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Başlıklar halinde "Ev Otomasyon Sisteminin Bileşenleri" isimli ufak bir liste yapacak olursak, başlıca;

- enerji tasarrufu sistemleri
- akıllı aydınlatma sistemleri
- elektronik sistemler (eğlence, müzik, Tv, ışıklar, vb.)
- ısıtma - soğutma sistemleri
- kilit / güvenlik sistemleri
- yönetim (kontrol) mekanizmaları (uzaktan kumandalar veya akıllı telefon)

Dolayısıyla bir ev otomasyon sistemine bakıyoruz ... şimdi ne yapıyoruz? Google aracılığı ile “akıllı ev sistemleri” ile
ilgili arama yaptığımızda Lutron, Crestron, Control4 gibi isimler buluyoruz. Bunlar gerçekten, ne yapıyorlar? Bu
ürünler evinizin ve hayatınızın kalitesini nasıl artırabilir? İnceleyelim.

Lutron
 Lutron'un görevi, enerji tasarrufu, aydınlatma ve gölge kontrolüdür. Lutron ile uzaktan elektrik tasarrufu
yaparken evinizdeki ışıkların ve tonlarının durumunu kontrol edebilirsiniz. Lutron otomasyonu, odada kimse
bulunmadığında ışıkları söndürebilir, siz uzak olduğunuzda jaluzilerinizi açıp kapatabilirsiniz. Lutron ile, bir
düğmeye basarak tüm ışıklarınızı açabilir veya kapatabilirsiniz! Lutron'un en büyük avantajlarından biri, size enerji
maliyetlerinde tasarruf etme olanağı vermesi!

Crestron
 Crestron'un odak noktası modern eviniz için bütünleşik elektronik sistemlerdir. Müzik ve TV ortamlarından
ışıklara, iklim sistemlerine ve kilitlere kadar, en muhteşem kontrol sistemine sahip olan Crestron, evinizin hemen
hemen her güç bölümünü kontrol edebilir. Dahili dokunmatik ekranlar, uzaktan kumandalar veya akıllı
telefonunuzla ortamınızı kontrol edebilirsiniz.

Control4®
 Control4 en önemi akıllı ev teknolojisi. Evinizdeki aydınlatma, ısıtma, eğlence ve kilit / güvenlik gibi farklı
cihazların otomasyonunun ötesinde, Control4 size zamanlama gibi görevleri kontrol etmenizi kolaylaştırır.
Örneğin, evinizi geceleri serinletecek şekilde programlayabilir ve uyanmadan yarım saat önce yavaş yavaş tekrar
ısınır ve uyandığınızda ışıklarınızı yavaşça açık pozisyona getirmesini sağlayabilirsiniz. Kilitler, ışıklar ve elektronik
cihazları kontrol etmek, tek bir tuşa basmak ve kapılarınızın hepsini kilitlemek, ışıkları kapatmak, güvenlik
sistemini etkinleştirmek ve güneşlikleri kapatmak için evinizin her yerine dolaşmak derdinden kurtulun.

Bu yazının sonunda muhtemelen ev otomasyonunuz için neyi istediğinize dair oldukça iyi bir fikriniz var.
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