Control4® Sistemi
Çevreye Ne Kadar Yardımcı Olur?

Neden Ev Otomasyonu?
İnşaat firmaları, benzer pek çok yaşam projesi arasında, potansiyel alçılar için
evlerin farklılaştırılması konusunda zorluklar yaşayabilirler. Fakat doğru adımlar
atıldığı takdirde boş bir ev ile teknolojik üstünlükler ile daha çok konfor sunan
bir ev arasındaki fark dağlar kadar olacaktır. Control4® ev otomasyon sistemiyle,
ev almak isteyenlere kusursuz bir sistemle her şeyin birlikte çalıştığı mükemmel
bir alternatif sunabilirsiniz. Control4®, tek bir kumanda ile ev sahiplerinin ev
sinema sistemlerini, müziklerini, aydınlatmalarını, iklim kontrollerini ve güvenlik
sistemlerini yönetmelerini sağlar. Control4®; pek çok elektronik donanım ile ev
sistemlerinin kusursuz bir şekilde çalışmasını olası kılar.

Alıcıların Pazarında
Farklılık Yaratın
Alıcılar için fiyat ve konum çok önemli bir
konu olsa da, bazen küçük farklılıklar inşaatını
üstlendiğiniz evlerle diğerleri arasında büyük
farklar yaratabilir. Control4® ile yeni fikirlerle büyük
ayrıcalıklar sunan evler inşa etmeniz standartları
da belirlemeniz anlamına gelir. Bu sizin için büyük
bir avantajdır.

Yaşamlar yoğunlaşıp zaman kısıtlı hale geldikçe, ev sahipleri hayatı
kolaylaştıracak yöntemler aramaktadır. Control4®; konfor, uyum ve iç huzuru
sağlama konusunda onlara şimdiye kadar sahip olmadıkları harika yollar
sunar. Ev otomasyonu artık lüks olmaktan çıkıp, talep edilen bir seçeneğe
dönüşmektedir. Yapmanız gereken bir tercih var: Ya Control4® ile standartları
sadece siz belirleyin ya da evlerin pazarlanması konusunda çağın ve
rakiplerinizin gerisinde kalın.

Peki, Control4® ile neler mümkündür?

Tek Dokunuşla Ev Sinema Sistemi
Ses, video ve ev sineması öğelerinin kontrolünü basitleştirerek birden çok
kumanda kullanımını ortadan kaldırır.
Odadan-Odaya Müzik Sistemi
XM, Sirius, Rhapsody veya kişisel IPod’unuz gibi dijital müzik
koleksiyonlarının keyfini çıkarın - hem de evinizin her noktasından...
Akıllı Aydınlatma
Işıklar ve çıkışların kolay kontrolünü sağlayan bu kusursuz sistemle,
evinizde çok çeşitli aydınlatma ortamları yaratın. Control4® akıllı
aydınlatma; Zamanlayıcılar, Hareket Sensörleri ve Dimmerler kullanarak
güvenliği destekler ve enerji masraflarını hissedilir ölçüde azaltır.
Çevreci Enerji Kullanımı
Enerji kullanımında verimliliği artırarak daha rahat bir evde yaşamanızı
sağlamakla kalmaz, hem size hem de gelecek nesillere daha temiz bir
dünya sunar.
Mobil Erişim
Ev Otomasyonu siteminizi her yerden yönetmenize imkan verir, isterseniz
internetten, isterseniz mobil telefonunuzdan.
Güvenlik
Yuvanızın güvende olup olmadığını, evinizin veya dünyanın her yerinden
izlemek amacıyla güvenlik sistemi veya IP kameralar yerleştirin.

standart bir paket sunup, ev sahiplerinin ev
otomasyon sistemlerini gelecekteki beklenti ve
bütçelerine uygun şekilde geliştirmelerine olanak
sağlayacak seçenekler yaratabilirsiniz.

Kolay Kurulumlar ile
Rahatlayın

Alıcılar Ne İster?
Control4® ev otomasyon sistemi; alıcıların
evlerinde bulunmasını istediği konfor ve kontrolü
beraberinde getirmektedir. Günümüzün alıcıları;
güvenlik, enerji yönetimi ve aydınlatma kontrolü
gibi ileri teknoloji özelliklerinin, standart
olarak evlerinde bulunmasını beklemektedirler.
Control4®’ün kullanımı kolay, ölçeklendirilebilir bir
paket olarak sunulan çözümlemeleri; potansiyel
alıcıların beklentilerini eksiksiz bir ev kontrol
sistemiyle karşılamanızı sağlar.

Control4®’un kurulumu; haftalar veya aylar değil
sadece saatler veya günler içinde tamamlanır.
Uzman bayilerimiz, size süreç içinde rehberlik
edecek, alıcılarınızın şehirdeki en iyi ev kontrol
sistemine ve en güzel eve sahip olmalarını
garantileyeceklerdir ve bunu gerçekleştirirken
planladığınız zaman çizelgesinin dışına asla
çıkmayacaklardır.

Çevreye Duyarlı
İnşaatlar Yapın
Ev sahipleri enerji verimliliği yüksek evler
istemektedir ve bunun için gerekli ödemeyi
yapmaya gönüllüdürler. Control4®; ileri teknoloji
içeren otomasyon çözümlemelerini, olumlu
bir çevresel etki yaratmak için kolay kullanım
ile birleştirerek, alıcıların tüm beklentilerini
karşılamanıza yardımcı olur.

İdeal Çözümler Tasarlayın
Control4®’un esnek işleyişi; her bir alıcının
gereksinim ve bütçesine uygun özel ev otomasyon
paketleri oluşturmanıza izin verir. Projelerinizde;

Unutulmaz
Sunumlar Yaratın
Model evlerinizde bir Control4® sistemi oluşturun;
Işıkların açık, ısının uygun olduğu ve arka planda
hoş bir müziğin yumuşak bir şekilde çaldığı ve
her şeyin mükemmel olduğu bir ev ortamı yaratın.
Böylelikle ışıkları açmakla uğraşmaktansa, alıcıya
etkileyici bir sunum yapmaya odaklanabilirsiniz.
Sunumunuz bittiğinde ise yine tek bir düğmeye
dokunarak evdeki her şeyi kapatabilir ve güvenlik
sistemini devreye sokabilirsiniz.

Control4® Sistemi Çevreye Ne Kadar Yardımcı Olur?
Control4®; enerji harcamalarını azaltmak için dimmerler, zamanlayıcılar ve hareket
sensörleri kullanır. 3 odalı bir evin Control4® ile yönetilmesi sonucunda, her yıl çok yüksek
oranlarda karbondioksit emisyonu ortadan kaldırılır ve bu; bir ay araba kullanmamaya
eşdeğer bir orandır. Bu, sadece çevre için değil, ev sahibinin cüzdanı için de harikadır.
• Ampullerin kullandığı watt miktarı kontrol altına alınarak daha fazla enerji tasarrufu
gerçekleştirilebilir.
Işığın azaltılması

Elektrik tasarrufu

Ampul ömrünün uzaması

10%
25%
50%
75%

10%
20%
40%
60%

2 kat daha fazla
4 kat daha fazla
20 kat daha fazla
20 kattan daha uzun

Her şey Birlikte Çalıştığında Yaşam Daha Güzeldir
Küçük ama fark yaratan dokunuşlarla
Control4® günlük yaşamı hiç olmadığı kadar
kolaylaştırır.

olmak için, siz rahatça yatakta kıvrılmış
yatarken sadece tek bir düğmeye dokunun.

• Çocuklar okuldan geldiğinde bir sms veya
mail alın ve hatta ödevlerini yapmak yerine
Playstation oynadıklarında da Control4® sizi
uyarsın!

• Garaj kapınızı açık unutmuş olmanız sizi
endişelendirmesin. Bir toplantıda ya da
dünyanın diğer ucunda da olsanız sadece
internete bağlanarak bunu kontrol edebilir
ve kapatabilirsiniz.

• Her sabah yeni güne harika bir başlangıç
yapmak için ışıkların, ısının ve müziğin
yavaşça artmasını sağlayın.

• Dokunmatik ekranınızdan 5 milyon
Rhapsody parçasına giriş yaparak müzik
dinleme tarzınızı değiştirebilirsiniz

• Tüm ışıkları söndürmek, ısıyı ayarlamak ve
alarm sisteminizin devreye girdiğinden emin

• Ve çok daha fazlası!
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