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Otomasyon ile
Rüya Evi İnşaa Etmek

Her proje, müşterilerinizin rüyalarını gerçeğe dönüştürebilmek

için benzersiz bir fırsattır. Müşterileriniz, detaylı tasarımlar ve

özelliklerle hayatlarına kattığınız projelere “Evim” diyebilmek

için can atarlar.

Control4 otomasyon çözümleri evleri daha rahat, daha enerji

dostu ve daha güvenli yapmak için tasarlandı. Ev tasarımlarınızı

kişisel özellik ve deneyimlerle tamamlayarak rüya evleri

rüya yaşam biçimlerine dönüştürüyor. Projelerine ev otomasyonu

ekleyen proje sahipleri, teknoloji tutkunu ev sahiplerinin gözünde

farklı bir yere sahip oluyor.



Otomasyonlu evler tüketicilerin günümüzde

modern evlerden bekledikleri kolaylıkların

çok daha üstünde duruyor. Ev otomasyonunda

bir dünya lideri olarak her bütçeye uygun esnek

ve kişiselleştirilebilir otomasyon çözümleriyle

en çok tercih edilen firma Control4.

Ev sahipleri tek oda ya da çözümle başlayıp

planları değiştikçe sistemlerini genişletebilirler.

İsterlerse de en başından tam donanımlı, tüm

evi kapsayan bir otomasyon sistemine sahip

olabilirler.

Control4 yetkili bayileri müteahhit ve

ev sahipleriyle doğrudan çalışarak

her proje için en uygun giriş seviyesi

sistemleri tasarlarlar. Ek olarak, Control4

bayileri kablolaması hazır seçenekler

sunarak evlerinizin şimdi ya da

gelecekte müşterinizin isteyebileceği 

yeni özelliklere hazır olmasını sağlar.

Her Eve Rüya Gibi Bir Yaşam

Ev otomasyonu ile masraflar sürekli düşüyor ve adaptasyon gittikçe kolaylaşıyor.

Stephen Hann, Hann Builders



Her Projeye
Kişiselleştirilmiş Çözümler

 

Evdeki tüm cihaz ve sistemlerin tamamen ve hatta

uzaktan sanal olarak yönetilebildiği, hayatı kolaylaştıran

evlerle müşterilerinizi büyüleyin.  Kullanımı kolay arayüz

üzerinden ev sinemasını yönetin, ışıkları kısın, kapıları kilitleyin,

ısıyı yükseltin ve alarmı devreye alın. Control4’un büyüsü işte bu.

Her projenize uyacak kusursuz otomasyon tasarımı için doğrudan

Control4 bayileri ile çalışmanız gerekmektedir.

Tüm yıl boyunca
aydınlatmayı otomatik
kontrol eden hareket
sensörleri ve zamanlayıcılarla
enerji tasarrufu ve güvenlik
sağlayın.

Herhangi bir kaynaktan
sanal olarak tüm eve
müzik yayını yapın.



Otomasyonlu kilit,
kameralar ve alarm
sistemleri ile içiniz
çok daha rahat etsin.

Otomasyonlu aydınlatmalar
ve AV ekipmanlarıyla evde
olmasanız bile evdeymiş gibi
görünerek istenmeyen
misafirleri evinizden uzak
tutun.

Kablolu, uydu ya da 
Blu-ray fark etmeksizin
istediğiniz TV’den
videolarınıza erişin.

Soğuk aylarda eve 
geldiğinizde sıcak ve
rahat bir karşılama için
termostatları uzaktan
ayarlayabilirsiniz.

Tek dokunuşla ışıkları
kısın, şömineyi alevlendirin
ve panjurları indirin.

Control4 dokunmatik ekranı,
uygulaması ve uzaktan erişimi
ile evdeki tüm cihazları
yönetmenin keyfini yaşayın.



Control4 Yetkili
Bayilerinin Önemi

*Her Control4 bayisi bağımsız birer servis sağlayıcıdır. Control4, servisler tarafından ifade edilmiş veya ima edilmiş, Control4
sözleşmesinde belirtilmeyen tüm garanti vaadlerini reddeder ve sorumluluk kabul etmez. Lütfen Control4 kullanıcı garantisindeki
standart Control4 ürün garantisini okuyarak daha fazla bilgi alın.

Control4 müşterilerinizle çalışabilecek 3000’e yakın eğitimli entegratör

ve kurulumcu ağına sahiptir. Ev teknolojileri ve sistem entegrasyon

alanlarında eğitimli her Control4 yetkili bayisi inşaatçılar ve ev sahipleri

için kaliteli hizmet sunarlar. Ev sahibinin ihtiyaçlarını anlamak ve her

sistemi basit, kullanışlı ve kişiye özel olmasını sağlamak zaman alıcı bir

süreçtir.

Control4 bayileri işlerin planlanan sürede bitmesine özen gösterirler.

Proje aşamasında oluşan değişikliklerden sizi haberdar ederler ve

müşterinizle aranızdaki iletişime saygı gösterirler. Control4 bayileri

aynı sizin gibi kaliteli işleri referans olarak göstermek isterler. Tüm

Control4 ürünlerini içeren kapsamlı garanti ve ödüllü destek takımı

sayesinde kablolama aşamasından final aşamasına kadar içiniz rahat

edebilir.



Müteahhitler genelde yeniliklerle risk almak istemezler. Ancak Control4
sisteminin sağladığı avantajları gördükten sonra fikirleri hemen değişiyor.

Scott Sensat, Design Tech Homes

Neden Control4?

Otorite Bütçe Dostu

Çok Yönlülük

Control4 120.000’in üzerinde ev ve bir çok

ticari endüstri(4-5 yıldızlı hoteller dahil) ile

gücünü kanıtlamış bir liderdir. Dünya genelinde

80’den fazla ülkede  3.000’den  fazla eğitimli

ve sertifikalı Control4 yetkili bayisi bulabilirsiniz.

Control4 piyasadaki ev otomasyon

çözümlerine devrim getirerek ilk

bütçe dostu, akıllı yönetim çözümlerini

sağladı. Bu sayede ev sahipleri başlangıçta

tek oda veya uygulamayla sistemlerini

kurabiliyor, zaman ilerledikçe ve yeni 

ihtiyaçlar oluştuğunda sistemlerini 

istedikleri gibi geliştirebiliyorlar. Control4’un

ödüllü ürünleri aynı zaman kullanıcı dostu

ve basit. Eğer ev sahipleri iPad kullanabiliyorsa,

Control4 akıllı evin yönetimine adapte olmaları

saniyeler sürer.

Control4 açık bir platform olduğu için

lider markalarla çalışıyor. Endüstrinin

en yaratıcı üçüncü parti geliştiricileriyle

çalışarak müşterilerin kullanmak istedikleri

cihaz, uygulama ve ürünler ne olursa olsun

sistemin tam uyumlu olmasını sağlıyor.
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Otomasyon Demek Kaliteli İş Demek
Otomasyon teknolojisi içeren yapılarınızla tutkulu ev sahiplerinin ilgisini çekin ve diğerleri arasından sıyrılın.


