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OTYOO
Akıllı Ev Sistemleri
Yaşam alanlarınızı oturduğunuz yerden tek bir dokunuşla 
kontrol edebilirsiniz.

Hayatımıza her gün başka bir elektrikli cihaz girmekte, 
birçok cihaz yaşam kalitemizi arttırmanın yanı sıra; kontrol 
edilmesi gereken karmaşık cihazlar halini de alabiliyor. 
Getirdikleri enerji maliyetlerinin yanı sıra, karmaşık birçok 
cihaz yükü kendini gösteriyor.

OTYOO Akıllı Ev Sistemi; aydınlatmalar, prizler, perdeler, 
panjurlar, televizyon sistemleri, müzik sistemleri, kombi 
ve klimalar gibi tüm elektrikli aletlerin mobil cihazlar veya 
tabletler  ile kontrol edilebilmesine imkan tanıyan bir 
sistemdir.

İşyerinizde yada dairenizde teknolojiyi en üst seviyede, 
kolay ve ucuz bir şekilde kullanmanız mümkün.

Konfor, sadelik ve huzur
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OTYOO Ayrıcalıkları...
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 konferans merkezi, mağaza, depo olsun, otyoo sistemleri ile geniş 
bir yeplazede konfor, esneklik, enerji tasarrufu ve kalite kazandırabilirsiniz.

Geniş Kullanım Alanı

OTYOO ile cihazlarınızın kontrolünü birçok platformadan yapabilirsiniz. Android işletim sistemine sahip 
tablet veya cep telefonundan, iOS işletim sistemine sahip iPad, iPhone gibi mobil cihazlardan, windows ve 
mac işletim sistemine sahip bilgisayarlardan kontrol edilebilir. Kontrol uygulamalarının hepsi ücretsizdir.

Android, iOS, Windows, Mac OS Desteği

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

Kolay ve Hızlı Kontrol

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 Tasarım

OTYOO montaj aşaması ve sistemi devreye alma işlemi diğer sistemler gibi karmaşık bir yapıya sahip 
değildir. Ürün montajından sonra anahtarlar üzerinden hemen kullanılmaya başlanabilir. Sistemi devreye 
alma işlemi için mühendislik bilgisine gerek yoktur. 

Kolay Kurulum ve Devreye Alma

Evinizde veya ofisinizde teknolojinin, konforlu yaşamın
ve enerjiyi verimli kullanmanın en akıllı yolu 

OTYOO Akıllı Ev Sistemleri
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AYDINLATMA VE  PRİZ 
KONTROLÜ

Aydınlatma cihazlarınızın kontrolünü 
ve parlaklık ayarlarını kontrol 
edebileceğiniz gibi prizlerinizin 
enerjisinide OTYOO sitemi ile açıp 
kapatabilirsiniz.
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Evinizde yada ofisinizde  değilsiniz fakat 
ışığı açıkmı unuttunuz? Mobil uygulama 
üzerinden hemen kontrol edin.

Bulunduğunuz ortamdaki aydınlatma 
ürünlerinin  seviyesini ve rengini belirleyerek 
farklı ambians ortamları yaratın.

Röle üniteleri üzerinden bağlanacak harici 
rölelerle prizlerinizi yada tüm evinizin 
enerjisini kontrol edebilirsiniz.

Kontrol edilecek aydınlatma ürünlerinin 
sayısı önemli değildir. Her bir ürün ayrı ayrı 
yada gruplar halinde kontrol edilebilir.

Aydınlatma ürünleriniz ve prizleriniz 
herzaman kontrolünüz altında olduğu için 
enerji tasarufu yapmanızı sağlar.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

Akıllı Yaşam...

Evinizde, ofisinizde bulunan bütün aydınlatma ürünlerinizi  kontrol etmenize 
imkan sağlar. Bunun için evde  veya ofiste olup olmadığınız önemli değildir. 
Dilediğiniz herhangi bir noktadan evinizde yada ofisinizdeki açık ve kapalı 
olan aydınlatma ürünlerinizi  görebilirsiniz. Her bir aydınlatma ürünü birer 

birer açıp kapatılabileceği gibi gruplar halinde de açılıp kapatılabilir. Yapmanız 
gereken tek şey, telefonunuz yada bilgisayarınızdan kontrol etmek istediğiniz 
noktaya dokunmak.

OTYOO kullanıcılarına standart aç / kapat lamba kontrolü dışında, parlaklığı 
ve seviyesi ayarlanabilen led aydınlatma ürünlerinin kontrolünü ve 220 dim 
yapılabilen avize veya lambaların kontrolünüde yapmanızı sağlar. Böylece 
ortamdaki ışığın rengi, seviyesi ve şiddeti ayarlanabilir.

1

2 3

54
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PERDE, PANJUR
KONTROLÜ

Motorlu perde, panjur ve jaluzi gibi 
ürünlerinizin kontrolünü tek bir 
noktadan yapın. Evde olmadığınız 
zamanlarda uzaktan erişim kurup perde 
ve panjurlarınızı kapatarak enerji ve ısı 
tasarrufu sağlayın veya evden çıkarken 
tek bir dokunuşla bütün perde ve 
panjurlarınızı kapalı konuma getirin.

Motorlu Perde, Panjur

Yağmurlu yada güneş ışıklarının yoğun 
olduğu zamanlarda motorlu tentenizi açık 
konuma, güzel havalarda kapalı konuma 
getirin. Evde olmadığınız zamanlarda bile 
hava durumuna göre bu işlemleri internet 
üzerinden erişim kurarak yapabilirsiniz. 

Motorlu Tente

Garaj kapınızı açıp kapatmak için 
anahtar, kart veya kumanda gibi diğer 
ürünleri yanınızda taşımanıza gerek yok. 
Yanınızdan ayırmadığınız telefonunuz 
üzerinden motorlu garaj kapılarınızı açıp 
katabilirsiniz. 

Garaj Kapısı

1

2

3
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İKLİMLENDİRME
KONTROLÜ

Isıtma veya soğutma sisteminizi mobil cihazlar üzerinden kontrol 
edilebileceğiniz gibi ev veya ofis ortamı içerisine yerleştirilen termostat 
duvar ünitesi ekranından da kolay bir şekilde kontrol edilir. Birçok kombide 
termostat girişi bulunmaktadır. 

Termostat girişine sahip klimalar termostat ünitesi ile kontrol edilebilir. 
Eğer klimanızın termostat desteği yoksa klima kontrolü için enerji aç/
kapat şeklinde bir kontrol yada IR ünite üzerinden kumanda kontrolü 
yapabilirsiniz.

Kombi, klima  vs. gibi ısıtma veya soğutma 
sistemleriniz sürekli çalışmayıp belirlenen dereceye 
göre çalışacağı için yüksek performans elde 
etmenizi sağlarken düşük enerji tüketimi ve düşük 
yakıt kullanımı sunar.

Termostat Desteği

Verimli Enerji Tüketimi
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Önceden programlanmış senaryolar işinizi çok kolaylaştıracak. Tek bir dokunuşla 
birden fazla cihazı kontrol edebilirsiniz. Örneğin "Ev Terk" senaryosu çalıştırarak evden 
çıkarken tek bir dokunuşla bütün ışıklarınızı, perde veya panjurlarınızı belirleyeceğiniz 
sırayla kapatabilir garaj kapınızın açılmasını sağlayabilirsiniz.

1 2

43

1 Senaryolar

2TV Kontrol (IR Kontrol)

3 Su, Gaz Kontrolü

4Su/Gaz Kaçağı ve Diğer Alarmlar

IR Kontrol Ünitesi sayesinde kumanda sinyallerini cihaza tanıtabilirsiniz. Böylece 
televizyon, müzik sistemi, receiver ve dvd oynatıcılar gibi multimedya cihazlarınızı 
tablet, cep telefonu veya bilgisayarınız üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Röle ünitelerimiz sayesinde priz, aydınlatma gibi cihazlar dışında su veya gaz için 
bağlayacağınız elektronik vanaların kontrolünüde yapabilirsiniz. Bu cihazların 
enerjilerini sistem üzerinden kontrol ederek tüm evin suyunu açıp/kapatabilirsiniz.

Sistem bqtek gsm kontrol ve uyarı ürünleri ile entegre çalışmaktadır. Böylece su 
baskın sensörü, gaz kaçağı, yangın sensörü, diafon alarmları gibi sistemlerden gelen 
alarmlarda sistemin size SMS veya arama ile bildirimde bulunmasını sağlayabilirsiniz.
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ÜRÜNLERİMİZ

Teknik Özellikler
Güç Gereksinimi 12V DC

Ağ Bağlantısı Kablolu ethernet bağlantı.
10/100 Base-T Ethernet port
(Otyoo Sisteminin ağınıza dahil olmasını bu cihaz sağlar. 
Diğer cihazlarda bu cihaza rs485 ile bağlıdır) 

Dijital Giriş 4 Adet Dijital Giriş
(Kuru Kontak)

Uyumlu Anahtar Tipi Yaylı Anahtar, Aç/Kapat Anahtar
(Dijital girişlere anahtar bağlayarak makro ve senaryo 
çalıştırma işlemi yapılabilir.)

LCD Ekran 2x8 LCD Ekran

Zamanlanmış Göre 24 Adet Zamanlanmış Görev
(Belirleyeceğiniz senaryo yada makroların belirleyeceğiniz 
zaman aralıklarında çalışmasını sağlar.) 

Senaryo 255 Adet Senaryo Tanımlama
(Belirleyeceğiniz senaryolar ile bir komut ile birden fazla 
işlemi yaptırabilirsiniz.) Her bir senaryonun içeriği 51 
komuttan oluşur.

RS485 Giriş OTYOO Haberleşme Girişi
Termostat Girişi

Kutu Tipi Ray Tipi Plastik Kutu
105x90x60 mm

Sistemin ana ünitesidir. Merkezi ünite cihazı olmadan 
diğer OTYOO ürünlerinin kontrolü yapılamaz. Cihaz 
üzerinde bulunan girişler ile makro veya senaryolar 
çalıştırılabilir. Otyoo ürünlerinin kontrolü için 
kullanılan görüntülü diafonlar merkezi haberleşme 
cihazına bağlanır. Aradaki haberleşmeyi merkezi 
ünite sağlar. Makro, senaryo ve zamanlanmış 
görevler haberleşme cihazının hafızasında bulunur.$ 267

OCM13000 - Merkezi Ünite

OTYOO ürünlerini evinizde veya ofisinizde hemen hemen her ihtiyacınızı 
gözeterek size kaliteli ve konforlu bir yaşam sunmak için geliştirilmiştir.

OTYOO ürünleri tamamen yerli ve garantili cihazlardır.

Adetli Projelerinizde özel fiyat ve iskonto için
 bizimle iletişime geçiniz.
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Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Güç Gereksinimi 12V DC

Röle Sayısı 12 Adet Röle Çıkışı
(Panasonic - 4A @ 277VAC)

Dijital Giriş 12 Adet Dijital Giriş
(Manuel Kontrol için Anahtar Girişi)

Uyumlu Anahtar Tipi Yaylı Anahtar veya Aç / Kapat Anahtar

LCD Ekran 2x16 LCD Ekran

Kutu Tipi Ray Tipi Plastik Kutu
157x90x60 mm

Kullanım Alanları Aydınlatma / Priz Kontrolü
Kapı Otomatiği / Asansör Çağır
Su ve Gaz Vanası (Solenoid)
Motorlu Perde, Panjur, Jaluzi
Motorlu Tente
Motorlu Garaj Kapısı

Güç Gereksinimi 12V DC

Kanal Sayısı 2 Adet
(Her bir kanal 500Watt 2.3A)

Dijital Giriş 2 Adet Dijital Giriş
(Manuel Kontrol için Anahtar Girişi)

Uyumlu Anahtar Tipi Yaylı Anahtar

LCD Ekran -

Kutu Tipi Ray Tipi Plastik Kutu
105x90x60 mm

Kullanım Alanları Aydınlatma
(220V AC Dim Özellikli Aydınlatmalar)

Sisteme ilave kanal eklemenizi sağlar. Tek başına kullanılamaz. Üzerinde 12 Adet röle çıkışı ve manuel 
kontrol için dijiltal girişler bulunur. ORL14012 röle ünitesi hem perde/panjur modülü olarak hemde röle 
modülü olarak kulllanılabilir.

220V AC Dimlenebilen avize veya lambalarınızı kontrol etmenizi sağlayan ünitedir. Standart Aç / Kapat 
işleminin dışında ışık seviyesinide ayarlayabilmenizi sağlar. 2 Kanallıdır, merkezi üniteye ilave bağlanır.

$ 172

Yükler cihaz rölelerine doğrudan 
bağlanmamalıdır. Yardımcı röle veya 

kontaktör kullanılmalıdır.

$ 184

ORL14012 - Röle Ünitesi (12 Kanal)

ODM08002 - 220V AC Dimmer Ünitesi (2 Kanal)
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OIR07001 - IR Kontrol Ünitesi

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Güç Gereksinimi 12V DC

Kanal Sayısı 4 Adet
(Her bir kanal 10A)

Dijital Giriş 4 Adet Dijital Giriş
(Manuel Kontrol için Anahtar Girişi)

Uyumlu Anahtar Tipi Yaylı Anahtar

LCD Ekran -

Kutu Tipi Ray Tipi Plastik Kutu
105x90x60 mm

Kullanım Alanları Aydınlatma
(Dim Özellikli Led Aydınlatmalar
RGB ve Şerit Ledler)

Güç Gereksinimi 12V DC

Kanal Sayısı 255 Adet
(255 Adet Farklı kumanda tuşu tanıtılabilir.)

Kutu Tipi Duvar Tipi Plastik Kutu
110x100x30 mm

Kullanım Alanları IR
(IR Özellikli TV, Multimedya, Klima vb. 
cihazların kontrolünde kullanılır.)

Led aydınlatmalar üzerinde standart Aç / Kapat işlemi haricinde parlaklık ayarı yapabilmenizi sağlar. RGB 
ledler ve diğer aydınlatma ledlerini kontrol ederek ortamınızı istediğiniz renk yada aydınlık şiddetine 
ayarlayabilirsiniz. 4 Kanallıdır, merkezi üniteye ilave bağlanır.

IR Kumanda ile kontrol edilen TV, media player gibi multimedya cihazlarını ve termostat girişi olmayan 
Klimalarınızın kontrolünde kullanılır. RS485 hattına bağlanabildiği gibi çift cihaz kullanılarak kablosuz 
kullanım desteği bulunur.

$ 174

$ 77

OLD09004 - Led Dimmer Ünitesi (4 Kanal)
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OTM01001 - Termostat Ünitesi

Diğer Ürünler
16A Ray Tipi Röle ve Soket Takımı 16 $

12V DC 4.5A Ray Tipi Adaptör 20 $

Kablolu IR Verici Led 10 $

Özel Tasarım Ücreti (Saatlik Ücret) 20 $

BQ103-02 GSM Uyarı Cihazı 124 $

Su baskın sensörü 50$

Su baskın sensörü probu 10 $

* Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Ürünler 2 yıl garantilidir.
* Firmamız kurulum, montaj, devreye alma hizmetleri vermez.
* Garanti ve teknik servis işlemleri firmamız merkezinde verilir.
* Cihaz çıkış kapasitelerine dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır.
* Cihaz çıkış kapasiteleri aşılmamalıdır. Kanallara uygun akım değerine sahip sigortalar bağlanmalıdır. 
* Röle ünitelerinden yüksek akımlar çekileceği, prize bağlanacağı, endüktif yüklerin bağlanacağı veya kullanıcının ileride yükü 
değiştirebileceği durumlarda harici röleler kullanılmalıdır. Cihaz çıkış kanallarından veya röle ünitelerinden aşırı akımlar çekilmesi, 
uygun olmayan yüklerin bağlanması durumunda cihazlar zarar görebilir ve bu durum garanti dışıdır.
*Röle cihazlarının AC yükte cosQ=1 için kapasiteleri verilmiştir. Röle kapasiteleri yüke veya  gerilim tipine göre değişebilir. Röle 
kapasiteleri ile ilgili detaylı bilgileri firmamızdan alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Güç Gereksinimi 220V AC

Kanal Sayısı Isıtma / Soğutma
İşlemler için Merkezi ünitenin rölesini 
kullanır.
Isıtma özelliği aktifse merkezi üniteden 
1 röle, Soğutma özelliği aktifse merkezi 
üniteden 1 röle kullanır.

Manuel Kontrol Ekran Üzerinden Manuel Kontrol

Kutu Tipi Duvar Tipi Plastik Kutu
122x85x30 mm

Kullanım Alanları Termostat destekli Kombi veya Klima 
kontrolü

Termostat girişine sahip ısıtma ve soğutma sisteminizin kontrolünü sağlar. Tek başına kullanılamaz. Merkezi 
üniteye ilave bağlanır. Ekran üzerinden manuel kontroller yapılabilir.

$ 110

OTYOO Akıllı Ev Sistemleri   |   Sayfa  13  



ÖRNEK BİR SİSTEM

Yukarıdaki şema fikir vermesi açısından temsili olarak çizilmiştir. Aşağıda fiyatlandırma yapılırken sigorta, 
güç kaynağı yada harici röleler dahil edilmemiş sadece OTYOO cihazları dahil edilmiştir. Aşağıdaki 
fiyatlandırılması yapılan örnek sistemde 1 adet kombi kontrolü, 9 adet Aydınlatma yada priz kontrolü, 3 
perde kontrolü ve 4 adet led dimmer kontrolü yapılabilecek bir sistem fiyatlandırılmıştır.
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Diğer Akıllı Ev Sistemleri 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.

Aynı evde veya ofisdeki kişiler farklı tasarımları kullanabilir. Farklı 
cihazlar için farklı tasarımlar yapılabilir.

Bu sayede ister kullanıcılar, isterse mimarlar için projeler özel ve 
benzersiz bir hal alır.

Tasarım hizmetini firmamızdan alabileceğiniz gibi tasarım programımızı 
kullanrak bayilerimiz kendi tasarımlarınıda yapabilirler.

KONTROL UYGULAMALARI

OTYOO Basic uygulamasını 
Android ve Apple uygulama 

marketlerinden ücretsiz 
indirebilirsiniz. 

Otyoo Basic uygulaması ile Android veya IOS cihazlardan kontrol sağlayabilirsiniz. Ayrıca Windows ve 
MAC bilgisayarlar içinde uygulama versiyonu bulunmaktadır. Android tablet ve telefonlar için "Google 
Play" üzerinden; Ipad ve Iphone cihazla içinde "Apple Store" üzerinden uygulamalara ulaşabilirsiniz.

SİZE ÖZEL KONTROL ARAYÜZÜ
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