SESLİ KOMUT İLE
EVİNİZİ KONTOL EDİN

Akıllı Kumandalar, cep
Aydınlatma

telefonları, tablet
bilgisayarlar gibi tüm

Perde, Panjur

ürünler ile uyumlu
çalışabilen sistem, bütün
cihazlarınızı aynı çatı

TV-DVD, Ses Sistemi

altında toplar,
tek bir kumandada

Klima, Kombi, İklimlendirme

birleştirir ve bunları
birbirleri ile uyumlu çalışır
hale getirir.

Sınırsız Senaryolar ve Zamanlayıcı

Ses ile Kontrol

Güvenlik ve Alarm Sistemi

Görüntülü Diyafon ve IP İnterkom

Enerji Tasarrufu

Kısaca AYPRO;
Türkiye’ nin en fonksiyonlu ve en yaygın kullanılan akıllı ev firması,
Dünyanın en gelişmiş otel otomasyonu sistemini yapan firma,
Dünya da sesli kontrol uygulamasını yapan ilk firma,
Dünya da konum tanıma uygulamasını yapan ilk firma,
Dünya da ilk kez kullanılan taşınabilir tablet diyafonunu yapan firma,
Dünyanın en büyük otomasyon topluluğuna RF çözümler üreten firma,
Akıllı evde taşınabilir kontrol ekranı algısını yerleştiren firma,
Kumandadan ilk kez tek dokunuşla tüm elektrikli cihazları kontrol edebilen,
Tüm marka ve modeller ile uyum sağlayan firma,
ve dahası…

Pratik ve akıllı bağlantıların zamanı geldi.

Artık gelişmiş çözümler sunamayan eski teknolojileri kullanmanıza
ve tüm evinizi bir kablo ağı içinde bırakmanıza gerek yok.

Konfor, Sadelik,
Güvenlik ve Huzur

yeni nesiller için
enerji tasarrufu sağlayın

Akıllı
Dokunmatik
Anahtarlar ...

Kablolama gerektirmeyen,
kablosuz haberleşen, akıllı
aydınlatma anahtarları.
Hazır ya da içinde yaşanan
mekanlara dahi kolay kurulum.
Akıllı kumandalarla, dokunmatik
panellerle ve internetten tek
dokunuşla kontrol edilebilir.

Dimmer Anahtar

Işık kontrolünde istenilen seviye tanımlanır. Tüm senaryolar ile birlikte çalışabilir.

Perde ve Panjur Anahtarı

Her bir perde ya da panjura bir adet bağlanır. Senaryolarda istenilen seviye tanımlanır.
Tekli Anahtar
AYS1A

Senaryo Anahtarı

Üç farklı senaryo ile istenilen özellikler tanıtılır. Örneğin “A” eve geldim olarak düşünülürse,
istenilen ışıklar açılır, panjurlar yukarı kalkar, klimanız istenilen dereceye gelir, su ve gaz vanası
devreye girir. Bu sırada beğendiğiniz sanatçının parçası çalmaya başlar. “B” evden gidiyorum,
“C” uyku zamanı olarak düşünülebilir. Tüm elektrikli cihazlarınızı ve anahtarlarınızı kontrol eder.

Vavyen Anahtar

Kumanda pronsibi ilie çalışır, kontrol edecceği aydınlatma ile arasında kablolama gerektirmez.
İstenilen aydınlatmaları kontrol etmek üzere kodlanabilir. Tüm anahtarları kablosuz kontrol eder.

İkili Anahtar - AYS2A
İkili Vavyen - AYS2V

Üçlü Anahtar
AYS3A

Dimmer - AYS1D
Perde/Panjur Anahtarı
AYS1P

Senaryo Anahtarı
AYS3S

Ölçüler

Anahtar Arkası

Akıllı Modüller

AYM1A - Tekli Modül
On/Off - 16A
AYM2A - İkili Modül
On/Off - 2x16A

Aydınlatma

AYM3V - Üçlü Vavyen
Üç linye vavyen kontrol
AYM1D - Dimmer Modül
Tek linye seviye kontrol
AYM1P - Perde/Panjur Modülü
Tek perde ya da panjur kontrolü

Perde,Panjur

Sınırsız Senaryolar ve Zamanlayıcı

AYM3S - Senaryo Modülü
Üç farklı senaryo kontrolü
AYM1R - Priz Modülü
Tek linye kontrol ON/OFF
Sinyal tekrarlayıcı özelliği
AYMPU - Tetikleme Modülü
Anlık 0.5sn tetikleme

Enerji Tasarrufu

Akıllı Enerji Yönetimi

dk.

Radyo frekansı kullanarak, uzaktan kumanda
edebilme özelliği sağlayan modüldür.
Akıllı ev sistemine entegre olabilme özelliğiyle
de tüm senaryolara uyum sağlar ve internet
üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun
kontrol etme olanağı tanır.
İstenilen marka ve model elektrik
anahtarları ile uyumludur. Yuvarlak yapısı
sayesinde bütün buatlara sorunsuz ve hızlı
bir şekilde monte edilebilir.

Anahtarı sökün
Anahtarın arkasına modülü takın
Anahtarı yerine yarleştirin

GÖRÜR,
HİSSEDER,

HAREKETE GEÇİRİR...
AYSOT

Ortam Algılayıcı
Isı, ışık ve hareketleri algılayarak, bilgileri kablosuz aktarır.
Senaryoların ayarlarını kontrol eder. Örneğin, uyku modunda
oda sıcaklığı 25 derecenin altına düşünce klimaları 25 derecede
çalıştırır.
10 dakikadan fazla hareket algılanmadığında evi ekonomi
moduna geçirir, gereksiz ışıkları kapatır, ortam ısısını ayarlar.
Mevsimine göre, ışık ışık seviyesini algılayarak perde ve
panjurları harekete geçirir, evinizin enerji kaybını önler.
Özetlemek gerekirse; gizli bir hizmetkar gibi görür, hisseder
ve harekete geçirir.

Termostatlı Çoklu Anahtar
- Aydınlatma, priz, termostat, perde
ve panjura bağlı cihazları teker teker
veya senaryo olarak kontrol eder.
- RF & IR çevirici kullanılarak IR
cihazları kontrol edebilir.
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Uzaktan kontrol edilebilen ve
programlanabilen yeni nesil
akıllı termostat.
Mevcut iklimlendirme
sistemi ile uyumlu
çalışabilir, yazılım desteği
sayesinde öğrenir ve uygular.
böylece cihazınızın gereksiz
çalışmasını önler.
Bu sayede otellerde ya da
konutlarda konfor ve enerji
tasarrufu sağlar.

%40
Enerji Tasarrufu

RF & Senaryo Kumandası
Aydınlatma, perde, panjur ve priz gibi tüm cihazları kontrol eder.
Geri bildirim özelliği ile yapılan işlemin sonucunu bildirir.
6 farklı senaryo kodlanabilir.
RF & IR çevirici kullanılarak IR cihazları kontrol eder.

AYK01

RF & IR Akıllı Kumanda
Aydınlatma, perde, panjur ve priz gibi tüm cihazları
kontrol eder.
Üniversal kumanda özelliği sayesinde marka ve
modeli ne olursa olsun klima, TV, DVD, uydu alıcısı,
ses sistemi gibi IR özelliği olan cihazların bilgilerini
öğrenip kontrol eder.
Geri bildirim özelliği ile yapılan işlemin sonucu
kumandanın üstündeki LCD ekrandan bildirir.
8 farklı senaryo kodlanabilme özelliği ile
hayatınızı kolaylaştırır.

AYK02

DÜNYANIN HER YERİNDEN
EVİNİZİ YÖNETİN ...
RF Ağ Geçidi
Aydınlatma, perde, panjur ve priz gibi tüm
cihazların internet üzerinden kontrol eder.
Su ve gaz vanaları, elektrik ve bahçe sulama
sistemleri gibi ekstra kontrolleri devreye
almakta kullanılır.
Sınırsız sayıda senaryo ve zamanlayıcı kontrol
etme özelliği vardır. Ortam algılayıcılar
internetten gelen bilgileri alır ve değerlendirir.
Bu cihaz gün ışığının seviye bilgisini alarak
bahçenizi sular, panjurlarınızı açar, kahve
makinanızı çalıştırıp, en sevdiğiniz melodiyle
sizi uyandırır.
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DÜNYADA BİR İLK
V O I C E

C O N T R O L

SESLİ KONTROL SİSTEMİ
Akıllı Ev ve Otomasyon Yazılımı, IOS & Android Uygulaması
gelişmiş yazılım özelliği sayesinde tüm sistemin entegre çalışmasına yardımcı olur.
Aydınlatmalar, klima, kombi ve diğer sayabileceğimiz tüm yaşam ihtiyaç sistemlerini
kontrol eder, enerji tasarrufu için optimize eder, senaryolar ve zamanlayıcılar kullanır.
Sizin isteklerinizi yerine getirir. Konfor, güven ve prestijiniz için çalışır.
Evinizi binlerce kilometre uzaktan tek bir komutla kontrol edebilirsiniz.
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A6IPM7
7”TFT dokunmatik ekran
Android işletim sistemi
IPS kapasitif çoklu dokunuş
RF, KNX, Cloud akıllı ev kontrolü
Wi-Fi kontrol
Daireler arası sesli görüşme
Daireler arası görüntülü görüşme
Daireler arası Kısa Mesaj Servisi
Sesli not bırakabilme
Asansör çağırma
Rehber oluşturma
Sesli ve görüntülü not alma
Gelen notu izleme
Konsiyerj hizmetleri kullanımı
Güvenlikten geleni görebilme
Kapıdan geleni izleyebilme
Güvenlik kamerlarını izleyebilme
Kablosuz alarm dedektörü ekleyebilme
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A6IPM10
10”TFT dokunmatik ekran
Android işletim sistemi
IPS kapasitif çoklu dokunuş
RF, KNX, Cloud akıllı ev kontrolü
Wi-Fi kontrol
Daireler arası sesli görüşme
Daireler arası görüntülü görüşme
Daireler arası Kısa Mesaj Servisi
Sesli not bırakabilme
Asansör çağırma
Rehber oluşturma
Sesli ve görüntülü not alma
Gelen notu izleme
Konsiyerj hizmetleri kullanımı
Güvenlikten geleni görebilme
Kapıdan geleni izleyebilme
Güvenlik kamerlarını izleyebilme
Kablosuz alarm dedektörü ekleyebilme
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Otel odalarındaki mevcut altyapıya
bile uygulanabilen ekstra konfor
ve enerji tasarrufu sağlayan
otomasyon sistemi...

ODA KONTROL
ENERGY SAVER

AKILLI
TERMOSTAT

DOKUNMATİK
PANEL VE TABLET

ODA KONTROLÜ
TERMOSTATLI
ANAHTAR

RESEPSİYONDAN
ODA KONTROL

MİSAFİR
UYGULAMASI

HER
DERDE
DEVA...

KONUT + İŞ YERİ + OTEL

Her türlü altyapı ile kablolu
ve/veya kablosuz çalışabilen
hibrit sistem.
Aydınlatma, perde, panjur, kilit
açma, iklimlendirme, su, elektrik
ve enerjikontrollerini bir orkestra
şefi gibi yönetir.
“All in one” teknolojisiyle tek
sistem üzerinden 128 ayrı giriş,
çıkış çözümü sağlar ve bütün
bunları binlerce kilometre uzakta
olsanız bile akıllı telefonlarınızdan
hatta sesli kontrol sistemi ile
yönetebilirsiniz.
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DÜNYANIN HER YERİNDEN
EVİNİZİ KONTROL EDİN...

KNX VoiceControl
Uygulaması

KNX sistemlerini IP üzerinden
yönetebilen, mobil uygulamaları
ile tüm ihtiyaçları çözen tek ürün
KNX ve RF sistemlerini birleştiren,
uzaktan kontrol sağlayan eşsiz modül

KNX Smarthome Uygulaması
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120 DAKİKADA EVİNİZİ AKILLI EVE
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ...

GÜVENLİK
AYPRO alarm sistemi evinizi ve ailenizi korur,
huzur ve güven için çalışır. Hareket, gaz, duman ve
su baskını algılama gibi birçok özellikler sunar. Acil
durumlarda size ve sevdiklerinize haber verir.

AYPRO ürünleri muvcut oturumda olan dairelere, ofislere ve
tüm yaşam alanlarına 120 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde
kurulmak üzere tasarlandı.
AYPRO Akıllı Ev Sistemi, hiçbir ekstra bilgisayar bağlantısı
gerektirmeden kendi kendinize ayarlayabileceğiniz bir
sistem sunar.

GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON SİSTEMİ
AYPRO’ ya ait tüm sistemler, akıllı ev, alarm,
görüntülü diyafon ve geçiş sistemleri birbiri ile
entegre çalışır.

AKILLI KUMANDALAR
Evinizdeki tüm elektrikli aletleri
tek bir akıllı kumanda ile kontrol
edebilirsiniz. Sade ve basitleştirilmiş
kontroller sayesinde senaryolarınızı
yönetebilirsiniz. TV, DVD, müzik
sistemi, uydu alıcı, aydınlatma,
perde ve panjur gibi tüm
kontroller elinizin altında.

AKILLI DOKUNMATİK ANAHTARLAR

Evinizdeki yada iş yerinizdeki tüm ışıkları, tek
dokunuş ile kontrol edebilirsiniz. Seçiminize
göre dokunmatik panel, akıllı kumanda ya da
tüm wi-fi cihazlarınız ile kullanabilirsiniz. Işık
seviyesini ayarlayabilir ve senaryolara dahil
edebilirsiniz.

SES SİSTEMİ
Evinizin her odasında müzik keyfini yaşayabilir, sabah
sporunuzu yaparken haberleri dinleyebilirsiniz.
Tüm evinizde, hatta bahçenizde ayrı keyif alacaksınız.
Arkadaşlarınız geldi, tuşlayın başlasın.
Parti zamanı...

AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ

AYPRO, elektrik, gaz ve su kaynaklarınızı kontrol eder,
tasarrufunuz için yönlendirir ve alarm sistemi ile entegre
çalışarak acil durumlarda kesilmesini sağlar.
Siz evde yokken gereksiz yere çalışan
elektrikli aletleri, aydınlatmaları kapatır.
Isıtma sisteminizi sizin istediğiniz
dereceye alır. İstediğiniz saatte
bahçenizin sulama sistemini açar
ve kapatır. Bahçe aydınlatmaları
zamanlayıcı ve hareket algısı ile
kontrol edilir. Enerji tasarrufu
yapar. Bu yeşil bir çevre ve düşük faturalar için önemli
bir adım...

İKLİMLENDİRME

Günün farklı saatlerinde evinizin istediğiniz
sıcaklıkta olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca
uzaktayken de kontrol altında tutabilirsiniz.
Eve gelmeden önce klima ya da kombi
sisteminizin devreye girmesini
sağlayabilirsiniz.

AKILLI DOKUNMATİK
PERDE VE PANJUR KONTROLÜ

Aydınlık seviyesine ve arzu ettiğiniz
konfora göre perde ve panjurlarınız
açılır ya da kapanır.
Güneş ışığına göre istediğiniz
konuma ayarlanır.
Günaydın senaryonuzda tüm
perdeleriniz tek bir dokunuş ile
kontrol edebilirsiniz.

SINIRSIZ SENARYO

Yemek, eğlence uyku gibi farklı senaryolar
oluşturabilirsiniz. Film izle senaryonuz, perde ve
panjurları kapatır, klimanızı istediğiniz dereceye
ayarlar, DVD ve ses sisteminizi başlatır. İstenmeyen
aydınlatmaları kapatarak ışık seviyesini ayarlar.
İyi seyirler...

UZAKTAN İZLEME VE
KONTROL

Evinizdeki tüm sistemleri
isterseniz dünyanın öbür ucundan
izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
İçiniz rahat olsun, siz evde yokken
bile, enerji tasarrufu ve güveniniz
için AYPRO çalışaya devam eder.

AKILLI YAŞAM

TEKNOLOJİSİ

Akıllı yaşam teknolojisi yazılımları ve
IOS & Android uygulamaları, gelişmiş
yazılım özelliği sayesinde tüm sistemin
entegre çalışmasına yardımcı olur.

AKILLI TELEFON,
TABLET PC

IP KAPI ÖNÜ
PANEL

IOS & ANDROID
UYGULAMASI

GÜVENLİK
KAMERASI

SESLİ KONTROL

IP NETWORK

BÜYÜK DÜŞÜN
KÜÇÜK BAŞLA
ÇABUK BİTİR

7” VEYA 10” DOKUNMATİK
PANEL VEYA TABLET
(AKILLI EV VE İNTERKOM)

Kablolu/Kablosuz
ALARM SİSTEMİ
IP TABANLI
RF AĞ GEÇİDİ

RF & IR
AKILLI KUMANDA

RF & SENARYO
KUMANDASI

AYDINLATMA,
PERDE/PANJUR
KONTROL ANAHTARI

AYDINLATMA, PRİZ
PERDE/PANJUR
KONTROL MODÜLÜ

AKILLI
TERMOSTAT

RF & IR ÇEVİRİCİ
EV ALETLERİ KONTROLÜ

SES SİSTEMİ

ELEKTRİK, SU VE GAZ
KONTROLLERİ

Hayatınıza Renk Katacak Özellikler...

Akıllı yaşam teknolojisi sunan eviniz size hayatı kolaylaştıracak ve teknolojinin tüm
imkanlarını sunacak.

Konfor ve Rahatlık...

Akıllı eviniz;
Gelişmiş yazılım özelliği sayesinde tüm sistemin entegre
çalışmasına yardımcı olur. Aydınlatmalar, klima, kombi ve
diğer sayabileceğimiz tüm yaşam ihtiyaçlarını kontrol eder,
enerji tasarrufu için optimize eder, senaryolar ve zamanlayıcılar
kullanır. Sizin isteklerinizi yerine getirir. Evinizi binlerce kilometre
uzaktan tek bir dokunuşla kontrol edebilirsiniz.
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Ses ile Kontrol...

Sesli Kontrolü aç...

Sesli Kontrol

......

iPhone’ unuzda;
Elinizi herhangi bir tuşa dokunmadan
“siri” yönlendirmesi sayesinde sesli
komutlar ile akıllı evinizi yöneteceksiniz...

dinliyor...

ofis

ev

Geofence Kullanımı...

Akıllı eviniz;
Eve yaklaştığınız da eve geldiğinizi anlayacak ve size
“hoş geldin senaryosunu başlatayım mı ?” diye soracak...

14:53

Konsiyerj Hizmetleri...

Telefon’ unuzda konsiyerj uygulası sayesinde;
Marketten sipariş verebilir, temizlik hizmeti alabilir,
teknik servis çağırabilir, kuru temizleme hizmeti alabilir
veya taksi çağırabilirsiniz.

