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Control4 evinizi ve hayatınızı akıllı ev otomasyon çözümleri 

ile daha da güzelleştirmeye hazır! Evinizdeki tüm teknolojik 

ürünleri tek ve akıllı bir çözüm altında bir araya getirip hayatınızı 

kolaylaştırın. 

Uygun fiyat 
Basit bir sistemle başlayın, zaman içinde gereksinimlerinize ve 

bütçenize uygun çözümlerle sistem paketinizi genişletin. 

Kolay kurulum 
Yeni veya eski, küçük ya da büyük tüm evler için kolay 

uygulanabilir, mükemmel çözüm.

Kolay kullanım 
Hayatınızı kolaylaştırmak için küçük bir çocuğun kullanabileceği 

kadar basitleştirilmiş pratiklikte…

Evinizi, daha güvenli, daha çekici, daha 

konforlu hale getirmenin en kolay yolu... 

Control4®’un akıllı ev konsepti ile artık her 

gününüz kolay!

Control4® size müziğinizi, filmlerinizi, 

ışığınızı, iklimlendirme ve alarm 

sistemlerinizi, evinizden ve hatta dünyanın 

her yerinden basit ve pratik bir biçimde 

kontrol etme imkânı sunar. Üstelik tek bir 

dokunuşla...

Control4®’un kablolu ve kablosuz olarak 

kullanılabilen ürünleri, evinizdeki eğlence 

ve konfor anlayışına bugüne kadar tanık 

olmadığınız yepyeni bir boyut kazandıracak. 

Control4®, aileniz ve sizin için daha fazla 

huzur, rahatlık ve konfor sağlayarak evinizi 

en favori mekânınız haline getirecek.

Eskiden ev otomasyon teknolojisi pahalı bir 

işlemdi ve sadece yeni evlere uygulanabilirdi. 

Control4® tüm bu kuralları değiştirdi!

Uygun fiyat 
Control4®, ev otomasyonunda size uygun 

bütçeli, her eve uygulanabilir, pratik ve 

güvenilir bir sistem öneriyor. İhtiyaçlarınıza 

uygun olarak ölçeklendirilebilen tasarımları 

sayesinde Control4® seçim yaparken sizi 

özgür bırakıyor. Böylece daha az komplike 

bir sistemle başlayıp zaman içinde 

gereksinimlerinize ve bütçenize uygun 

çözümlerle sistem paketinizi genişletmekte 

tamamen özgürsünüz.

Kolay kurulum 
Control4® ürünleri, hem yeni hem de mevcut 

evlere kolayca uygulanmak üzere tasarlandı. 

Kablolu ve kablosuz teknolojisi sayesinde 

Control4® sistemini kurmak için duvarlarınızı 

yıkmak, evinizi yeniden düzenlemek zorunda 

değilsiniz. Üstelik Control4® sistemlerinin 

kurulumu ve programlanması sadece birkaç 

saat alır. Böylece zamandan tasarruf eder, 

ekstra masraflardan kurtulmuş olursunuz.

Kolay kullanım 
 Evinizdeki tüm teknolojik ürünleri tek bir şık 

çözüm altında bir araya getirip sadeleştiren 

Control4® hayatınızı kolaylaştırır. Işıklar, 

müzik, güvenlik, eğlence kısaca yaşamınızı 

konforlu ve huzurlu kılan her şeyi tek bir 

kumandayla yönetir, detaylı bir bilgilenmeye 

ihtiyaç duymadan keyfinize uygun olarak 

düzenleyebilirsiniz.



Akıllı aydınlatma
Control4® ile evinizdeki tüm ışıkları tek bir 

anahtar noktadan kontrol edebilirsiniz. 

Dilerseniz, Control4 dokunmatik ekran, tuş 

takımı ya da sistem uzaktan kumandasını 

kullanın, seçim sizin

Multi-Room müzik sistemi
Dijital müzik arşivinizden seçeceğiniz parçaları 

evinizin her odasından keyifle dinleyebilirsiniz. 

Evinizin farklı odalarına müziğinizi dilediğinizce 

dağıtabilirsiniz. Müziğinizi evinizin her odasına 

gönderin. Üstelik kablosuz...

Merkezi kontrol ünitesi
Merkezi Kontrol Üniteleri Control4® sisteminin 

temelini oluşturur. Ev sinema sisteminiz, 

müzikleriniz, aydınlatmanız, ısıtmanız dâhil 

evinizde kullandığınız her şeyin kontrolünü 

ve istekleriniz doğrultusunda düzenlenmesini 

sağlar. Control4® ile evinizin tamamına sadece 

siz hâkim olursunuz.

Kullanıcı  
ara yüzleri
Control4® size tüm evinizi kolayca kontrol 

edebileceğiniz çeşitli arayüz seçenekleri sunar. 

Bu arayüzleri kullanarak evinizde müzik yayını 

yapabilir, ısıyı ayarlayabilir, ışıkları kısabilir ve 

daha pek çok şeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Tek dokunuşla ev 
sinema sistemi
Evinizde kullandığınız ses, video ve 

ev sineması cihazlarının kontrolünü 

birden çok kumandaya ihtiyaç 

duymadan sadeleştirin. Geleneksel 

kumandalarınızı rafa kaldırın ve 

ekran menüleri ile ev sinema 

sisteminizi ve bağlı cihazlarınızı 

sistem uzaktan kumandanızdan 

yönetin.

Perdeler
Televizyon, tuş takımı, dokunmatik ekran ara 

yüzlerinden birini kullanarak sadece tek bir 

dokunuşla perdeleri açıp, kapatabilirsiniz.

Dış mekan
Control4® ile ışıklarınız ve bahçe 

sulamanız önceden belirlediğiniz 

senaryoya uygun olarak günün belirli 

saatlerinde açılıp kapanabilir.

Güvenlik
Control4® evinizin ve ailenizin güvenliğini sağlar. Hem de her zaman... 

Mevcut güvenlik sisteminize entegre edilen Control4®, evinizin 

güvenliğini izlemeniz için size çok çeşitli seçenekler sunar

Gelişmiş sıcaklık 
kontrolü
Wireless Thermostat - Control4® 

dokunmatik ekran, tuş takımı veya uzaktan 

kumanda ile tüm evinizin sıcaklığını 

rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz.

Elektrik ve gaz güvenliği
Control4® evinizin tüm kontrolünü size vererek 

gaz, su gibi önemli kaynaklardan tasarruf etmenizi 

ve güvenli kullanmanızı sağlar.

Su basma
Control4® akıllı sensörleri sayesinde 

olası su basmalarının önüne geçerek 

evinizin hasar görmesini engeller,


