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Ev Otomasyonu, evinizin kontrolünü otomatikleştirerek sizin için çalışır; böylece enerji tasarrufu sağlarken kolaylık
sağlar ve hayatınızı kolaylaştırır! Uzaktan kumandalı ışıkları karartmak kadar basit olabilir veya evinizde bir
termostat, güvenlik sistemi, aydınlatma ve ev aletleri gibi bir ana kontrol cihazı kullanılarak programlanabilen bir
ağ ağı kurmak kadar karmaşık olabilir. Dünyanın herhangi bir yerindeki cep telefonundan! Ev ortamınızın her
yönünü tek bir tel kurmadan kontrol etmek, kablosuz teknolojisine sahip ev otomasyon cihazlarını kullanarak
mümkün olmuştur.

Ev otomasyonunun tanımı ve özellikleri yıllar içinde önemli ölçüde değişti. Yirmi yıl önce ev otomasyonunun çoğu
kişi tarafından nadiren düşünüldüğünde, tüketicilere "geleceğin evi" sözü verildi. Ev otomasyonu öncelikle
teknoloji meraklıları tarafından biliniyordu ve lüks evlerde profesyoneller tarafından kuruldu. Günümüz
teknolojisi, ev sahipleri için kendi ev kontrol sistemlerini satın alıp kurmalarını kolaylaştırıyor ve daha uygun fiyatlı
hale getiriyor ve ev otomasyonu nihayetinde "akıllı bir evde" yaşamak isteyen ortalama tüketici için bir gerçek
haline geldi. Günümüzün ev otomasyon çözümlerinin sayısız yararı şunları içerir: güvenlik, enerji tasarrufu, para
tasarrufu, kolaylık ve kontrol. Ayrıca ses kontrolü ve güvenlik malzemeleri sunarak yaşlıların ve engellilerin günlük
yaşantısının kalitesini de artırabilir.

 Ev Otomasyonuna Başlarken

Aydınlatma Sistemleri :
Aydınlatmayı kontrol etmek başlangıç noktasıdır. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok uygun başlangıç kitleri
var, böylece birkaç dakika içinde ev otomasyonundan zevk almaya başlayabilirsiniz.

 Güvenlik Sistemleri :
Ailenizi güvende tutmak için bir ev güvenlik sistemi kurmak her şeyden önce kablosuz güvenlik sistemleri ile daha
basittir. Pek çok sistem, denetimi ekstra kolaylık getiren güvenlikle birleştirir.

 Isıtma – Soğutma Sistemleri :
Evinizin sıcaklığı ev otomasyonu ile uzaktan programlanabilir ve kontrol edilebilir, böylece enerji ve paradan
tasarruf etmenize yardımcı olur. Ayrıca, belirli sıcaklıklara ulaşıldığında uyarı verebilirsiniz, böylece sorunların
oluşmasını önleyebilirsiniz.

 Ses Sistemleri :
Ev otomasyonu, ev eğlence sisteminizi de kontrol etmeyi kolaylaştırır. Bir uzaktan kumanda üzerindeki bir
düğmeye dokunarak ev sineması ve ses sistemi, ışıkları soluk ve sesi istediğiniz gibi ayarlanmış bir film izlemeye
hazır olabilirsiniz.

 Akıllı Ev Otomasyonunun Amacı :
Ev otomasyonunun amacı her zaman evinizi daha rahat ve güvende yapmak, normalde yapacağınız işi yapmanıza
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izin vererek evinizi yönetmek için harcadığınız zamanı azaltmak ve özünde evde sizin için çalışmak üzere size zaman
kazandırmasıdır. 

Akıllı Ev otomasyonu; Konfor ve güvenliğin yanında, evin otomatikleştirilmesi, enerji kullanımını düzenleyen,
ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetlerini düşürmenin en iyi yoludur.

Ev otomasyonu, ev sahiplerinin yaşam tarzlarını değiştirmeden enerji tüketimini büyük oranda azaltmalarına ve
dolayısıyla küresel ısınmayı yavaşlatmak için onlara yardımcı olmalarına ve onlardan para tasarrufu sağlamalarına
kadar ev teknolojisi çevrelerinde ev sahipliği yapıyor. Son olarak, ev otomasyonu heyecan vericidir! Yeni yenilikler,
ev otomasyon ürünlerini ailenin her üyesi için eğlenceli ve kullanımı kolay hale getirir.
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