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Akıllı Ev, kimsenin evinde olmasına bakılmaksızın, ev sahiplerine konfor, güvenlik, enerji verimliliği (düşük
maliyetler) ve rahatlık sağlayan bir sistemdir.

"Akıllı Ev", birbirleriyle iletişim kurabilen, aydınlatma, ısıtma, klima, TV'ler, bilgisayarlar, eğlence ses ve video
sistemleri, güvenlik ve kamera sistemlerine sahip bir konutu tanımlamak için yaygın kullanılan terimdir. Evdeki
herhangi bir odadan, uzaktan herhangi bir yerden, telefon ya da internet aracılığıyla, zaman çizelgesine göre
uzaktan kontrol edilebilir.

Akıllı ürünlerin kurulması, eve ve kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlıyor. Bu teknolojinin bizlere kazandırdığı
faydalar; zaman, para ve enerjiden tasarruf.

Çoğu evde bu sistemler bulunmamakla birlikte, en yaygın ve uygun fiyatlı yaklaşım, ev sahibi için akıllı ürünleri
kendi bitmiş evlerine takviye etmektir.

Çoğu ürün, internet, telefon ve cep telefonlarıyla uyumludur. Tüm bu protokolleri kullanan ürünler, ev sahibinin
isteklerine ve bütçesine uygun ürün ve donanım ekleme olanağı sunmaktadır. Sistem de genişleyen bir ailenin
ihtiyaçlarını karşılamak için zaman geçtikçe büyüyebilir. Bu ürünlerin tamamı, çeşitli üreticilerin arasından
seçilebilir.

Akıllı bir evin ortaya çıkan en önemli özelliği, dünyamızın sınırlı kaynaklarını korumasıdır. Kullanıcıların,
aydınlatma, pencere sistemleri, su sistemleri ve kullanım izleme yoluyla tasarruf oranını artırmak için evdeki tüm
alt sistemlerle entegre ev denetleyicilerini kullanarak evlerini gerçekten akıllı hale getirme veya doğa dostu hale
getirme yeteneğinin farkına varma oranları da geçen zamanla birlikte artmaktadır. 

Çoğu ev denetleyicisinin, bağlı tüm aygıtlar tarafından kullanımı hesapladığı ve günlüğe kaydettiği izleme
sistemlerinin bulunması, ev sahibinde farkındalığın artmasına ve gerekli değişiklikleri yapma konusunda bilgi
vermesine yardımcı olur. Bu sistemler internette dünyanın her yerinden erişilebilir; böylece ev sahibi her zaman
tüketimi yönetebilir ve ayarlayabilir.
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