Değişime hazır mısınız?

E - k a t aloğu m u za
bu rdan u la şa bilir sin iz.

Mu t luluğa & g ü ve n e
aç ıla n ka p ı. . .
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Biz Kimiz

Gelecekte akıllı ev ve bina sistemlerinin
hayatımıza katacağı değerin farkındalığıyla
hareket ederek Türkiye’de akıllı ev/bina
teknolojilerine yatırım yapmaya cesaret
eden ilk şirketlerden olan Akıllıevim
Grup Şirketleri, ilk olarak 2007 yılında
Antalya’da faaliyete geçerek teknoloji
serüvenine başlamıştır. Kısa süre içerisinde
Fethiye Bodrum ve Milas’ta açtığı ofislerle
Ege ve Akdeniz bölgesinin hatırı sayılır
teknoloji şirketleri arasında yerini almıştır.
Halihazırda İstanbul, Ankara ve İzmir’de
ofis ve bayi ağı kuran Akıllıevim, Türkiye
çapında bir teknoloji firması olma yolunda
hızla ilerlemekte, büyümeye ve gelişmeye
devam etmektedir.
İnsanların hayatlarına ve yaşam alanlarına
dokunurken son teknoloji sistem ve
ürünleri müşterilerinin hizmetine sunmak,
kurulduğu günden bu yana Akıllıevim’in
varoluş amacı oldu.
Bilinmeyene şüpheyle bakanların algılarını
değiştirmek, geleceği daha gelmeden
yoğurmak ve şekillendirmek; konforu
ve güvenliği, estetik ve teknoloji
ile harmanlayarak hayatlarımızı şölene
dönüştürmek hayaliyle yola çıkan
Akıllıevim, ticari ilkelerin yanı sıra
değerlerine bağlılığı ve ilk günkü heyecanı
ile hedeflerine doğru ilerlemesini emin
adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

“Mühendislerin elinden
hayatınızı kolaylaştıran
yenilikçi çözümler”

Ne
Yapıyoruz

?

Akıllı ev teknolojisini herkesin
kolaylıkla ulaşabileceği kadar basit
ve kaliteli hale getiriyor; teknolojiyi
lüksü, rahatlığı, kolaylığı ve uygun
fiyat avantajlarını aynı anda
kullanıcılarımıza sağlıyoruz.

Bizim
Farkımız
Ne

?

Diğer şirketlere göre; her bütçeye
uygun, aynı zamanda kaliteli,
basit uygulanan sistemleri
kullanmaktayız. Türkiye’nin tüm
ana merkezlerinde ve pek çok
şehirde pazarlama ağına sahibiz.
Müteahhitlerin yanı sıra son
kullanıcılara da yani ev sahiplerine
hatta kiracılara hitap ediyoruz.
Akıllı ev sahibi olmak için ev sahibi
olmayı beklemek zorunda değilsiniz.
Taşınabilir Akıllı Evinizi gittiginiz
her yerde uygulayabilirsiniz. Her
bütçeye uygun fiyat paketlerimizle
artık herkes akıllı ev konforunu
yaşayacak.

Akıllı Ev
Nedir

?

Elektrikle çalışan her türlü cihaz ve
sisteminizden;
•Aydınlatma
•Beyaz eşyalar ve diğer elektronik
eşyalar,
•Panjur/perde, kepenk, bariyer, kapı
(elektrikle çalışan/çalışmayan çelik
kapılar)
•İklimlendirme elemanları (klima,
havalandırma, kombi vs.)
•Güvenlik(kamera ve alarm sistemleri)
•Sulama, Havuz/Spa
•Eğlence (multimedya)
Gibi evinizin tüm bölümlerinde
tablet ve cep telefonu gibi günlük
kullandığınız akıllı cihazlarla
kontrolünüzü sağlayan bir sistemdir.
Evinizi klimasından kapısına, tüm
elektronik eşya ve aydınlatmalarına
kadar bütün odalarını dahil
edeceğiniz bir sistemle avucunuzun
içine alabilirsiniz! Hem de artık
eskiden olduğu gibi binlerce lira
harcamadan...

Sizin için daha
fazla hayat...

Tek bir dokunuşla
hayatınızı
kolaylaştırmanın keyfini
yaşayın...
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Akıllı Evinizle
Neler Yapabilirsiniz

?

Eviniz pek çok sistemin bir araya gelmesinden oluşan bir habitattır. Bütün
sistemlerin kontrolünü elinizdeki akıllı cihazlarla yapabilirsiniz! Aydınlatmaları veya
prizdeki ütüyü düşünmeyin, panjurlarınızı tek tek kapatmakla veya klimalarınızı
açıp kapamayla uğraşmayın. Kapınız çaldığında yerinizden kalkmanıza gerek
kalmadan televizyonunuzdan kimin geldiğini görebilir ve kapıyı açabilirsiniz.
Gece senaryonuzla aydınlatmalarınızın parlaklığını otomatik azaltarak gece su
içmeye giderirken rahatsız olmadan yatağınıza geri dönebilirsiniz. Sadeleşmiş
kontrollerle hayat artık çok daha kolay.

Alarm
Sistemi

Kamera
Sistemi

Ses
Sistemi

İklimlendirme
Sistemi

Diafon
Sistemi

Akıllı Evinizi Kendi
Senaryolarınızla
Yönetin

!

AKILLIEVİM
CİHAZLAR

ODALAR

SENARYOLAR

EVDEN ÇIKIŞ
4 SENARYO

EVE DÖNÜŞ
3 SENARYO

İYİ GECELER
8 SENARYO

GÜNAYDIN
8 SENARYO

BANYO
2 SENARYO

ÖZEL
2 SENARYO

GRUP

• Evden çıkış senaryonuzla, tek
komutla hep açık olması gereken
buzdolabı derin dondurucu gibi
cihazlar dışındaki tüm cihazları
kapatabilir; elektriği, suyu ve
doğalgazı keserek tasarruf
sağlayabilirsiniz.
• Programladığınız güvenlik
amaçlı senaryoya göre; evinizde
olmadığınızda değişik odaların
ışıklarını belirli aralıklarla yakıp
söndürebilirsiniz. Böylece evde birileri
varmış izlenimi uyandırabilirsiniz.
• Gece yatağınızdayken herhangi
bir ses duyduğunuzda yerinizden
kalkmadan tüm ışıklarınızı
açabilirsiniz. Çocuklarınız artık daha
rahat uyuyabilir.
• Siz evde yokken oluşabilecek
herhangi bir güvenlik uyarısından
haberdar olabilir, sisteminize uzaktan

bağlanıp evde bulunan kameralarla
evinizi canlı olarak izleyebilirsiniz.
• Odada kimse yokken aydınlatma
ve klimaları otomatik kapama komutu
vererek, tasarruf sağlayabilirsiniz.
• Evinizi uzaktan kontrol ile
havalandırıp, eve gelmeden
klimalarınızı çalıştırabilirsiniz.
• Gaz ya da su sızıntısı olduğunda
ana vanayı otomatik kapatıp alarmı
otomatik çalıştırabilirsiniz.
• Evdeki tüm ışıkları (panjurlar da
dahil güneş alma seviyesine de
bağlı olarak) kontrol edip, sabah
aydınlatmaları otomatik kapatıp
akşam saatlerinde otomatik
açabilirsiniz.
• Topraktaki nem durumuna göre
bahçenizin sulamasını kontrol
edebilirsiniz.

Bu sistem ile daha birçok senaryo programlayabilir, aynı zamanda da kontrol
etmek istediğiniz klima, otomatik perde-panjurlar, vanalar, ses ve görüntü
sistemlerini; sistemin dokunmatik kontrol paneli ile evden ya da iphone, ipad,
android yazılımlı diğer mobil cihazlarla veya bilgisayar ile bulunduğunuz her
yerden ve her zaman kontrol edebilirsiniz.

D eta yl ı b i l gi ve f i y a tla n d ır ma la r iç in Tü r k iy e ’ni n
h er yeri n d en aş a ğ ıd a b u lu n a n n u ma r a d a n
b i z e u la ş a b ilir s in iz .

Müşteri Hizmetleri Numaramız

0850 304 6644

AKILLIE
CİHAZLAR

KOLAY KURULUM

ODALAR

AKILLI ANAHTAR cihazın arkasında bulunan
karekod’u uygulamaya okutarak hemen
kullanmaya başlayabilirsiniz.

GARAJ
3 CİHAZ

ANINDA PAYLAŞIM
AKILLI ANAHTAR’ınızı istediğiniz kişi ile sadece
telefon numarası girerek, süreli ya da süresiz
olarak paylaşabilirsiniz.
MUTFAK
4 CİHAZ

YAKLAŞINCA AÇ
Elinizde poşetlerle kapıda anahtar aramaktan siz
de sıkıldınız mı? AKILLI ANAHTAR kapınızı
otomatik açarak sizi bu dertten kurtarır.

?

YATAK ODASI
2 CİHAZ

Akıllı Anahtar Nedir
Akıllı Anahtar tüm bu sistemlerin yanında,
hepsine entegre olabilen ve evinizi akıllı
yaptığınızda tüm kontrolleri tek bir tuşla
yapabileceğiniz en yeni ürünümüzdür.
Hayatımızı bir tık daha kolaylaştırmak

için teknolojiden yararlanarak, tüm
kapıların sizi tanıyarak açılması için
tasarlanmış 128bit ssl ile korunan size
özel bir yazılımdır. Telefonunuza kurulan
uygulama ile anahtarınızı kaybetmek

EVİM
SENARYOLAR

GRUP

DÜŞÜK ENERJİ KULLANIMI
AKILLI ANAHTAR uygulaması Bluetooth 4.0
teknolojisi kullanır. Telefonunuzda enerji tüketimi
en düşük olan donanımdır.

OTURMA ODASI
6 CİHAZ

TAM KONTROL
AKILLI ANAHTAR’ınızın tüm kontrolü sizdedir.
İstediğiniz zaman istediğiniz tüm paylaşımları
anında iptal edebilirsiniz.
SALON
2 CİHAZ

YÜKSEK GÜVENLİK
AKILLI ANAHTAR uygulaması 128 Bit şifreleme
ile korunmaktadır. Bankacılık sistemleri baz
alınarak güvenlik sağlanmıştır.
ÖZEL
2 SENARYO

veya kumandanızın pilinin bitmesi artık
kabusunuz olmayacak, kapılarınız sizi
tanıyarak açılacak. Dilerseniz anahtarınızı
kullanmakta da özgürsünüz. Sadece
telefonunuzun yanınızda bulunması ile

apartman kapılarınızı, otopark kapılarınızı,
dükkan kepenkleriniz ve bariyerlerinizi
hatta daire kapınızı herhangi bir anahtar
kumanda veya karta ihtiyaç duymadan
açıyoruz.

AKILLI ANAHTAR
İLE EVİNİZİN
YILDIZI OLUN!
Evinize bir “yıldız” gibi girdiğinizi hayal edin; aracınızla
garajınıza yaklaşıyorsunuz, kapınız sizi tanıyıp siz daha
kumandanıza uzanamadan açılıyor… Aracınızdan inip
asansöre yöneliyorsunuz, eviniz sizi tanıdı! Asansörü
ayağınıza kadar gönderiyor, Asansörle katınıza çıktınız,
sizi gören eviniz, daire kapınızı da siz daha anahtarınıza
uzanamadan açmış bile…

“Hayallerinizi gerçekleştirmek artık bizim için çok
kolay.”
Ayrıca akıllı anahtar ile birlikte alacağınız size özel
paketlerle, tüm ev otomasyonuna binlerce lira
harcamadan evinizin klima, panjur, aydınlatma, elektronik
eşya açma-kapama, iklimlendirme vb. tüm cihazlarının
kontrolünü sağlamanız da mümkün.

KONFOR BURADA!
PRAT İK PAK ET
“An ahta r k ar maş a s ız p ra t i k
hayatl a r ”
Sitedeki tüm bina kapılarının otomatik açılma
kontrolü
Sitedeki tüm garaj kapılarının otomatik açılma
kontrolü

KON FOR PAKETİ
“L ükse k o la y a lış ac ak sı n ı z ”
Sitedeki tüm bina kapılarının otomatik açılma
kontrolü
Sitedeki tüm garaj kapılarının otomatik açılma
kontrolü
Daire kapılarının kontrolü
Asansörü kata evinizden çıkmadan çağırma
Dokunmatik kontrol paneli,
Panjur kontrolü
Aydınlatma kontrolü
Senaryolar
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PRES T İJ PA K ETİ
“Lüks , k o nf o r v e g ü ve n l i k b i r a ra d a ”
Sitedeki tüm bina kapılarının otomatik açılma
kontrolü
Sitedeki tüm garaj kapılarının otomatik açılma
kontrolü
Daire kapılarının kontrolü
Asansörü kata evinizden çıkmadan çağırma
Dokunmatik kontrol paneli,
Panjur kontrolü
Aydınlatma kontrolü
Senaryolar
Diafon sistemi
Alarm Sistemi
Kamera Sistemi

D eta yl ı b i l gi ve f i y a tla n d ır ma la r iç in Tü r k iy e ’ni n
h er yeri n d en aş a ğ ıd a v e r miş o ld u ğ u mu z
n u m arad an b iz e u la ş a b ilir s in iz .

Müşteri Hizmetleri Numaramız

0850 304 6644

AKILLIEVİM CİHAZLA
AKILLI ANAHTAR
• Akıllı Anahtar, hayatımıza giren Akıllı
Telefonlarla hem Android hem de
IOS işletim sistemleriyle çalışan bir
uygulamadır. Telefonunuzun Bluetooth
özelliğini güvenlikli ve kopyalanamaz
bir anahtara dönüştürür. Tüm
anahtarlarınız Akıllı Anahtar’la birlikte
hep yanınızdadır.
• İsterseniz Anahtarınızı dilediğiniz
bir kişiyle internetten paylaşabilir ve
dilediğinizde geri alabilirsiniz.

• “Yaklaşınca Aç” özelliği ile
telefonunuzu cebinizden çıkarmadan
siz yaklaştığınızda cihazınıza komut
gönderilir.
• Akıllı Anahtar güvenlidir. Bankacılık
sistemlerinde kullanılan 128bit
şifreleme ile tüm anahtarlar
şifrelenmektedir.
• Akıllı Anahtar aşağıda belirtilen
cihazlarla uyumludur.

RI ÜRÜN KATALOĞU
STANDARD KURU
KONTAK CİHAZI

220V MOTOR
ALICI KARTI

Kullanım alanları

Kullanım alanları

• Bariyerler, bina girişleri, aydınlatma,
klima kontrol…

• Kepenkler, panjurlar…

Teknik özellikleri

Teknik özellikler

• 12-24V hem DC hem de AC gerilim
ile çalışır. Kuru kontak çıkış sağlar. Kuru
kontak akımı 10 ampere kadar çıkabilir.

• 220V şehir gerilimi ile çalışır. 220V
motoru kontrol eder.

• Hem Bluetooth ile çalışır hem de
434mHz kumanda ile de çalışır.

Yazılımsal özellikleri
• “Yaklaşınca Aç” özelliğini
desteklemektedir.
• Kuru kontak tetik verme süresi 120
saniyeye kadar ayarlanabilir. Standard
400 milisaniye tetik vermektedir.
• Anahtar moduna geçirilebilir.
Aydınlatma yada klima kontrolünde
kullanılan bu özellikle komut verildiğinde
sürekli akım verir. Bir daha komut
verildiğinde akımı keser.
• Yeni kumanda tanıtmak için cihaza
ulaşmaya gerek yoktur. Telefon
üzerinden kumanda ekle butonuna
basılır, kumandanın butonuna basılır.
Yeni kumanda kaydedilir.

Bayii’ye özel çözümler
• Talep durumunda bayiinin istediği
kumandalara sistem uyarlanabilir.

• Buton ve fotosel olmak üzere iki girişi
bulunur.
• Hem Bluetooth ile çalışır hem de
434mHz kumanda ile çalışır.

Yazılımsal özellikleri
• “Yaklaşınca Aç” özelliğini
desteklemektedir.
• Çalışma süresi ve fotosel bağlı
konumda iken otomatik kapanma
bekleme süresi ayarlanabilir.
• Yeni kumanda tanıtmak için cihaza
ulaşmaya gerek yoktur. Telefon
üzerinden kumanda ekle butonuna
basılır, kumandanın butonuna basılır.
Yeni kumanda kaydedilir.

Bayii’ye özel çözümler
• Talep durumunda bayiinin istediği
kumandalara sistem uyarlanabilir.
• Fotosel ve buton girişleri isteğe göre
yalnızca Aç-Kapat gibi değiştirilebilir.

AKILLIEVİM CİHAZLA
220V MOTOR
ÇİFT KANALLI
ALICI KARTI
Kullanım alanları
• Kepenkler, panjurlar, dükkanlar…

Teknik özellikler
• 220V şehir gerilimi ile çalışır. 220V
motoru kontrol eder.

220V YANA
KAYAR - BARİYER
ALICI KARTI
Kullanım alanları
• Yana kayar kapılar
• 220V Bariyerler

Teknik özellikler
• 220V şehir gerilimi ile çalışır. 220V
motoru kontrol eder.
• Buton, fotosel, SW1, SW2 ve flaşör
girişleri mevcuttur.
• Hem Bluetooth ile çalışır hem de
434mHz kumanda ile çalışır.
• “Yaklaşınca Aç” özelliğini
desteklemektedir.

• Buton girişi bulunur.
• Hem Bluetooth ile çalışır hem de
434mHz kumanda ile çalışır.
• “Yaklaşınca Aç” özelliğini
desteklemektedir.

RI ÜRÜN KATALOĞU
ÇELİK KAPI
KONTROL CİHAZI

ÇOK KANALLI
PANJUR CİHAZI

Kullanım alanları

Kullanım alanları

• Ev çelik kapıları, AirBnB evleri, butik
oteller…

• Villa panjurları…

Teknik özellikler

Teknik özellikler

• Bluetooth ile çalışır, içerisindeki
Lithium-ion pillerle şarjı 1 yıl gider, şarjı
bittiğinde micro-usb girişinden kolayca
şarj edebilirsiniz.

• Cihazın adaptörü vardır. Bluetooth
sinyalini 434 Mhz frekansa çevirir. 4 - 8
- 16 - 32 - 64 kanallı olmak üzere beş
farklı ürünü içerisinde barındırır.

• Kolay kurulum imkanı verir, mandallı
barelin üzerine tam oturur ve mekanik
olarak mandallı bareli döndürür.
Dışarıdan anahtar girişini engellemez.

Yazılımsal özellikleri
• Tek telefon ekranı üzerinden panjurları
teker teker kontrol etmenin yanında.
tek tuşla tüm panjurlar açılabilir ve
kapatılabilir.
• Bu cihaz otomatik kontrolü
desteklemektedir. Otomatik kontrol
özelliği için bu cihaz zaman ayarlı
modifiye edilebilmektedir. Belirtilen
zaman aralığında ise panjurlar otomatik
açılır, değilse panjurlar otomatik
kapatılır.

ÇÖZÜM
ORTAKLARIMIZ
“Eviniz Alman güvencesi altında. Akıllı ev
teknolojisinin en güvenilir ve yenilikçi global
firması”

“Hayatı tek bir çatı altına alan konforu
sağlayan firma”

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri

“Teknolojinin büyüyen gözdesi. Rezidans,
konut, otel ve ofis çözümleriyle sektörde emin
adımlarla ilerleyen yerli yatırımlı şirket”

“Güvenebileceğiniz güvenlik sistemleri”

UYGULANABİLEN PROTOKOLLER
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İstanbul / Ank ar a / İz mir /
Antalya / B o dr um / Fe thiy e
M üş t eri Hi z m et l eri Numa r a mı z

0850 304 6644

