
•Hırsız Alarmı 
•Yangın 
•Gaz 
•Su taşkını 
•Otomatik gaz / su vanası kapatma
•Uzaktan Kontrol 
•Senaryo oluşturma 
•Günlük/Haftalık program oluşturma 

NELER YAPAR ?



AKILLI EVDE UZAKTAN KONTROL 
Bir tablet veya mobil cihaz kullanarak dünyanın her 
yerinden tüm akıllı ev işlevlerine kolayca ve anında 
erişin, yönetin ve kontrol edin.

Uzaktan Kontrol



Talep üzerine atmosfer yaratın.

Anahtarlama ve Karartma
Otomatik Aydınlatma
Sabit Işık Kontrolü
Zamanlayıcı Kontrolü
Işık Sahneleri
DALI Ağ Geçidi

Çeşitli ruh hallerine uygun sahne 
tabanlı kontrol
İsteğe bağlı olarak: Gelişmiş RGB 
aydınlatma e. DALI teknolojisi ile, 
Duruma bağlı aydınlatma kontrolü

Aydınlatma Kontrolü



Perde veya Panjurları kolaylıkla yönetin.
Panjurların, jaluzilerin, perdelerin ve 
pencerelerin kontrolü

Çeşitli sahnelere entegrasyon mümkün.

İsteğe bağlı olarak: Güneş takip sistemi 
ile tam otomasyon

Perde Jaluzi Kontrolü



Konfor ve rahatlık

İç mekandaki hava kalitesi dış mekandan 
daha kötü olabilir. Özel CO, nem ve 
sıcaklık sensörleri sayesinde hava kalitesi
eviniz mükemmel seviyede ve bir sorun 
varsa size bildirilir.

Hava kalitesi yönetimi

Hava kalitesi Kontrolü

* Bireysel Oda Kontrolü
* Merkezi ve Otomatik Kontrol
* Zamanlı Çalışma Modları
* Valf Kontrolü
* Yerden Isıtma Kontrolü
* Fan Coil Üniteleri Kontrolü

HVAC Kontrol

Her zaman mükemmel oda iklimi



KNX Ev Otomasyon 
Sistemine bir uygulama 
üzerinden erişilebilir, 
kontrol edilebilir ve 
izlenebilir

Evde veya dışarıda güvenlik Kontrolü

Garajı açın veya kapatın, ön kapının 
kilidini açın, hatta ışıkları mobil 
cihazınızdan uzaktan açın veya kapatın.

Kimse evde olmayan misafirlerin 
cesaretini kırmak için varlığınızı 
simüle etmek için bir "dışarıda" 
modu ayarlayın.

Bir su sızıntısı tespit edildiğinde, insanlar gelip 
gittiğinde sizi uyarmak için kendi kişiselleştirilmiş 
bildirimlerinizi oluşturun, veya garaj kapısı aralık 
bırakılmışsa.

Uzaktan erişim

Varlık simülasyonu

Bildirimler ve uyarılar



İstediğiniz yerde ve istediğiniz zaman film ve 
müzik çalın. Sesli / görsel içeriği evinizin Wi-
Fi ağında aktarabilirsiniz. Sistem ayrıca Sonos
ve Philips Hue'nun popüler çözümleriyle 
birlikte çalışıyor.

Ses kontrolü. Schneider Electric KNX Ev 
Otomasyon Sistemi ve Amazon Alexa * veya 
Google Asistan ile evinize ne yapması 
gerektiğini - uyandıktan sonra ışıkları açıp 
açmadığını veya akşam yemeği için 
mükemmel bir ruh hali ayarlayıp 
ayarlayamayacağını söyleyebilirsiniz.

Eğlence Kontrolü

Konfor ve Kolaylık

Çoklu eğlence



Kamu hizmeti takibi ile su, gaz ve elektrik 
tüketimine ilişkin bilgiler elde edersiniz. 
Verileri günlük, aylık veya yıllık olarak 
inceleyebilirsiniz.

Enerji yönetimi
Akıllı Ölçüm

Enerji Yönetimi Kontrolü



Işıklar ihtiyaç duyulmadığında otomatik 
olarak kapanır ve uzaktayken sıcaklığı 
düşürür. Çok fazla gün ışığı olduğunda 
ışıklarınızı karartacak ve karanlık 
olduğunda yükselecek şekilde bile 
ayarlayabilirsiniz

Enerji yönetimi
Enerji tasarrufu

KNX Ev Otomasyon 
Sistemi elektrik 
kullanımınızı 
optimize etmenize 
yardımcı olacaktır.

Enerji tasarrufu Kontrolü



KNX Home 

Automation System 

provides maximum 

security and

comfort for you 

and your family.

DİYAGRAM



D-Life Glass, crystal white D-Life Glass, onyx blackD-Life Glass, crystal white

D-Life Thermoplast, 

lotus white

D-Life Thermoplast, 

lotus white

D-Life Thermoplast, 

sahara

D-Life Thermoplast, 

anthracite

D-Life Stone, slate polished

D-Life Metal, champagne

metallic

D-Life Metal, mocca

metallic

D-Life Metal, nickel metallic D-Life Metal, nickel metallic

D-Life Thermoplast

D-Life Glass and Stone

D-Life Metal

D-Life Thermoplast, 

stainless steel

Yeni KNX Multi touch Pro, bir termostatın 
işlevsel çok yönlülüğünü ve
bir akıllı telefon veya tabletin sezgisel kullanım 
felsefesi ile çok fonksiyonlu basma düğmesi.
Temas duyarlı dokunmatik ekran kullanılarak 
tüm fonksiyonlar doğrudan kontrol edilebilir.

ÜRÜNLERİMİZ



KNX Multitouch Pro

System Design, D-Life Metal, 

nickel metallic

Life is On | Schneider Electric

Maksimum işlevsellik için modern tasarım

KNX Multitouch Pro, ışıkları, perdeleri, sıcaklığı ve sahneleri 
dokunmaya duyarlı ve sezgisel bir arayüzle tamamen 
ayarlamanıza olanak tanır. Kurulumu kolaydır ve işlevden 
ekran koruyucusuna kadar tamamen kişiselleştirilebilir.

Bir kullanıcı yaklaştığında ekran yanar
Basit hareket kontrolü
Sahne kontrolü: 32 ayara kadar
Dört haneli kod ile sistem erişim koruması
Yerden ısıtma sensörleri için analog girişli termostat kontrolü
Döner veya dikey ekran modları

> Watch the video!

ÜRÜNLERİMİZ

https://www.youtube.com/watch?v=N2Ft9xTtDUY


ÜRÜNLERİMİZ



ÜRÜNLERİMİZ



ÜRÜNLERİMİZ



ÜRÜNLERİMİZ



ÜRÜNLERİMİZ



ÜRÜNLERİMİZ

Elektrikli araç şarj çözümleri


