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Konfor, sadelik ve huzur
Yaşam alanlarınızı oturduğunuz 
yerden tek bir dokunuşla kontrol 
edebilirsiniz.

Kumandaları unutun, Televizyon, müzik seti, 
media oynatıcı gibi cihazları artık tabletinizden 
kontrol edebilirsiniz.

Özelleştirilebilir arayüz sayesinde kendinize özel   
ekran tasarımları yaptırabilirsiniz. Standart bir 
arayüzle kontrol etmek yerine kontrol yazılımınız 
sizi yansıtsın.

Kolay kurulum! Sistem montajı ve devreye 
alınması basittir. Üst düzey bir bilgi gerektirmez.  
Butonlar, armatürler gibi ilave donanımlarda 
standart piyasa ürünleri kullanılabildiğinden 
hızlıca devreye alınabilir.

Kolay kontrol! İster Android tablet 
yada telefonunuzdan, isterseniz iphone  
yada ipadinizden, isterseniz windows  
bilgisayarınızdan kontrol sağlayın.

Yerli üretim. Cihaz ve yazılımlar yerli üretim 
olduğu için stok sıkıntısı, servis problemleri 
yaşamazsınız.
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OTYOO ile Akıllı Yaşam

Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden  güvenlik 
sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara ve 
havalandırma sistemlerine kadar birçok cihaz yaşam kalitemizi arttırmanın 
yanısıra; kontrol edilmesi gereken karmaşık cihazlar halinide alabiliyor. Getirdikleri 

enerji maliyetlerinin yanısıra, karmaşık birçok cihaz yükü kendini gösteriyor.

İşyerlerinde, plazalarda, apartmanlarda, dairelerde, villalarda, otellerde, okullarda... 
kısacası yaşadığımız mekanlarda teknolojiyi en üst seviyede ve kolay bir şekilde kullanmanız 
mümkün.
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Size özel bir sistem
Tablet veya telefonunuzdan evinizi 
yöneteceğiniz ekranlar isterseniz 
tamamen size özel tasarlanabilir.

Donanım ve yazılımlarımız yerli üretimdir. Bunun 
yanısıra donanımlarımızı kullanırken ihtiyaç 
duyabileceğiniz aç/kapat anahtarları, armatürler, 
perdeler, klimalar... piyasada hazır bulunan 
ürünlerden seçilebilir. 

Düşük Maliyet

Küçük bir el hareketiyle; tüm aydınlatmanızı, 
televizyonunuzu veya perdelerinizi kontrol 
edebilirsiniz. Binanız ister küçük bir müstakil 
ev, ister villa, isterseniz otel, konferans merkezi, 
mağaza, depo olsun, otyoo sistemleri ile geniş 
bir yeplazede konfor, esneklik, enerji tasarrufu ve 
kalite kazandırabilirsiniz.

Geniş Kullanım Alanı

Ayrı ayrı kullanılan fonksiyonları bir araya toplayan 
OTYOO, sizi ayrı bir çok kontrol cihazından 
kurtarıp,  herşeyi parmaklarınızın ucuna getiriyor. 
Ayrıca senaryolar ile birden fazla işi tek tuş ile 
yapmanızıda sağlıyoruz.

Kontrol Sizde

Diğer Akıllı kontrol uygulamaları herkes için 
temelde benzer bir yapı sunar. Diğer sistemlerde 
özelleştirilebilir seçenekler sadece bir butonun 
yaptığı işin seçilmesi  yada   ekranda bir 
butonun görüntülenip görüntülenmeyeceğidir. 
OTYOO ise tamamen arayüzü  ve grafikleri 
özelleştirebilmenizi sağlar. Bu sayede ister 
kullanıcılar, isterse mimarlar için projeler özel ve 
benzersiz bir hâl alır.

Size özel
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Sisteme ilave kanal eklemenizi sağlar. Üzerinde 6 
kuru kontak röle çıkışı yer almaktadır. Her kanal 
10A kapasiteye sahiptir.
Ürün Kodu: ORL02006

Sistemin ana ünitesidir. Tek başına bir sistem 
kurmaya yeter. Kanal sayısı yeterli olmadığı 
durumda diğer üniteler bu merkezi üniteye 
bağlanırlar. 6 Kanallı Röle yada 3 Kanal Motor 
Kontrol ünitesi olarak iki tip merkezi ünite 
vardır.
Ürün Kodu: OCM01006 - OCM06003

Röle Ünitesi (6 Kanal) Röle Ünitesi (12 Kanal)

Merkezi Ünite

ÜRÜNLERİMİZ

220V Dimmer Ünitesi IR Kontrol Ünitesi

Motor Sürücü Ünitesi (Perde Kontrol)

$ 300

Sisteme ilave kanal eklemenizi sağlar. Üzerinde 
12 kuru kontak röle çıkışı yer almaktadır. Her 
kanal 4A kapasiteye sahiptir.
Ürün Kodu: ORL05012

Perde, garaj kapısı gibi motorlu ürünleri kontrol etmenizi sağlayan ünitemizdir. Üzerinde 3 kanal 
yer almaktadır. Her kanal 10A kapasiteye sahiptir. Üzerinde yer alan harici inputlar aracılığı ile 
sistem dışında perde kontrol anahtarlarıylada kontrol etmeniz mümkündür.
Ürün Kodu: OPR03003

220V Dimm yapılabilen avize veya 
lambalarınızı kontrol etmenizi sağlayan 
ünitedir. Standart ON/OFF işleminin yanısıra 
ışık seviyesinide ayarlayabilmenizi sağlar.
Ürün Kodu: ODM08003

IR Kumanda ile kontrol edilen TV, media player, 
klima gibi cihazlarınızın sistem üzerinden kontrol 
edebilmesini sağlar.
Ürün Kodu: OIR07001
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Opsiyonel olarak istek dahilinde duvara 
monte edilebilen android tabanlı bir kontrol 
panelidir. Sistemde bulunması zorunlu 
değildir. Dilerseniz sadece telefon ve 
tabletlerinizden de kontrol sağlayabilirsiniz.

Kontrol Paneli

Led Dimmer Ünitesi

Güç Kaynağı
Ünitelerimiz ray tipi kutulardadır. Kutularımız kaliteli metal kutulardır. Besleme gerilimleri 12V DC dir. 
Ünitelerde yer alan inputlar aracılığı ile standart yaylı anahtarlarlada kontrol sağlayabilirsiniz.

Kontrol Yazılımları

Tasarım Programı

Led aydınlatmalar üzerinde standart 
ON/OFF işlemi haricinde parlaklık ayarı 
yapabilmenizi sağlar. Her kanalı 5A 
kapasiteye sahiptir. RGB ledler ve diğer 
aydınlatma ledlerini kontrol ederek 
ortamınızı istediğiniz renk yada aydınlık 
şiddetine ayarlayabilirsiniz.
Ürün Kodu: OLD09003

Ünitelerimizin beslemeleri 12V DC'dir. Bu 
220V giriş 12V DC çıkışlı güç kaynağı ile 
ünitelerimize güç sağlayabilirsiniz.
Ürün Kodu: OPW10001

Sisteminizi kontrol edebilmenizi 
sağlayan uygulamalardır. Android ve IOS 
işletim sistemlerinin yanısıra Windows 
bilgisayarınızdada çalışacak kontrol 
uygulamalarımız vardır. Bu uygulamalardaki 
tasarımlar size özel hale getirilebilir.

Kontrol uygulamalarında kullanılan 
tasarımların yapıldığı programdır. Bu 
yazılım sayesinde cihazlarınızdaki arayüzleri 
özelleştirebilirsiniz.

Sayfa  8   |  Besttech Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Besttech Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.   |   Sayfa  9  



Düşük Maliyet, Yüksek Konfor

Zaman alıcı rutin işlerle oyalanmayın. Otyoo sistemleri her zaman yardımcınız olacaktır. 
Sisteme kontrol edilmesi gereken donanımları tanımlayıp, kontrol tasarımlarınızı 
oluşturmanız yeterlidir.

1

Önceden programlanmış senaryolar, işinizi çok kolaylaştırır. Sadece bir tıklamayla 
iş yerinizi yada evinizi istediğiniz aydınlatma şekline geçirebilirsiniz. Kullanıcı dostu, 
etkileşimli ve anlaması kolay arayüz sayesinde evinizi istediğiniz noktadan kontrol 
edebilirsiniz.
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