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Akıllı Bina Sistemleri hayatınızdaki teknolojiyi, yaşam tarzınıza uygun şekilde 

deneyimleyebilmeniz için koordine eder ve herkes için kolay kullanım sağlar.

Tek dokunuşla ışıkları söndürün, panjurlarınızı indirin, müzik çalın,

sıcaklığı yükseltin, kapıları kilitleyin ve güvenlik sistemini devreye alın.

Ya da, eviniz sizin takviminiz ve ihtiyaçlarınıza göre hareket etsin.

Günümüzde pek çok akıllı cihaz mevcut; Televizyonlar, termostatlar, kapı kilitleri, 

hatta akıllı telefonunuzla yönetebildiğiniz lambalar. Bu cihazlar kendi başlarına 

da iyi çalışırlar, fakat hepsi birleşip orkestral bir uyumla işlemeye başladığında, 

doğru harmoniyle çalan bir teknoloji senfonisi ortaya çıkar.

Akıllı Bina Sistemleri; konfor, rahatlık, eğlence ve huzur dolu bir kişisel deneyim 

yaratmak için ortamdaki tüm cihazları birbirine bağlar

Protekno yardımıyla günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza göre evinizi 

güncel tutmanız çok kolay.

Yeni ve sıradışı bir hayata,

daha akıllı bir yaşam deneyimine hoş geldiniz.

Sınırların ötesinde          
düşünün...

™
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Eğlence, Akıllı Aydınlatma, Konfor & Rahatlık, Güvenlik.

Tüm mekanları kendi sesinizle kusursuz bir şekilde 
yönetmenin keyfine varın.

Tüm akıllı bina projelerine uygun rezidans çözümleri

Ofis & Toplantı Odaları,
Restaurant & Bar Çözümleri,
Fitness & Spa Çözümleri,
Klinik Çözümleri...

Marin uygulamalarımız, lüks yaşama lüks katarak yatlarınızı 
son derece eğlenceli ve konforlu hale getiriyor.
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53
Hilton Müze Otel / Antakya

54
Adana ASKİ Spor Salonu

55
Saray İnş. / Mersin

65
Keskin İvme İnş. / Adana

85
Memka İnşaat / Kahramanmaraş

Bölgenin
en prestijli projeleri,

Akıllı Bina Sistemlerinin
lider markaları ile

mühendislik tecrübesini 
ve hizmet kalitesini birleştiren

Protekno'yu tercih ediyor.

Otel projelerinde otomasyon çözümleri...

MÜŞTERİ ODAKLI ÖZEL ÇÖZÜMLER

SESLE KONTROL
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Hakkımızda...

Müşterilerimizin güvenini en büyük güvence olarak görüyoruz.

Protekno, nitelikli iş gücü ile bu iş gücüne ihtiyaç duyan müşterilerine bölgede akıllı ev otomasyon sistemleri alanında 
hizmetler veriyor.

Ev ve akıllı bina otomasyon sistemleri alanında, uzman mühendis ekibi ile hizmet veren Protekno, ürün ve hizmet anlayışında 
kalitenin ısrarlı takipçisi olma prensibiyle geniş bir referans ağına sahip olmayı başarmıştır.

Protekno mühendisliğin başarısı, önce dinlemeye ve beklentilerinizi tüm ayrıntılarıyla öğrenmeye, sonra da beklentileriniz 
ışığında ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çözümü bulmaya dayanmaktadır.
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ÇÖZÜMLER

MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER

REZİDANS ÇÖZÜMLERİ

OTEL ÇÖZÜMLERİ

TİCARİ ÇÖZÜMLER

Eğlence, Akıllı Aydınlatma, Konfor & Rahatlık, Güvenlik.

İletişim-İnterkom, Konsiyaj, İklimlendirme, Aydınlatma,
Perde-Panjur, Güvenlik.

Otel projelerinde benzersiz çözümler.

VIP Ofis & Toplantı Odaları, Restaurant & Bar, Fitness & SPA,
Marin Çözümleri, Klinik Çözümleri.
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EĞLENCE
Favori müzik ve videonuzu ister tek odada
isterseniz de tüm evde oynatabilirsiniz.

AKILLI AYDINLATMA
Akıllı aydınlatma eviniz için enerji tasarrufu,
zerafet, ambiyans ve rahatlık sağlar.

KONFOR & RAHATLIK
Hayatınıza otomatik olarak uyum sağlayarak enerji
tasarrufunu maksimize eden, sürekli konforla içinizi
ısıtan bir evin keyfini yaşayın.

GÜVENLİK
Akıllı güvenlik ailenizin güvende olduğunu
hissettirerek huzur verir.

SESLE KONTROL
Her mekanı kendi sesinizle yönetmenin keyfine varın!

MÜŞTERİ ODAKLI
ÇÖZÜMLER
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Zarif masaüstü dokunmatik ekran ya 

da çarpıcı görüntüsüyle TV’nizden ev 

sinemanızı kişiselleştirin ve filmlerinize 

göz atın.

Güçlü SR-260 Kumanda ile aydınlatma ve 
ortam dahil tüm ev sinemanızı yönetin.

Özelleştirilmiş Ev Sineması 

Yüksek kalitede ses ve görüntü, en iyi surround ses, muazzam 

bir akıllı TV ya da projeksiyon ekranı, özelleştirilmiş aydınlatma 

ile ağızları açık bırakan, sinemalara taş çıkartan bir ev sineması 

tasarlayarak deneyiminizi tamamlayın. 

• Medya Oynatıcıları, Harici Diskler, Taşınabilir Cihazlar dahil, 

birçok kaynaktan video izleyin ya da hepsini aynı anda tarayın.

• Tüm ekipmanınızı dolabınızda saklayın ve hepsini kullanımı kolay 

tek bir kumanda ya da zarif bir dokunmatik ekran ile yönetin.

•  'Oynat"a bastığınızda sönen 'Durdur"a bastığınızda yanan akıllı 

aydınlatma sisteminin keyfini yaşayın. 

• Uyumlu özel aydınlatma özellikleri; yürüyüş yolu aydınlatmaları ve 

yıldızlı tavan gibi.

• Oda sıcaklığını değiştirmek, kapıdaki misafirinizi görmek gibi 

özellikler dahil tüm evinizi yerinizden kalkmadan yönetin.

Sadeleştirilmiş Oturma Odası Keyfi

Oturma odanızdaki keyfi katlamanın zamanı geldi. Tek kumanda ile 

medya kabininizdeki herşeyi sanal olarak yönetebilirsiniz. Bu, Yeni ve 

Sıradaşı bir deneyim yaşamanın hesaplı ve hızlı bir yoludur.

• Birçok kaynaktan müzik ve video’ya erişmenin keyfini yaşayın.

• Eşsiz, kullanımı kolay arayüz ile televizyon izleyin, film arşivinize 

ulaşın, video yayınlayın, video oyunlarınızı çalıştırın, ya da müzik 

kütüphanenizin tadını çıkarın.  

• Çarpıcı, yüksek kaliteli surround ses ile uydu alıcısından DVD 

oynatıcıya sevdiğiniz tüm içerikler parmaklarınızın ucunda.

• Popüler ürün ve hizmetlerinize kolay uyum sağlar  Roku, Apple TV, 

Amazon Fire, Netflix, Hulu ve daha fazlası. 

• Yerinizden kalkmadan aydınlatmaları yönetin.

EĞLENCE
 Ses, Video, Aydınlatma & Daha Fazlası

Müşteri Odaklı Çözümler
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Zarif ve Etkili Aydınlatma

Akıllı aydınlatma evinizdeki ambiyansı etkileyen, dekoru 

estetikle tamamlayan ufak ama etkili sonuçlar alabileceğiniz 

büyük bir fırsattır. 

Tek tuşla bütün odayı ya da odaları aydınlatabilir, ışık 

yoğunluğunu istediğiniz gibi yükseltip alçaltabilirsiniz.  Eğer 

duvarınızda aydınlatma anahtarı istemiyorsanız, yönetiminiz 

başka bir yerde merkezileştirebilir, örneğin evinizin tarzını 

bozmaması için bir dolabın içine yerleştirilebilir.

Akıllı aydınlatma hem güzel hem de enerji dostudur. Işığınız 

ihtiyacınız olduğunda otomatik olarak yanar, odada kimse 

olmadığında otomatik olarak söner.

• Eve girdiğinizde sizi karşılayan aydınlatmanız olsun.

• Parmaklarınızı değdirmeden aydınlatmak için hareket 

sensörlerini kullanın.

• Odanız kullanılmıyorken ışıkları kendilerini kapatmaları için 

programlayın.

• Aydınlatmalardan fazlası için senaryo tuş takımını kullanın, 

müzik, gölgelik yönetimi ve enerji ayarlarına tek dokunuşla 

erişin.

• Güvenli bir giriş için garaja girdiğiniz anda girişi aydınlatın.

• Bahçe aydınlatmanız sabahları otomatik olarak kapansın 

güneş battığında otomatik olarak yansın.

• Evinizde olmadığınız zamanlarda eviniz sanki siz 

evdeymişsiniz gibi davransın.

Dokunmatik ekrandan evdeki tüm 

aydınlatmaların parlaklık seviyelerini 

ayarlamak çok kolaydır.

Evinize göre ayarlanabilir senaryo tuş 

takımlarıyla tek dokunuşla istediğiniz 

ortam ve ambiyansa kavuşabilirsiniz.AKILLI 
AYDINLATMA
Akıllı aydınlatma eviniz için enerji 
tasarrufu, zerafet, ambiyans ve 
rahatlık sağlar.

Akıllı aydınlatma eviniz için enerji 
tasarrufu, zerafet, ambiyans ve 
rahatlık sağlar.

Müşteri Odaklı Çözümler
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Akıllı, Konforlu ve Kullanışlı

Konforla kuşatılmak sıcaklığı ayarlamaktan çok daha fazlasıdır. 

Nem seviyesini yönetin, panjur ve perdelerinizi ayarlayın, eve 

gelirken jakuzinizi ısıtın ve maksimum enerji tasarrufu için evinizin 

tamamını programlayın. Control4 iklimlendirme  alanında dünya  

devi markaların sunduğu ısıtma – soğutma sistemlerine (Fancoil 

Sistemleri  – Vrf/ Vrv  sistemleri – split Klima yönetimi, multi 

klima yönetimi, yerden ısıtma sistemleri, kombi yönetimi) kolayca 

entegre edilebilir.

• Günün hangi saati olursa olsun kablosuz termostatlar geçerli  

sıcaklığı ve nemi korur.

• Telefon ya da dokunmatik ekranlarla birkaç dokunuşla 

değiştirebileceğiniz kişiselleştirilebilir konforun tadını çıkarın.

• Havuz ve spa’nızı telefonunuzdan yönetin, sıcaklığı yükseltin, 

dereceyi ayarlayın, motorları çalıştırın.

• Şömine sensörlerini evinizdeki tüm cihazlardan yönetin, “Ro-

mantik” tuşuna basın ve şöminenizin keyfini çıkarın. 

• Panjurlarınızı programlayın, günün en sıcak vakitlerinde ka-

pansınlar, soğutma maliyetinizi azaltsınlar.

• Fıskiye ve çim sulama sisteminizi ayarlayın, hava koşullarına 

göre davransınlar.

Control4 Kablosuz Termostat 50 yılı aşkın 

iklimlendirme deneyiminin yanı sıra özel 

olarak ev otomasyonunda kullanılmak 

üzere geliştirilmiştir.

Kişiselleştirilmiş konfor 

ayarlarınızı telefonunuzla 

bir kaç dokunuşta 

değiştirebilirsiniz.

Hayatınıza otomatik olarak uyum sağlayarak enerji 
tasarrufunu maksimize eden, sürekli konforla içinizi 
ısıtan bir evin keyfini yaşayın.

Müşteri Odaklı Çözümler

KONFOR
& RAHATLIK
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GÜVENLİK
ÜST DÜZEY 

İç Huzuru İçin Parlak Bir Fikir..!

Control4 akıllı aydınlatması evdeki güvenliği artıracak kadar çok yönlüdür.

• Dışarıdayken, ışıklar ve perdeler, hatta televizyonlar rastgele çalışıp evde o 
anda birileri varmış gibi bir görüntü sergileyebilirler.

• Hareket sensörleri evde veya dışarıdayken, hareket algılarsa ışıkları 
açmaya, ve bir alandaki sensör tetiklendiğinde size bir uyarı göndermeye 
programlanabilirler.

• Evdeki ışıklar bir güvenlik alarmı çaldığında hızlı bir şekilde yanıp sönebilirler, 
bu şekilde bir güvenlik ihlaline dikkat çekerler.

Baştan Aşağı Güvenli
Işıklarınızı, kilitlerinizi, güvenlik sisteminizi, video kamera ve dijital 

kayıt cihazlarınızı Control4 otomasyon sistemine entegre ederek 

evinizi daha güvenli bir hale getirin. Control4 4Sight™ uygulaması ile 

telefonunuzdan istediğiniz zaman evinizi kontrol edin.

• Tek dokunuşla tüm kapılarınızı kilitleyin ve alarmı devreye alın.

• Çocuklarınızı kontrol edin, ister aşağı kattan isterseniz de iş 

yerinden.

• Güvenlik kameralarınızı görüntüleyin.

• Evinizdeki olayları sistem size mesajla bildirsin, olası bir su 

sızıntısında ya da çocuğunuz okuldan eve döndüğünde anında 

öğrenin.

• Teslimat ya da servisler için geçici güvenlik şifreleri belirleyin.

• Evde olmadığınız zamanlarda aydınlatma, ses ve videoları sizi 

evde gösterecek şekilde ayarlayın.

Sensörler sadece güvenlik 

değil, aynı zamanda 

aydınlatma otomasyonu ve 

konfor ürünüdürler. 

Control4 uygulamasıyla, evin ışıklarını zaman zaman 

yakıp söndüren, bu şekilde evde birinin bulunduğu 

izlenimi veren bir “Dışarıda” senaryosu oluşturulabilir

4Sight sayesinde istediğiniz 

her an eviniz parmaklarınızın 

ucunda.

GÜVENLİK
Akıllı güvenlik ailenizin güvende olduğunu 
hissettirerek huzur verir.

Müşteri Odaklı Çözümler
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Sesle Kontrol Kusursuz Bir,
Sesle Kontrol DeneyimiTüm mekanları kendi sesinizle kusursuz bir şekilde yönetmenin keyfine varın.

Mekanlarınızdaki tüm sistemleri sesle yönetmek artık mümkün!

Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm akıllı telefon ve akıllı saat ile,

sesli komutlar vererek dilediğiniz kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz!

Sadece ne yapmak istediğinizi söylemeniz yeterli.

"Evdeyim" "Klimayı Aç" "Işıkları Aç" "Televizyonu Aç"

"Evden Çıkıyorum" "Perdeleri Aç" "Uyku Modunu Aç""Evi Isıt"
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Kontrol Üniteleri Duvar Tipi Dokunmatik Ekranlar

Görüntü Yönetimiİklimlendirme Yönetimi

KNX Modüller KNX Otomasyon Anahtarları

Interkom Sistemleri Gatewayler Uzaktan ErişimRezidans Yönetim Ürünleri

Kablosuz Anahtarlar Klasik Anahtarlar

Güvenlik EntegrasyonuMüzik Yönetimi

Masaüstü / Taşınabilir Ekranlar Akıllı Kumandalar

Protekno; zarif, göz alıcı dokunmatik ekranlar ile tek dokunuşla aydınlatma kontrolüne, 
iklimlendirme kontrolüne, görüntü ve müzik yönetimine, zengin ürün gamı ile akıllı eviniz 
için öncü otomasyon çözümleri sağlar.
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Tüm akıllı bina projelerine uygun
rezidans çözümleri

Farkı hissedin!

En özel çözümler Protekno ayrıcalığıyla sizlerle buluşuyor.

Konforunuzu ve güvenliğinizi tek noktadan kontrol etmenin keyfini çıkarın.

Kafa yoran onlarca kontrol mekanizmasından kurtulmanın vakti geldi.

Profesyonel çözümlerimiz ile rezidanslarda ihtiyaç duyulan bütün kontroller, tek bir noktadan kolayca kontrol 
edilebiliyor. Protekno’nun sağladığı akıllı bina çözümleri ile kontrolü sağlarken tasarruf yapmanın keyfini çıkarın.

REZİDANS   
ÇÖZÜMLERİ
REZİDANS   
ÇÖZÜMLERİ
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• Berker tasarım ödüllü ürünler ile yaşam alanlarında estetik 
ve şıklık
• Kolay kullanımları sayesinde konfor ve işlevsellik bir arada
• KNX teknolojisi ile aydınlatma, perde/panjur, müzik, ısıtma 
ve soğutma kontrolü

Konfor ve teknoloji bir arada

• Rezidans yaşamında 5 yıldızlı otel konforu
• Rezidanslarda bireysel ya da toplu hizmetlerin sağlandığı 
servis platformu
• Temizlik, teknik servis, vale, taksi ya da rezidans hizmetinde 
bulunan kuaför, masaj ve spa hizmetlerine panel üzerinden veya 
mobil cihazlardan erişim
• Elektrik, tesisat gibi online teknik servis hizmetlerine erişim
• Kuru temizleme , taksi veya vale gibi hizmetlerde optimizasyon
• Site yönetim platformu ile online iletişim ve hizmet talebi
• Tüm noktalar ile görüntülü iletişim

İhtiyaç duyduğunuz her şey hizmetinizde

• Günümüz teknolojilerine uygun görüntülü haberleşme
• Rezidans genelinde veya bireyselde güvenlik hizmetleri ve 
resepsiyon ile esnek erişim
• Panel üzerinden duyuru, fatura ve aidatlarınızı görebilme
• IP tabanlı interkom sayesinde sonsuz nokta ile görüntülü ve 
sesli haberleşme

Güvenli haberleşme
• Ev konforu ile ilgili tüm fonksiyonlara mobil cihazlar üzerinden 
erişim
• Akıllı cihazlar sayesinde aydınlatma, iklimlendirme ve güvenlik 
sistemlerinin kontrolü
• Yol durumu, para piyasaları gibi birçok hizmette esneklik
• Android ve IOS desteği ile tablet veya cep telefonlarından akıllı 
evlerin kontrolü

Evlerde esnek ve kolay kullanım

• Elektrik, su ve kalorimetre sayaç tüketimlerinin 
faturalandırılması
• Site aidat duyurularının yayınlanması
• Site hizmetleri genel duyurularının yayınlanması
• Bireysel duyuruların yayınlanması
• Apple ve android gibi mobil cihazlar üzerinden online 
haberleşme

Fatura, Aidat ve Duyurular
• IP ya da analog kamera kontrol sistemi
• Daire ve site bazlı güvenlik sisteminin kurulumu ve izlenmesi
• Güvenlik alarm senaryolarının IP entegrasyonu ile ilgili yerlere 
duyurulması
• Panel üzerinden tüm kameraları görüntüleyebilme
• Güvenlik sisteminin mobil cihazlar üzerinden yönetimi ve 
izlenmesi

Güvenlik ve Alarm İzleme

• Enerji tasarrufu ve enerji izleme modülü
• Çevresel sensörler ile tasarruflu yaşam senaryoları
• Çevreye duyarlı sistemlerle enerji yönetimi
• Hava durumu ve anlık para piyasa bilgilerinin ekranınıza 
taşınması

Enerji İzleme, Hava Durumu ve 
Para Piyasaları

• Kullanıcıya özel şifre
• Dinamik duvar kağıdı
• Kişiye özel yaşam senaryoların oluşturulması
• Panik butonu, medikal-ambulans-polis çağrıları için basit ve 
özel menü
• Uyarılar / mesaj kutusundan; nöbetçi eczane, posta kutusu 
veya mesaj bilgilerine erişim

Kişiye Özel
• Bulunduğunuz lokasyona göre güncel nöbetçi 
eczane listesine dokunmatik panel üzerinden 
kolay erişim.

Nöbetçi Eczane Erişimi

• Çoklu kontrolleri tek bir dokunuşla gerçekleştirebilme konforu
• Güle güle, hoş geldiniz, tatil, parti gibi hazır senaryolar
• Senaryoların mobil cihazlar üzerinden kontrolü

Senaryolar

• Mahal ısısının kontrolü ve senaryolar ile konforu arttırma
• İklimlendirmenin bina otomasyonuna entegre edilmesi
• Enerji tasarrufu sağlayan iklimlendirme yapısı
• İklimlendirmenin termostattan, dokunmatik panelden ve mobil 
cihaz üzerinden ayarlanması

İklimlendirme

• Lambaların akıllı anahtar, ekran ya da mobil cihazlar üzerinde 
kontrolü
• Işık seviyesi ayarı (dim kontrol) yapabilme
• Her tip perde ve panjur kontrolü
• Perde-panjurların zamana ya da senaryolara göre kolay 
kontrolü

Aydınlatma, Perde – Panjur

nitelikli yaşam
hizmetleri

Rezidans Çözümleri
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Konfor
Protekno, evinizi kolayca kumanda edilir hale getirerek size daha az iş ve 
daha fazla eğlence imkanı sunuyor. Evinizin tüm perde-panjurlarını tek tek 
kontrol etmek yerine, tek bir dokunuşla hepsini birden kontrol edebilirsiniz. 
Dilerseniz panjurlarınız dilediğiniz saatlerde sizin için otomatik olarak açılıp 
kapanır. Hava çok mu rüzgarlı? Bırakın panjurlarınız kendi kendine güvenli 
moda geçsin. Beklentilerinizin çok daha fazlası Protekno’da..

Gerçek Rezidans Kolaylık
Günlük işlerinizin yorucu temposu içerinde ihtiyaç duyduğunuz tüm 
ayarlamaları, dokunmatik panel ile yapabilirsiniz. Spa'dan yerinizi ayırtabilir, 
taksi çağırabilir, site yönetiminden gelen duyuru ve mesajları görebilirsiniz. 
Bu ayrıcalıklı hizmetlerin kontrolünü dilediğiniz takdirde akıllı cihazlarınız 
üzerinden de sağlayabilirsiniz. 

Sürdürülebilir konfor,
tasarruf ve güvenlik
bir arada.

Güvenlik
Evinizin ne kadar güvenli olduğunu şöyle bir düşünün. 
Peki aldığınız önlemler yeterli mi? Gecenin karanlığında endişe verici bir 
ses mi duydunuz? Sadece başucunuzdaki butona basarak bütün ışıkları 
bir anda yakabilirsiniz. Kamera ve alarm sistemleriyle eviniz ne kadar 
güvenliyse, siz de kendinizi o kadar güvende hissedersiniz.

Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi

İklimlendirme
Akıllı Bina sistemi ile her oda için ayrı ısı ayarı oluşturabilir, tüm odalarda 
herkesin isteğine göre düzenlenebilen hassas sıcaklık ayarlarını aktif 
edebilirsiniz. Sıcacık bir çocuk odası, daha serin bir yatak odası, sıcaklığı 
sabit bir banyo... Dilerseniz kendiniz ayar yapın, dilerseniz bırakın biz 
düşünelim, siz keyfinize bakın.

Ambiyans
Aradığınız kusursuz bir ışıksa, sunduğumuz çözümlere bayılacaksınız. 
Yaşam alanınızda keyifli vakit geçirmek artık sizin elinizde. Akşam 
yemeğinizi, loş bir aydınlatmayla daha da keyifli bir hale getirin ya da 
sinema salonu ambiyansında, seçtiğiniz bir aydınlatma seviyesi ile sinema 
keyfini yaşayın, sizinle beraber düşünen ışığın tadını çıkarın.

Evinizin kontrolünü sağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

İhtiyaç duyduğunuz bütün fonksiyonlar, dokunmatik ekranlar ya da akıllı cihazlarınız üzerinden kontrol ve kumanda edilebiliyor. 
Sağlanan akıllı çözümler sayesinde eve giren hırsız, açık kalan ışık ve cam kırılması gibi kötü durumları düşünmek zorunda 
kalmayacaksınız.

Akıllı bina sistemleri ile tüm çözümleri tek bir platform üzerinden kontrol ederek, güvenliğin ve konforun farkını hissedin Tek bir 
kumanda ekranı ya da az sayıda anahtar ile evinizin kontrolü sizin elinizde.

Sadece bir tıkla başlatabileceğiniz senaryolar ile evde olmadığınız zamanlarda bile eviniz isteğinize göre şekillenir.

Ayrıca evde olmadığınız zaman gelen misafirlerinizin görüntülerini de anında görebilirsiniz.

Bu ayrıcalıklı fonksiyonları bilgisayarınız ve tabletiniz üzerinden denetleyebilirsiniz.

Eviniz bundan böyle ihtiyaç duyulandan daha fazla enerji tüketmeyecek. 
Evinizin fazla kullanmadığınız bölgelerindeki harekete duyarlı kontroller 
sayesinde, gereksiz enerji kaybının önüne geçebileceksiniz. Hangi odanın 
ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğuna karar vererek hem tasarruf yapacak 
hem de bütçenizi koruyacaksınız.

Her Şey YolundaEnerji Tasarrufu

Ne yapmasını istiyorsanız evinize siz söyleyin, sisteminiz uygulasın. Kontrol 
paneli, evinizi en pratik şekilde kontrol etmeniz için harika bir fikir. İster eve 
dönüş yolunda telefonla, isterse ofisinizdeki bilgisayarla sımsıcak bir ev 
ortamı yaratın ya da telefon veya bilgisayarınızdan kamera görüntülerini 
izleyin. Karar sizde, isteyin anında olsun...

Evinizle ilgili düşünmeniz gereken onlarca şey vaktinizi mi alıyor? Artık daha fazla düşünmenize gerek kalmadı.

Akıllı bina sistemleri ile ne gereksiz enerji kaybına uğrar ne de eve gizlice girmeye çalışan hırsızları dert etmek 
zorunda kalırsınız.

Tek yapmanız gereken, oturduğunuz yerden evinizin tüm fonksiyonlarını dokunmatik bir ekran ya da akıllı 
cihazlarınız üzerinden kontrol etmek.

Evinizin tüm pencereleri kapalı mı? Ütüyü prizde unuttuğunuzu mu 
düşünüyorsunuz? Yoksa güvenlik kamerasının aktif olup olmadığından 
emin mi olmak istiyorsunuz? Siz dışarıdayken IP Control sayesinde evinize 
bağlanmak istemez misiniz? Ofisinizde kendi bilgisayarınızdan, iPhone-iPad 
veya herhangi bir interaktif  cep telefonu üzerinden tüm bu fonksiyonları 
izleyebilir ve kumanda edebilirsiniz.

Rezidans Çözümleri
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Evinize gelen misafirlerinizle nasıl daha kolay iletişim
kurabileceğiniz endişesini taşımanıza artık gerek kalmadı.
Bina önündeki IP tabanlı telefon ve görüntülü interkom
üzerinden, kapınıza gelen konukları karşılayabilir,
dilerseniz iletişim kurabilirsiniz.

Evinizdeki olası kötü senaryoların önüne, alarm ve güvenlik 
sistemleri ile uyumlu olarak çalışan site yönetim sistemi 
sayesinde geçebilirsiniz. Site yönetimi sistemi diğer elektronik 
cihazlara entegre edilebilmekte; böylece olası bir tehlike 
durumunda, mesaj yoluyla site yönetimine haber verilmekte ve 
güvenlik anında sağlanmaktadır.

INTERRA ile rezidanslarda
5 yıldızlı yaşam konforu...

Hayatınızın senaryosunu 
siz belirleyin...

Interra Dokunmatik Panel ile ihtiyaç duyduğunuz 
tüm uygulamaları, sadece küçük bir dokunuşla 
gerçekleştirin.

İletişim, İnterkom

Hizmetler menüsü, sizlere evinizde yaşayabileceğiniz tüm
sorunların çözüm anahtarını sunuyor. Misafirleriniz için
taksi, evinizin günlük temizliği için hizmetli, aracınız için
vale... İhtiyaç duyduğunuz her şey hizmetler menüsünde.

Konsiyaj

Kalabalık şehirlerde baş edilmesi gereken en büyük sorun
belki de akmayan trafiktir. İnternet üzerinden sağlanan yol
durumu bilgileriyle en uygun olan rotayı öğrenerek, daha
akıcı bir güzergah tercihinde bulunabilirsiniz. Bu sayede,
güvenilir yol durumu bilgileriyle, trafiği gün içinde korkulan
bir kabus olmaktan çıkartabilirsiniz.

Yol Durumu

Tüm aydınlatma kontrollerini tek bir dokunmatik panel
üzerinden yaparak, istediğiniz aydınlatma seviyesini tasarrufla yakalayın.

Aydınlatma

Evden çıkış ya da girişte belirlediğiniz tüm senaryolar 
tek bir dokunuşla başlatılmaktadır. Gerçekleşmesini 
istediğiniz senaryoları ayrıca zaman bazlı olarak 
da oluşturabilir, bu sayede arzu ettiğiniz konforun 
tadını önceden belirlediğiniz süreler içerisinde 
çıkarabilirsiniz.

Zamanlayıcı Senaryolar

Düzensiz ısıtma ve soğutma en fazla enerji kaybına
neden olan durumlardır. Interra iklimlendirme
çözümleri ile evinizin ısıtma-soğutma işlemlerinin
faal olarak çalışma sürelerini siz belirleyebilirsiniz.
Evinize mükemmel bir entegrasyonla uyum sağlayan 
iklimlendirme sistemi sayesinde tasarruf yapabilirsiniz.

İklimlendirme Alarm, Güvenlik

Evinizdeki onlarca sistemle tek başınıza uğraşmak zorunda değilsiniz. Görüntülü interkomu, ışığı, 
ısıtma sistemini, jaluzileri ve alarm sistemini tek bir kumanda ekranı yardımıyla kolayca kontrol 
edebilirsiniz. Evde olmadığınız zamanlar için, daha önceden ayarladığınız senaryoları devreye 
sokarak, evinizin güvenliğinden emin olabilirsiniz.

Bütün fatura ve aidatlarınızı anında öğrenebilir, site
yönetiminden gelen duyuruları mobil cihazlarınız 
üzerinden görebilirsiniz.

Merkez Bankası’ndan alınan anlık verilerle, tüm 
döviz ve altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek 
yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

Duyurular, Faturalar

Para Piyasaları

Yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanan günlük 
hava durumu veri akışına anında ulaşabilirsiniz.

Hava Durumu

Rezidans Çözümleri
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Rezidanslarda yaşayabileceğiniz en yüksek konforu Interra sunuyor.
Temizlikçi ayarlanmasından tesisatçıya haber verilmesine, misafirler için taksi çağırılmasından vale hizmetine kadar 
rezidanslarda ihtiyaç duyulan her şey, Interra Dokunmatik Panel ile anında yerine getiriliyor.

• SIP Server
• Konsiyaj Server
• Network Ürünleri
• Firewall

• Resepsiyon    
IP-tabanlı haberleşme

Rack kabin

• IP Telefon • Kamera
• Intercom
  Kameralı zil paneli

Rezidanslarda
INTERRA konforu...

Interra ile mekanlarınız aydınlanma çağını yaşıyor. 
Mekanlarınızdaki aydınlatma sistemlerini Interra 
teknolojileri ile kontrol ederek, istediğiniz aydınlanmayı 
mükemmel bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Interra iklimlendirme çözümleri ile mekanlarınızda dört 
mevsim bahar havası esiyor. Mekanlarınızdaki
ısıtma-soğutma sistemlerini tek bir merkez üzerinden
kontrol edebilir, çalışma sürelerini siz belirleyebilirsiniz. 
Bu sayede, istediğiniz sıcaklık seviyesini tasarrufla birlikte 
yakalayabilirsiniz.

Dokunmatik panel üzerinden perde panjurlarınızın
kontrolünü sağlayarak, mekanlarınıza hayat verebilirsiniz.

Faturalarınızın makul bir seviyede tutulmasına olanak 
sağlayan akıllı sayaç ölçerler sayesinde, evinizde 
harcanan aylık enerji miktarından haberdar
olabileceksiniz.

Aydınlatma

İklimlendirme

Perde / Panjur

Akıllı Sayaç

Spa

Taxi

Mesajlar

Vale

Tadilat

Site Yönetimi

Temizlik Hizmeti

• Interra Touch Panel
Interra Konsiyaj Server

Rezidans Çözümleri
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• Aydınlatma Otomasyonu
• Perde Panjur Otomasyonu
• İklimlendirme Otomasyonu
• DND/MUR İzleme
• TCP/IP üzerinden Merkezi Kontrol

• Dinamik Bir Arayüz ve Kolay Yönetim
• Senaryolar ve Zaman Bazlı Senaryolar
• Sıcaklık Sensörü
• Su Baskını Sensörü
• Fidelio ve Opera Entegrasyonu

Otel projelerinde benzersiz çözümler

Konaklama, turizm ve otelcilik sektöründe müşteri konforu ile kalite anlayışını öne çıkarıyoruz.

Her otel için geliştirilen farklı otel çözümleri sisteminde otel kartının odalarda bulunan kart okuyucuya 
yerleştirilmesi ile oluşturulmuş senaryolar başlatılabilir.

Bu senaryolar zaman bazlı oluşturulabilir.

Ağ yapısına göre çok sayıda modül ve tek bir yazılım vasıtasıyla kontrol edilip izlenilebildiği gibi mobil 
cihazlarla da iletişim kurabilir.

Interra Touch Panel ve pano modülleriyle otel projeleri için istenilen tüm alternatif çözümler oluşturulabilir.

Bu kapsamda otel otomasyonu adına tüm müşteri taleplerinin karşılanması mümkün olmaktadır. 

Konaklama sektöründe tüm müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan Otel otomasyon çözümleri ile 
sonsuz müşteri memnuniyeti oluşturmak mümkün hale gelmektedir.

Otel projelerinde otomasyon çözümleri...

Otel Yönetim Sistemi

Kısılabilir aydınlatma

Perde / Panjur

Pencere Manyetik Kontak

Klima

Tavan Aydınlatma

Lokal Aydınlatma

Isıtma

SoğutmaDND / MUR

Kontrol Paneli

Konsiyaj

Energy Saver

Dedektör

OTEL
ÇÖZÜMLERİ

Otel Çözümleri
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House Keeping

Welcome
Custom Mode

Check-in
Check-out

Sleep/Night mode

Klima Senaryosu

Aydınlatma, iklimlendirme ve perde - panjur sistemlerinizi tek bir merkez 
üzerinden kontrol ederek, konuklarınızın ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirsiniz.

Çözümlerimiz ile konforun yanı sıra enerji tasarrufu sağlayarak enerji verimliliğine
katkıda bulunursunuz.

•Otellerde hizmet kalitesini sürekli hale getiren senaryolar sayesinde
konuklarınızı sorunsuz bir şekilde ağırlayabilirsiniz.

•Konuklarınız odalarına girdikleri anda "wellcome senaryosu" otomatik
olarak devreye girer ve en ideal aydınlatma seviyesi oluşturulur.

•Kart okuyucu ve sensörler ile birlikte çalışan manyetik kontaklı kontrol
mekanizmaları sayesinde, konuklarınızın bütün talep ve ihtiyaçlarını
sorunsuz bir şekilde karşılayabilirsiniz.

•Konuklarınız oda içinde bulunan "rahatsız etmeyin" ya da "odamı temizleyin" 
butonuna bastığında, bildirimler anlık olarak DND/MUR
ünitesine ve merkezi sunucuya iletilir.

•Sıcaklık seviyeleri, daha önceden belirlenen senaryolar dahilinde sabit
tutulur ve görevli personeller odaya girdikleri zaman sadece aydınlatma
sistemi çalıştırılır.

•Oda pencerelerinin açık olduğu durumlarda iklimlendirme sistemi
çalışmasını otomatik olarak durdurarak gereksiz enerji kaybının önüne geçer.

•Aydınlatma sistemi sayesinde, konuklarınız odalarını en son
bıraktıkları aydınlatma seviyesinde kullanmaya devam eder.

•Konuklarınız otele giriş yaptıkları sırada "check-in senaryosu" devreye
sokulur ve oda için en ideal sıcaklık seviyesi anında sağlanır.

•Odada bulunan elektronik eşyaların soğuktan korunması için oda
sıcaklığı gözetim altında tutulur ve herhangi bir olumsuz durumla
karşılaşılması önceden önlenmiş olur.

•Sistem odanın boş veya dolu olduğunu algılayarak konuklarınıza
konfor, sizlere tasarruf sağlar.

•Aydınlatma sistemi odalara giriş ve çıkışlarda konuklarınızı rahatsız
etmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

•Konuklarınıza dört mevsim aynı konforu sunmak için genel
senaryolar kullanılmaktadır.

•Olumsuz hava şartlarında ya da güneşin etkisini fazlasıyla
gösterdiği durumlarda sistem odaların perde - panjurlarını otomatik
olarak devreye sokmaktadır.

Interra’nın sonsuz senaryo çeşitliliğinin sınırlarını, sizin talepleriniz belirler.

Otellerde
yeni bir yaşam şekilleniyor...

Otel Çözümleri
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İşlerinizi birbirinden ayırabilmenizi sağlayan çözümler yaratarak ufak sorunları dert etmeden kolayca bir adım öne geçmenizi sağlıyoruz. İşletme 
sahibi ya da yöneticisi olarak endişelenecek yeterince derdiniz var. Protekno, işlemlerinizin verimliliğini geliştirerek size rekabet üstünlüğü sağlar. 
Aydınlatma, müzik, sıcaklık ve görüntüleri ayarlayarak müşterilerinizi kusursuz şekilde karşılayabilirsiniz. Tek tuşla güvenlik sistemi devreye 
girer, ışıklar açılır, sıcaklık ayarlanır, müzik ve televizyonlar otomatik olarak açılır. Her yerde gözünüz işinizde olur. Ekipmanlar ya da ışıklar açık 
unutulduğunda veya anormal bir aktivite tespit edildiğinde her zaman haberiniz olur.

İşletmenizi güvenle yönetin!
Otomatik bir toplantı veya konferans salonunda, ekranı indirin, ışıkları karartın, ofisinize başka bir kıtadan 
bağlanın, projektörü açın veya sunumunuzu tek bir tuşla gösterin. Protekno akıllı çözümleri, tüm tekniksel baş 
ağrılarını ortadan kaldırır ve işinize yoğunlaşmanızı sağlar.

• Bir tuşa dokunuşla odanın düzenini ayarlayın... Görüşme, sunum, video konferansı ve daha fazlası...

• Işıklar karardığı anda, sunumunuz için kusursuz atmosferi elde etmek için perdeler kapansın.

• Arka aydınlatmayı ayarlayın, projektörde hangi PC’nin görüntüleneceğini seçin, ses seviyesini mükemmel seviyeye getirin, ve bunların hepsini tek bir 
dokunuşla yapın.

• İş arkadaşlarınızı, müşterilerinizi ve ortaklarınızı ışık seviyesini ayarlayan ve arka plandaki müziği ayarlayan tek dokunuş senaryolarıyla etkileyin.

• Ses ve video konferans sistemlerini bir kolay kullanımlı sistemde birleştirin.

• Sistemi zarif bir dokunmatik ekrandan veya akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki bir uygulamadan yönetin.

TİCARİ
ÇÖZÜMLER
TİCARİ
ÇÖZÜMLER
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Her şey birlikte nasıl çalışıyor
Sadece birkaç Control4 ürünü işinize çarpıcı değişiklikler getirebilir.  Daha da iyisi, Control4 çözümleri sorunsuz bir şekilde kapı kilitleri, IP 
kameralar, video konferans sistemleri, perde ve panjurlar gibi üçüncü parti sistemlerle ve uygulamalarla birleştirilebilir.

Kontrol Üniteleri
İşleyişin “beyinleri” olan kontrol üniteleri,  odadaki tüm akıllı cihazların arka plandaki 
yönetimini gerçekleştirir.

Termostatlar
Kablosuz Control4 termostatları iş saatlerine veya hava durumuna göre sıcaklığı 
kontrol etmeyi zahmetsiz bir hale getirir.

Sistem Uzaktan Kumandası
OLED arkadan aydınlatmalı ekranıyla, Control4 SR-250 kumandası size ve çalışan-
lara sistemi kolayca yönetme imkanı sağlar.

Dokunmatik Ekranlar
Şık duvar için veya taşınabilir dokunmatik ekranlar sizin veya çalışanlarınızın sistemi 
kontrol etmesini kolay bir hale getirir. Erişim kontrolleriyle,  sadece belirli çalışanların 
kontrolleri yönetebilmesine izin verebilirsiniz.

2, 3 veya 6lı Tuş Takımları
Tek dokunuş rahatlığı sağlayan kontrol özelliklerini ayarlayın: “Tümü Kapalı”, “Öğle 
Yemeği”, “Haftasonu” veya “Toplantı Başlangıcı”.

Dimmer ve Anahtarlar
Faturalarınızı azaltın, ampul ömrünü uzatın, kaynak tasarrufu yapın, ve önceden 
programlanmış tek dokunuş senaryolarının keyfini çıkarın.

Hareket ve Temas Sensörleri
Daha isabetli varlık kontrolleriyle enerjiyi etkili ve verimli bir şekilde yönetin.

• Tek bir kumanda veya tablet ile televizyonlarla donatılmış bir duvarı kontrol edin.

• Her yerden her bölgedeki müziği kontrol edin.

• Tek tuşla şirketinizdeki bütün ışıkları kapatın.

• Eğer birisi saatler sonra giriş yaparsa telefonunuza mesaj ile uyarı gelsin.

• Otomatik olarak enerji ve para tasarrufu yapın.

• Tek bir dokunuşla sunum kurulumunu yapın ve video konferansını başlatın.

• Herşeyi kolaylıkla kontrol etmek için dokunmatik ekranlar ve tabletler kullanın.

• Güvenlik kameralarına herhangi bir yerden erişin ve kontrol edin.

Ofis & Toplantı Odaları
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Müşterilerinizi barınıza
veya restoranınıza hayran bırakın
Sadece tek bir dokunuşla, restoranınızın her bölgesinde uygun aydınlatma ve müzikle kusursuz atmosferi yaratabilirsiniz.
Tüm televizyonları bir noktadan kontrol edin, bu şekilde müşterileriniz büyük maçı kaçırmaz. Otomasyon ile ihtimaller sonsuzdur.

• Işıklarınızı, müziğinizi ve klimalarınızı  kusursuz ortamı oluşturan ve herkesi havaya sokan bir “senaryo” altında birleştirin.

• Misafirler veya çalışanlar odalarından ayrıldıklarında ışıkları otomatik olarak kapanmaya ayarlayarak enerji tasarrufu sağlayın.

• Tek bir tuş kullanarak binayı açın veya kapatın, enerji faturalarını düşük tutun.

• Merkezi bir noktadan televizyonlarla donatılmış bir duvarı kontrol edin, müşterileriniz istediklerini istedikleri zaman izleyebilsinler.

• Ses, video ve diğer bileşenleri tek bir kumandayla kontrol ederek basitleştirin.

• Gelişmiş bir ses sistemini dans veya ortam müziği için kontrol edin.

• Büyük maçı yayınlayın, ve maç biter bitmez kolayca top 20 çalma listesine geri dönün.

• Ses ve videonuza gerektiğinde kolayca bağlanabilme yeteneğine sahip farklı sistemlermiş gibi davranın.

• Binadaki tüm televizyonları tek bir tuşla açın veya kapatın.

• 6 veya daha fazla farklı maçı farklı ekranlarda oynatın, müşterileriniz hiçbir şey kaçırmasın.

• Güvenlik ile ilgili olaylarda e-mail ile uyarı alın, örneğin bir kapı veya pencere açık bırakıldığında veya güvenlik sistemi tetiklendiğinde.

• Nerede olursanız olun, IP kameralarıyla bir gözünüz işinizde olsun.

Restaurant & Bar Çözümleri

Restoranlarda ya da barlarda birden fazla televizyon yayınını aynı anda yönetmek biraz karmaşıktır.

Otomasyon ürünlerimiz, ekibinizin Audio/Video sistemini ve ışıkları yönetmesini kolaylaştırır.

Birden fazla televizyonda farklı kaynaklardan HD görüntü oynatın ve hepsini basit, tek bir arayüzden yönetin.

Aydınlatmaları ve iklimlendirme sistemlerini otomatize ederek enerji tasarrufu sağlayın.

Tek tuşla tüm binayı açın ve kapanış saatlerinde “Kapanış” tuşuna basarak herşeyin kendisini kapatmasını 
sağlayarak zamandan tasarruf edin.

Restaurant & Bar
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Fitness merkezleri genellikle çok sayıda TV ve ses sistemi kullanırlar. Aydınlatma, klima ve güvenlik 
sistemleri de cabası. Otomasyon çözümleri ile yönetimi ele alın ve müşterilerinizin deneyimine odaklanın.

Herhangi bir odadan istediğiniz kaynaktan müziklere erişebilirsiniz. Böylece her eğitmen kendi sınıfının favori 
müziklerini seçebilir.

Binadaki herhangi bir ekrana istediğiniz kaynaktan HD görüntü gönderebilirsiniz.

Su ve enerji tasarrufu için havuzu, jakuziyi ve saunayı programlayabilirsiniz.

Tek tuşla her şeyi kapatıp güvenlik sistemini devreye alabilirsiniz.

Fitness & Spa Çözümleri

Fitness & SPA
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• Hastalarınızın ziyaretleri sırasında kendi istedikleri müziği veya filmi 
   izlemelerine olanak sağlayarak onları rahatlatın ve eğlendirin, 
   daha iyi bir hasta deneyimi sağlayın.

• Farklı prosedürler için otomatik aydınlatma senaryoları yaratın, 
   çalışan memnuniyetini ve verimliliğini  artırın.

• Hastalar veya personel odadan ayrıldıklarında ışıkları kapanmaya 
   ayarlayarak enerji tasarrufu sağlayın.

• Tek bir “Günaydın” veya “İyi Geceler” tuşu kullanarak 
   binayı açın veya kapatın, enerji faturalarını düşük tutun.

• Tek bir tuşla ofisteki tüm televizyonları açın ve hepsini 
   tercih ettiğiniz bir varsayılan kanala ayarlayın.

• Güvenlik ile ilgili olaylarda e-mail uyarıları alın; örneğin, bir kapı
   veya dolap açıldığında veya güvenlik sistemi tetiklendiğinde.
   Bu, hırsızlıktan doğan kaybı düşürecektir.

• Ofisinizi herhangi bir yerden akıllı telefonunuzu veya 
   tabletinizi kullanarak kontrol edin.

• Tek bir dokunuşla tüm binayı kilitleyin, iç huzurunuz 
   ve güvenliğiniz artsın.

Kontrol, 
hasta deneyimini geliştirir ve tasarruf sağlar
Uzman doktorlar daha iyi hasta deneyimi sağlarken aynı zamanda ofisteki verimliliği arttırmak, enerji tasarrufu yapmak,  
iletişimi serileştirmek ve hassas güvenlik bölgelerini kontrol etmek için Protekno çözümleri kullanılıyor. 
Otomasyon, ofisinizi birkaç farklı şekilde dönüştürebilir.

Control4 ürünlerinin tıbbi veya hayat kurtarıcı cihazların kontrolünü sağlaması için kullanımı amaçlanmamıştır.

Control4, Control4 ürünlerinin arızasının önemli fiziksel yaralanmalara veya can kaybına yol açmasının beklenebileceği hiçbir durumda kullanılmasına yetki vermez.

Doktor ve Dişçiler otomasyonun avantajlarını keşfetti.
Protekno çözümleri hasta ve çalışanlara hiç beklemedikleri bir konfor sağladı.

Enerji tasarrufu için aydınlatma ve iklimlendirmeleri otomatize edin.

Prosedür ihtiyaçlarına göre aydınlatma senaryoları programlayın.

Hemşire ve hastalarla iletişim halinde olmak için interkom sistemini kullanın.

İyileşmeleri sırasında hastalarınızın kendi eğlecenlerini yönetmelerini sağlayın.

Klinik

Klinik Çözümleri
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Marin Çözümleri

• Aydınlatma ve iklimlendirme – Siz yatınıza ulaşmadan bir 
süre önce yanan ışıklar ve çalışmaya başlayan ısıtma sistemi   
sayesinde enerji tasarrufu sağlarsınız.

• Yatın dışındaki ışıkları otomatik olarak kontrol ederek  
mürettebatın güvenliğini artırırsınız.

• Kabin içi sıcaklığını termostat sayesinde sabitlersiniz.

• GPS ve navigasyon bilgilerini TV veya dokunmatik ekranlara 
aktararak, yatın koordinatlarını ve varış noktasına kalan 
mesafeyi;  hem kendinizin hem de yatınızdaki misafirlerinizin 
gözlemlemesini sağlarsınız.

• Günün belirli zamanında dışarıdaki ışık seviyesine göre ışıkları 
otomatik olarak açar, kapar veya kısarsınız.

• Kabin içinde en uygun gün ışığının sağlanması için 
panjurlarınız, havanın bulutlu olmasına veya güneşin batışına 
göre otomatik olarak açılır, kapanır.

• Farklı kaynaklardan gelen ses ve görüntü arşivlerinizi, tek 
bir yerden yönetir ve yatınızın isteğiniz odasından
oynatabilirsiniz.

Marin uygulamalarımız, lüks yaşama lüks katarak yatlarınızı son derece eğlenceli ve konforlu hale getiriyor.

Evde kontrol edilebilen pek çok şey ve daha fazlası artık yatlarda da yapılabiliyor.

Su üstünde konfor ve eğlenceyi, size özel deneyimler yaşatarak sunan otomasyon sisteminin 
yapabildiklerinden bazılarını sıralayalım; gerisi ise yaratıcılığınıza kalmış!

Marin

MARIN
ÇÖZÜMLERİ
MARIN
ÇÖZÜMLERİ
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Protekno Mühendislik
Referanslar
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Divan Otel
Konaklama sektöründe kalite ve lüks kavramına yeni bir tanım getiren Divan Otelleri, Mersin Divan oteli için bina 
otomasyon sistemleri dahilinde, aynı anda bir çok noktadan kolay bir biçimde aydınlatmaların kontrol edilmesini, 
Protekno ile sağlamıştır.

Divan Otel / Mersin

REFERANSLAR

Hilton Müze Otel
Antakya Hilton ASF Müze Otel, ödüllü Y. Mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. 91 ülke, binlerce otel, on binlerce oda ve değişmeyen kalite standardının ismi Hilton'un 
son yatırımlarından bir tanesi, Hilton Antakya Müze Otel oldu. 100 milyon dolara ulaşan maliyeti, ödüllü mimarisi ve Asfuroğlu Ailesi'nin cesur yatırımcı kimliği ile birleşen 
Müze Otel'in Akıllı Bina Otomasyonunda da, Protekno çözümleri tercih edilmiştir.
Aldığı Ödüller:
İspanya’da düzenlenen Dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden olan Dünya Mimarlık Festivali'nde “Geleceğin Yapıları ve Tatil Yerleşkeleri” ödülden sonra, Singapur’da 
“Geleceğin yapıları” kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Antakya Hilton ASF Müze Otel, Atina'nın ardından dünyadaki ikinci müze otel kompleksi olacak. İnşaatında 17 
bin ton yapısal çelik kullanılmıştır...

Hilton Müze Otel / Antakya
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Adana Aski Spor Salonu
Adana ASKİ Spor Salonu basketbol için kullanılacak, FIBA standartlarına uygun, ulusal ve uluslararası müsabakalara hizmet edecek, LEED Gold sertifikası 
amaçlayan, engelsiz, sosyal, çevreci ve kapsamlı bir spor tesisi projesidir. Spor salonu 5700 m² arsa alanı üzerine inşa edilerek toplam 10000 m² kapalı 
alandan oluşacaktır. Toplam oturma kapasitesi 2500 kişidir. Fonksiyonel ve form açısından zengin bir yapı amaçlanmıştır. Cephede kullanılan akışkan 
hareketler sporun da vermiş olduğu dinamizmi yansıtmak için etkili bir ifadedir. Proje alanı kentin sosyalleşme potansiyeli en yüksek noktalarından birinde 
bulunmaktadır. Yapının kentin ihtiyaci olan simgesel yapılardan ve odak noktalarından birisi olması hedeflenmiştir.

Adana ASKİ Spor Salonu

Antakya merkezinde Waxwing Hotel, bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Müze Şehir niteliğindeki Antakya’ da merkezi konumu,
tarihi dokusu nezih Café, Restaurant ve Barları ile şehrin kalbinin attığı Saray Caddesi’nde konumlanan Waxwing Hotel, Protekno kalitesini tercih etmiştir. 

Waxwing Hotel

Waxwing Hotel / Antakya 

REFERANSLAR

Projesi Saray İnşaat tarafından gerçekleştirilen, Mersin’in Yenişehir bölgesinde yer alan, şehrin en prestijli projeleri olan Arma Residence, Gökkule, 
Gökkuşağı projelerinde kullanılan dokunmatik paneller ve B.IQ akıllı anahtarlar, yeni yaşam konforunun en önemli göstergeleridir.

Arma Residence / Saray İnş. / Mersin

Gökkule / Saray İnş. / Mersin Gökkuşağı / Saray İnş. / Mersin

Arma Residence
Saray İnşaat

Gökkule
Saray İnşaat

Gökkuşağı 
Saray İnşaat
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The Four Seasons Suites / Pars Yapı / Mersin

Mersin’in en ayrıcalıklı bölgesi Yenişehir’de 10150 m² alan üzerine kurulu The Four Seasons Suites’te sizi ayrıcalıklı hissettirecek bir yaşam alanı yükseliyor. 
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş 6000 m² yemyeşil bir peyzaj üzerinde zemin + 15 katlı iki blokta, son teknoloji ürünü akıllı ev sistemi ile donatılmış 
265 m²’lik 5+1 ultra lüks daireler bulunmaktadır.

The Four Seasons Suites
Pars Yapı 

Olympos
Necer Yapı 

REFERANSLAR

Olympos / Necer Yapı / Mersin

Mersin’de modern yaşam başlıyor...

New City
Körükçüoğlu İnşaat

Era City
Körükçüoğlu İnşaat

Körükçüoğlu İnşaat’ın modern yaşamın tüm taleplerine cevap verebilecek özelliklerle donattığı New City Residence, 4+1 odalı 300 m²’lik alana sahip 86 
adet daireden oluşmaktadır. Sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını düşünerek planlanan New City Residence, sahip olduğu pek çok sosyal ve teknolojik donanım ile 
dikkat çekmektedir. Yeşil alanlardan yürüyüş parkuruna, spor alanlarından çocuk oyun alanlarına kadar tüm detayların düşünüldüğü New City Residence’ta, 
Protekno akıllı bina otomasyon çözümleri tercih edilmiştir...

Kapılar, yeni bir dünyaya açılıyor, Sizin için!
Yarım asırlık deneyimiyle binlerce aileyi yuva sahibi yapan, “kente kimlik katan yaşam alanları” kazandıran Körükçüoğlu, sunduğu olanaklar ve getirdiği 
yeniliklerle size yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor! "Körükçüoğlu Dünyası" adı verilen bu kolaylıklar, olanaklar ve hizmetler zincirinin en önemli hedefi 
“her aşamada mutlu ev sahipleri” yaratmak! Bu amaçla konut sektöründe pek çok ilk gerçekleştiriliyor, Era City misafirleri için benzersiz imkânlar sunuluyor. 
Era City Residence’ta Protekno Mühendislik'in akıllı bina otomasyon çözümleri tercih edilmiştir...

"Uzun yıllar inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren Necer Yapı; son yıllarda iş merkezleri ve konut projeleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. İmzasını 
attığı işlerde müşteri memnuniyetini hep üst düzeyde tutan Necer Yapı, güven ve sadakat konusuna yüksek derecede önem vermektedir. Sektörünün önemli bir 
oyuncusu olan Necer Yapı, daima kalite ve güvenin simgesi olacak bir kuruluştur.
"Biz biliyoruz ki yaptığımız ve yapacağımız yaşam alanları ister konut ister iş merkezi olsun hayatın bir parçası olacaktır. O yüzden yüksek 
kalite standardı ve tüm güvenlik unsurlarını barındıran ve uluslararası gelişmeleri yakalayan çalışmalara imzamızı atmaya devam edeceğiz."
Diyen Necer Yapı, otomasyon çözümünde Protekno Mühendislik kalitesini tertcih etmiştir!

New City / Körükçüoğlu İnş. /  Mersin

Era City / Körükçüoğlu İnş. /  Mersin
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REFERANSLAR

33 Resital / 33 İnş. / Mersin

Her projesiyle yapılara yeni standartlar getiren ve kendini geliştiren Otuz üç İnşaat,
sahip olduğu deneyimi ve bilgi birikimini, yapıların daha nitelikli ve görsel anlamda zengin olması için kullanmaktadır.

33 Resital
33 İnşaat
Mersin'e Değer Katan Proje

Dülger Life / Dülger İnşaat / Mersin

Eke İnşaat / Mersin

Newhill Recidence / Yıldız Soyyapı / Mersin

Atlas Teras inovasyon ve akıllı teknoloji vaat ediyor...
Akare İnşaat’ın gerçekleştirdiği Atlas Teras, inovatif arenada sürdürülebilir mimariden ziyade sürdürülebilir yaşamlar oluşturmak amacı ile yola çıktı. Bu yaşam koşullarını sağlamak 
için pratik fonksiyonları, ekolojik mimari öğelerle bir araya getirip, insan ölçülerine saygılı, zamanın adeta durduğu, pasif, doğa içinde dingin bir proje  geliştirdi. Atlas Teras projesi 
dahilinde 84 dairede, akıllı bina teknolojileri entegre edilerek, Protekno çözümleri dahilinde, 10" dokunmatik paneller ve  Berker R.1 anahtar priz serileri kullanılmaktadır.

Atlas Teras / Akare İnş. / MersinEşsiz bir manzara ile kucaklaşan yepyeni bir yaşam alanı, 
Yıldızsoy Yapı güvencesiyle Mezitli’de yükseliyor. Bahçe 
katlarından itibaren tüm dairelerde deniz manzarası, arkasında 
ılık dağ esintisi eşliğinde yeşilin bin bir tonu… Havuzları, fitness 
merkezi, sinema salonu, tuz odası, geniş bahçesi ve kamelyaları 
ile keyifli bir yaşamın kapılarını aralayan New Hill, sizlere konfor 
ve ferahlık vadediyor.

"...Ülke içinde ve dışında; projelerimiz, yatırımcılarımıza ve 
yapıların son kullanıcılarına fayda sağlayacak çözümler içerir. Yıllar 
boyu medeniyete hizmet edecek binalar, yollar ve sanat eserleri; 
uzun ömürlü, dayanıklı, ergonomik ve göz kamaştırıcı estetiğe 
sahip olmalıdırlar. Ulusal ve uluslar arası yasa ve yönetmeliklerin 
güncel gelişmelerin' ve teknolojinin sektörümüze ve çekirdek 
iş kollarımıza kazandırdığı yenilikleri yakından izleyerek bilgimizi 
canlı ve genç tutarız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Dülger A.Ş. olarak verdiğimiz her sözü istisnasız tutmaya 
devam edeceğiz." Diyen Dülger İnşaat, Otomasyon çözümünde 

Protekno Mühendislik'i  tercih etmiştir!

"Trendleri takip eden değil belirleyen çizgimizle, en iyiye 
ulaşmanın sürekli kendini yenilemeyle mümkün olduğunu bilerek, 
sadece bina değil, müşterilerimizle aramızda sağlam bir güven 
inşaa etmek ve markalı konutta adımızı her zaman en yükseğe 
yazdırmak." Diyen Eke İnşaat, Otomasyon alanında bölgesinde 
lider olan Protekno Mühendislik'i tercih etmiştir!

Dülger Life
Dülger İnşaat

Atlas Teras
Akare İnşaat

Eke İnşaat

Newhill Residence
Yıldız Soyyapı
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REFERANSLAR

Bilin1453 / Bilin İnşaat / Mersin

FLY Vizyon / FLY Project / Mersin

D Residence / Doğuş Group / Mersin

Özel Doğuş Hastanesinin 1 blok  36 dairelik konut iştirakı, 
estetik mimarisi ve akıl dolu teknolojisi ile göz dolduruyor. 
Günlük yaşamı kolaylaştıracak kontrollerin yanı sıra, konfor ve 

güvenlik çözümleri de unutulmadı.

D Residence'da Akıllı Konfor Zamanı

FLY Vizyon
FLY Project

My Village Terrace / Mab Yapı / Mersin

Sarayhan Termal Otel / Sinan İnşaat / Mersin

Aşiyan Konakları / Beton Yapı / Mersin

8 Dönüm arazi üzerine konumlandırılmış, her biri ultra lüks 3 ayrı tipte sadece 8 yeni yaşam alanı Mersin merkezine 
15 dakikalık mesafede Eski Mezitli’de sizleri bekliyor. Bu projede herşey daha rahat nefes alabilmeniz için düşünüldü.

1986 yılında Ali Yükselgüngör tarafından kurulan Sinan İnşaat, bugün 6 şirket ve 300'ü aşkın profesyonel kadrosuyla inşaat, turizm, mühendislik, müteahitlik ve mobilya 
alanlarında faaliyet göstermektedir. Her biri dalında öncü ve uzmanlaşmış Sinan İnşaat grup şirketleri, doğrudan ya da dolaylı olarak dünyanın birçok farklı noktasında 
bulunan binlerce müşteriye ulaşmakta, özellikle turizm ve inşaat sektöründe sadece yerel değil, küresel pazarlara da hizmet vermektedir. Sinan İnşaat, Sarayhan Termal 
Otel projesinin otomasyonunda, Protekno Mühendislik çözümlerini tercih etmiştir!

Güney'in gözdesi Mersin’in en değerli konumlarından birinde bulunan ve iç 
mimarisi kişiye özel tasarlanmış 8 adet villadan oluşan “My Village Terrace” 
Tasarımıyla Akdeniz mimarisini modern mimari ile harmanlayan proje, müstakil 
yaşam ile site yaşamını birleştirerek benzersiz avantajları ve ayrıcalıkları olan 
bir yaşamın kapısını aralıyor. Geniş teraslara yer verilen projede her villanın 
kendine ait müstakil bahçesi, havuzu, pergolesi, kapalı otoparkı, misafir araç 
otoparkı, çoçuk oyun alanı ve akıllı ev sistemi bulunan “My Village Terrace”  
sahip olacaklara avrupa standatlarının bile üzerinde bir yaşam kalitesi sunuyor.

Aşiyan Konakları
Beton Yapı

Sarayhan Termal Otel
Sinan İnşaat

My Village Terrace
Mab Yapı

D Residence
Doğuş Group

Bilin1453
Bilin İnşaat 
Konumu, mimarisi, kullanıcılarına sunduğu detayları ve incelikle 
düşünülmüş geniş kullanım alanları ile konfor ve rahatlığı bir arada 
sunuyor. Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden 
daireler kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, ve 
daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden daireler 
kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, site yönetim 

hizmetleri ve daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.



62 63

Arma Tarsus / Kocamaz & Yaman İnşaat /  TarsusVipas Concept / Onur Mühendislik / Mersin

REFERANSLAR

Azimşah İnşaat / Tarsus

Tarsus Göl Evleri /Aker Beton / Tarsus

Yeşil ve maviyi bir araya getiren projede teknoloji unutulmadı. Akıllı 
Bina sisteminde Protekno'nun en özel çözümleri tercih edildi.

Tarsus'da, Ergenekon mahallesinde, ayrıntıların kaliteye 
dönüşümü bir proje. Aydınlatma yönetimi, güvenlik 
hizmetleri ve daha bir çok özellik Arma Tarsus'ta seçkin 
konuklarını bekliyor.

Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri ve daha bir çok 
özellik seçkin konuklarını bekliyor. Kalitesi, konumu, her 
metrekarenin kullanım konforu ve lüks detayları ile şehrin yeni 
gözdesi olacak projede, otomasyon çözümlerinde, Protekno 
Mühendislik tercih edilmiştir!

Daire girişine konumlandırılan dokunmatik panellerden daireler 
kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, site 
yönetim hizmetleri ve daha bir çok özellik Göl Evleri'nde seçkin 
konuklarını bekliyor.

Tarsus'un İlk Akıllı Evleri

Tarsus Göl Evleri
Aker Tarsus Beton

Park Evleri
Aker Tarsus Beton

Arma Tarsus 
Kocamaz & Yaman İnşaat

Azimşah İnşaat

Vipas Concept
Onur Mühendislik

Keyfi Tarsus
Fesliler İnşaat

Fesliler İnşaattan 48 çok özel daire. Eşsiz manzarasıyla asla 
kaybolmayacak doğal güzellikleri tüm dairelerden seyretme imkanı 
sunan proje aynı zamanda akıllı bina teknolojisini müşterilerinin 
beğenisine sunuyor. Tüm dairelere konumlandırılan geniş 
dokunmatik panellerden daireler kolayca yönetiliyor. Aydınlatma 
yönetimi, güvenlik hizmetleri, site yönetim hizmetleri ve daha bir 

çok özellik Keyfi Tarsus'da seçkin konuklarını bekliyor.

Konumlandırılan geniş dokunmatik panelden daireler kolayca 
yönetilebilinecek. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, ve daha 
bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Keyfi Tarsus / Fesliler İnşaat  / Tarsus

Park Evleri / Aker Beton / Tarsus
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Şehrin modern yüzünde sade, şık bir tasarım olarak hazırlanan ayrıca
lokasyon üstünlüğünüde ele alan proje, sizi mutluluğun zirvesinde yepyeni bir hayata davet ediyor...

Sera Park 4
Adana Grup İnşaat

Sera Park 3
Adana Grup İnşaat

Sera Park 4 / Adana Grup İnş. / Adana

The One Residence
Keskin İvme İnşaat
Türkiye‘nin sayılı mimarlarından Kaya Arıkoğlu ve Şahin Arıkoğlu tarafından projelendirilen The One Residence, modern çağın 
mimari ve mühendislik harikalarından ilham alınarak tasarlandı. Adana’da şehrin merkezinde, teknoloji ve estetiği müthiş bir uyumla 
bir araya getiren  The One Residence, eşsiz bir yaşam felsefesi ile sadelik içinde görkemi sunuyor. Her zevke özel kurgulanmış farklı 
daire planlarıyla The One Residence, estetik olduğu kadar güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

The One Residence / Keskin İvme İnş. / Adana

REFERANSLAR

Tüm Kontroller Tek Tık Kolaylığında..!
Adana Grup İnşaat’ın gerçekleştirdiği, 6666 m² arsa alanı üzerine konumlanan Sera Park Tarsus projesi dahilinde 60 adet konut yer 
almaktadır. 24 saat güvenlik, açık otopark, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, futbol sahası, fitness salonu, basketbol sahası, golf sahası, 
voleybol sahası, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, toplantı salonu, jeneratör, paratoner gibi tüm detayların düşünüldüğü projede, 
Protekno akıllı bina çözümleri tercih edilmiştir.

Serapark Tarsus / Adana Grup İnş. / Tarsus

Sera Park 3 / Adana Grup İnş. / Adana

Konfor, kalite ve teknolojinin ön planda tutulduğu projede akıl dolu ve huzurlu bir yaşam vaat ediliyor.
Sosyal alanları ile dikkat çeken proje, akıllı sisteme dahil olan aydınlatma, perde, priz ve güvenlik yönetimiyle hayatı kolaylaştırıyor.

Serapark 3 ile Konfor ve Teknoloji Bir Arada...

Serapark Tarsus
Adana Grup İnşaat



66 67

Kuzeytepe Panorama 360 / NZ Yapı / Adana

Şehrin en yüksek rakımlı konut projesi olma özelliğine sahip dairelerde huzurlu ve göl ile iç içe bir yaşam sunuluyor. Tüm 
dairelerden görülebilen turkuaz rengi göl manzarası  ve şehrin stresinden uzak projede estetik mimarisinin yanı sıra tercih edilen 
yüksek teknoloji için Protekno Mühendislik, akıllı çözümler getiriyor.

Ömer Bayram İnşaat, 1976 yılında İnşaat Mühendisi Ömer Bayram tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana konut projelerinin yanı sıra okul, 
sağlık ocağı, petrol tesisi, zirai depo gibi kamu binaları yapımı da gerçekleştiren firma, bugüne kadar 1 milyon metrekareyi aşan yaşam alanı üretti. 
5 binin üzerinde konut ve işyeri projesini geride bırakarak, bölgeye nitelikli ve kaliteli yaşam alanları kazandıran Ömer Bayram İnşaat, yine Protekno 
Mühendislik kalitesini tercih etmiştir.

Kuzeytepe Panorama 360, Şehrin En Yükseği

Ömer Bayram Plus
Ömer Bayram İnşaat 

Kuzeytepe Panorama 360
NZ Yapı

REFERANSLAR

Diva Residence / Ömer Bayram İnşaat / Adana

Diva Residence  Ömer Bayram İnşaat A.Ş. tarafından, Adana’nın en özgün, şık ve iddialı markalı konut projesi olarak tasarlandı. Level Mimarlık tarafından 
detaydan bütüne mükemmeliyetçi bir anlayışla tasarlanan proje; konut-residence ve içerisinde barındırdığı birçok sosyal donatı; teras kafe, fitness center, 
sauna, spa merkezi, çocuk oyun alanları, teras havuzu, açık kapalı otoparkları, peyzaj alanları ve iş merkezinden oluşuyor. 

Diva Residence
Ömer Bayram İnşaat

Vera Plus
Şal İnşaat

Adana’nın en nitelikli projelerinden, Şal İnşaat tarafından gerçekleştirilen Vera Plus, sosyal olanakları, lokasyonu ve mimarisiyle 
sağladığı konforu akıllı bina sistemleri teknolojisi ile birlikte sunmaktadır. 74 dairenin yer aldığı projede, Protekno çözümleri 
dahilinde tasarım ödüllü B.IQ akıllı anahtarlar ve dokunmatik paneller kullanılmaktadır.

Vera Plus akıllı yaşam konforu sunuyor...

Vera Plus  / Şal İnş. / Adana

Ömer Bayram Plus / Ömer Bayram İnşaat / Adana
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 Mirzabey Residence / Erdeve İnşaat /Adana

G3 / Göktekin Yapı / Adana

G2 / Göktekin Yapı / Adana

Hill Panorama / Yapı 34 / Adana

REFERANSLAR

Adana Kule / Gökpınar İnşaat/ Adana

33 yıllık ticari geçmişe sahip olan Erdeve Ailesi; tekstil, sağlık ve inşaat sektörlerinde Adana’ya 25 yıldır hizmet etmektedir. Erdeve Yapı İnşaat; 
genç, dinamik ve eğitimli yönetimi, konusunda uzman ekibiyle taahhütlerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirerek kalite çizgisinden 
şaşmadan, modern ve farklı yapılar üretme hedefiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Erdeve İnşaat, Protekno kalitesini tercih etmiştir!

Göktekin yapı, yenilikçi bileşenleri, çağın gereksinimleri göz önünde 
bulundurularak inşa ettiği yapıları ve kendi alanlarında uzman ekibi 
ile, kendini doğru insanları doğru yapılarla buluşturmaya adayan 
Göktekin Yapı, Protekno kalitesini tercih etmiştir!

Daima yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle üst düzey kalitede 
projeler geliştiren Yapı 34, sektörün öncü ve lider 
firmalarından biri olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Yapı 
34 olarak ilk konsepti olan Hill Panorama'nın projesi ile 
temellerini attı. Ekolojik özellikleri, kalitesi, konumu, her 
metrekarenin kullanım konforu ve lüks detayları ile şehrin 
yeni gözdesi olacak projede, otomasyon çözümlerinde, 
Protekno Mühendislik tercih edilmiştir!

Projede kullanılan dünya lideri markaların kaliteli malzemeleriyle 
prestijin ve huzurun adresi olan G2, akıllı ev teknolojisinde bölgenin 

tecrübeli firması Protekno tercih ediliyor.

Mirzabey Residence
Erdeve İnşaat

G3
Göktekin Yapı

G2
Göktekin Yapı

Hill Panorama
Yapı 34

Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden daireler kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, 
site yönetim hizmetleri ve daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor. Kalitesi, konumu, her metrekarenin kullanım konforu ve 
lüks detayları ile şehrin yeni gözdesi olacak projede, otomasyon çözümlerinde, Protekno Mühendislik tercih edilmiştir!

Adana Kule
Gökpınar İnşaat
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REFERANSLAR

Yeni yaşam konsepti...
Pırlanta Erciyes İnşaat’ın projelendirildiği 24 katlı çift blok teraslı 
dairelerden oluşan Venüs Panorama, lüks detaylarla donatıldı. 
Projenin sahip olduğu lüks, Protekno akıllı bina otomasyon 
sistemlerinin sunduğu konfor ile tamamlandı.

Venüs Panorama / Pırlanta Erciyes İnş. / Adana

Venüs Panorama
Pırlanta Erciyes İnşaat

Venüs Premium, Protekno ile parlıyor...
Adana’nın en prestijli projelerinden biri olan, 23 kat, 2 blok, 92 

daireden oluşan, Pırlanta Erciyes İnşaat’ın gerçekleştirdiği
Venüs Premium projesinde de tercih Protekno oldu. 

Venüs Premium / Pırlanta Erciyes İnş. / Adana

Pırlanta Erciyes İnşaat tarafından gerçekleştirilen 10.000 m² 
yerleşim alanı ile prestijli bir yaşam vadeden Prestij XL projesi, 
akıllı bina  çözümlerimizle konforlu ve rahat yaşam sunuyor.

Prestijli yaşam konsepti Adana’da...

Prestij XL Concept / Pırlanta Erciyes İnş. / AdanaPırlanta Trend / Pırlanta Erciyes İnş. / Adana

Pırlanta Life / Pırlanta Erciyes İnş. / Adana

Pırlanta İkon / Pırlanta Erciyes İnş. / Adana

Pırlanta Life
Pırlanta Erciyes İnşaat

Pırlanta İkon
Pırlanta Erciyes İnşaat

Venüs Premium
Pırlanta Erciyes İnşaat

Pırlanta Trend
Pırlanta Erciyes İnşaat

Prestij XL Concept
Pırlanta Erciyes İnşaat

Pırlanta Erciyes İnşaat tarafından gerçekleştirilen ve şehrin 
en prestijli projelerinden biri olan Pırlanta Life'da, Aydınlatma 
yönetimi, güvenlik hizmetleri, site yönetim hizmetleri ve daha 
bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor. 

Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden daireler 
kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, site 
yönetim hizmetleri ve daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Otomasyon çözümlerinde, Protekno Mühendislik tercih edilmiştir!

Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden 
daireler kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik 
hizmetleri, site yönetim hizmetleri ve daha bir çok özellik 
seçkin konuklarını bekliyor.
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Nova Life / Uğur İnş. /  Adana

Gökyüzünün mavisi Nova Life'ın yeşili ile buluşuyor. Şehrin 
gürültüsünden uzak ama şehrin içinde, yeşilin eşsiz dinginliğinde 
yükselen iki rezidans bina size ve çocuklarınıza geniş yaşam 
alanları sunuyor. İnsana dair herşeyin düşünüldüğü bu projede tek 
tuşla evinizde rezidans hizmetleri, mini kreş, yüzme havuzu, fitness, 
hamam ve sauna gibi birçok hizmeti alabilirsiniz. Adana'da birçok 
ilki gerçekleştirecek olan Nova Life modern mimarisiyle estetikte 

yeni bir boyutu, konforda yeni bir çizgiyi temsil etmekte.

Nova Life
Uğur İnşaat

Baraj İnşaat / Adana

Odil Çincaner'in imzası ile hayata geçen proje, T. Özal Bulvarı'nın en 
güzel lokasyonlarından birine sahip. Seçkin konuklarına her katta tek 
daire konforunu sunan projede akıllı bina sisteminde özel seri B.IQ 
anahtarlar ve geniş dokunmatik ekranlar tercih edildi. Aydınlatma ve 
konfor yönetimin yanı sıra güvenlik çözümleride unutulmadı.

Baraj İnşaat'tan çok özel proje...

REFERANSLAR

Bade Plaza
Bayraktaroğlu İnşaat

Bayraktaroğlu İnşaat’ın Adana’daki projesi Bade Plaza, konumu, 
mimarisi, kullanıcılarına sunduğu detayları ve incelikle düşünülmüş 
geniş kullanım alanları ile konfor ve rahatlığı bir arada sunuyor. 

Bade Plaza'da da Protekno kalitesi tercih edilmiştir.

Bade Plaza / Bayraktaroğlu İnş. / Adana

Bekaroğlu İnşaat tarafından gerçekleştirilen, sosyal imkanlarının 
yanı sıra akıllı bina konsepti ile de dikkat çeken Sky City Adana 
projesinde, yeniliklerin ve akıllı bina sistemlerinin Çukurova'da 
ki öncüsü Protekno tercih edildi. Toplam 44 daireden oluşan, 
Adana’nın yeni yıldızı olmaya aday projede, dokunmatik paneller 
ve B.IQ akıllı anahtar sistemi kullanılmaktadır.

Adana’nın yeni yıldızı, SkyCity

Yılların tecrübesiyle "kent insanının doğal hayata uyumlu bölgelerde 
yaşama isteğini" göz önüne alarak Adana'nın çeşitli bölgelerinde 
her biri farklı bir mimari anlayışa sahip projeleri hayata geçiren Er 
İnşaat bu seçkin projesinde, akıllı bina sistemlerindeki tecrübesine 
güvendiği Protekno'yu tercih etti.

Her yere yakın;
ama önce hayallerinize...

Fahriye Sultan Residence
Er İnşaat

Baraj İnşaat

Çetinkaya Residence / Cahit Çetinkaya İnş. / ADANA

Fahriye Sultan Residence / Er İnş. / Adana

Sky City / Bekaroğlu İnş. / Adana

Kalitesi, konumu, her metrekarenin kullanım konforu ve lüks detayları 
ile şehrin yeni gözdesi olacak bir proje. Dokunmatik paneller ve 
B.IQ akıllı anahtar. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, site 
yönetim hizmetleri ve daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor. 

Otomasyon çözümlerinde, Protekno Mühendislik tercih edilmiştir!

SkyCity
Bekaroğlu İnşaat

Çetinkaya Residence
Cahit Çetinkaya İnşaat
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Tümer Concept / Tümer İnş. / Adana
Mimari konsepti Eren Talu tarafından belirlenen Club Bahçe projesinde, Multimedia Yönetimi ile TV üzerinden evin tüm kontrolü gerçekleştirilebilmekte. Film 
başlarken kısılan aydınlatmalar ve kapanan perdeler ile sinema keyfi evin salonuna taşınmakta. Mimari açıdan dikeyine kat bahçesi uygulamasıyla Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiren Club Bahçe’de aydınlatma, perde ve diğer tüm kontroller özel serimiz Arsys otomasyon anahtarlarımızla gerçekleştirilmiştir.

Kamil Gül İnşaat, Adana’nın önemli noktalarında, yüksek beklentilere cevap verecek çok üst düzey kalitede projeler üretmenin yanı sıra, farklı yaşam biçimlerine ve 
farklı gelir seviyelerine hitap eden projeler üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden daireler kolayca 
yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, site yönetim hizmetleri ve daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Club Bahçe’de sinema keyfi...

                Club Bahçe /  Çalık Yapı & Tekbaş Group / Adana

REFERANSLARClub Bahçe
Çalık Yapı & Tekbaş Group

K-Garden
Kamil Gül İnşaat

New Point Panorama
Karakaya İnşaat

Demirel Park / Demirel İnşaat / Adana

New Point Panorama / Karakaya İnşaat / Adana

 K-Garden / Kamil Gül İnşaat / Adana

Adana’nın yeni ufkuna hoş geldiniz. Lokasyonu, içerisinde 
barındırdığı zengin sosyal olanakları, mimari tasarımı ve göl 
manzarası ile Çukurova’ nın yeni yerleşim merkezinde, dopdolu 
bir yaşamın kapıları aralanıyor. Göl manzarasıyla çevrili dairelerin 
sunduğu konforlu ve modern alanlar, şehir manzarasıyla birleşerek 
tadına doyum olmayan bir seyir keyfi oluşturuyor. Teknoloji ve 
estetiğin enfes uyumuna hayran kalacaksınız.

Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı’nı gölgede 
bırakan son yılların en prestijli caddesi  Türkmenbaşı’ndaki projede 
sahip olacağınız konutunuz, size 365 gün tatil keyfi yaşatacak. 
Çünkü, eviniz size yetecek. İhtiyaçlarınızı gidermek için dışarı 
çıkmanız bile gerekmeyecek, aşağıya inmeniz yetecek. BU 
PROJEDE YOK YOK ! Demirel Park, Adana’nın yeni yaşam merkezi 
Türkmenbaşı Bulvarı’nın en gözde lokasyonunda Demirel Grup 

güvencesiyle sizi bekliyor. 

Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden 
daireler kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, 
ve daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Tümer Concept
Tümer İnş. / Adana

Demirel Park
Demirel İnşaat
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Özderan Park / AVB İnş. / Adana

Uyanık Sitesi / Uypa İnş. / Adana

REFERANSLAR

Yörüktepe Yaşam  / Tamer Yalınız İnş. / Adana

Aydınoğlu Elite / Aydınoğlu İnş. / Adana

Huryap Vitrin / Huryap İnşaat / Adana

Onev / Onan Yapı / Adana

Avant Garden / Sertaş İnş. / Adana

Huryap Vitrin
Huryap İnşaat

Avant Garden
Sertaş İnşaat

Onev
Onan Yapı

Aydınoğlu Elite
Aydınoğlu İnşaat Yeni Akdeniz İnşaat

Rahatlığınızı, kalite ve estetik anlayışı ile bütünleştiren bir yaşam. 
Mutlu anlarınıza tanıklık edecek detay ve konfor beklentilerinizin 
ötesinde bir proje.

Kalitesi, konumu, her metrekarenin kullanım konforu ve lüks detayları 
olan bir proje. Dokunmatik paneller, aydınlatma yönetimi, güvenlik 

hizmetleri ve daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Sunduğu sosyalleşme ve ortak kullanım olanakları ile sizlere 
özlediğiniz komşuluğu geri getiriyor. Bir ömür sürecek dostluklar 
için Adana'nın en prestijli projelerinden biri olan ONEV ile tanışın; 

Akıllı bina otomasyon teknolojileri ile hayallerinizi gerçek kılın!

Dokunmatik paneller, aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri ve 
daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Lüksün başladığı, balkonda yeşil alanlara sahip, Adana’ da teras 
keyfini her katta yaşayacağınız akıllı binalar Avantgarden ile…

İki blok toplam 4+1 60 daire, bilgisayar kontrollü ev otomasyon sistemi, 7-24 güvenlik, 
güvenlik kameraları, merkezi vakum sistemi, kapalı otopark, geniş peyzaj alanı, yüzme 

havuzu, merkezi doğalgaz ısınma sistemi ve daha bir çok özelliği olan bir proje.

Tüm dairelere konumlandırılan geniş dokunmatik panellerden daireler 
kolayca yönetiliyor. Aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, ve daha bir 
çok özellik seçkin konuklarını bekliyor.

Yörüktepe Yaşam
Tamer Yalınız İnşaat

Dokunmatik paneller, aydınlatma yönetimi, güvenlik hizmetleri, ve 
daha bir çok özellik seçkin konuklarını bekliyor. 

Yeni Akdeniz İnşaat / Adana

Özderan Park
AVB İnşaat

Uyanık Sitesi
Uypa İnşaat
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Öztep Astoria Concept / Ertuğrul Yapı / ADANA

Özyürek Concept / Özyürek Group / Adana

Dal Residence / Dal İnş. / Osmaniye

REFERANSLAR

Çalıkkent Cadde / Çalık İnşaat /  Osmaniye

Alpay Corner Concept / Taşansu İnşaat / Adana

Koza Rezidans / Koza İnş. / ADANA

Erciyes Suits / Pırlanta Erciyes İnş. / Adana

Pırlanta Doğa / Pırlanta Erciyes İnş. / Adana

Alpay Corner Concept
Taşansu İnşaat

Pırlanta Doğa
Pırlanta Erciyes İnşaat

Özyürek Concept
Özyürek Group

Çalıkkent Cadde
Çalık İnşaat

Konumu ve sunduğu imkanlar ile Adananın en gözde projelerinden olan
Alpay Corner Cencept projesi de Protekno ile Akıllandı…

Akıllı ev teknolojisi altyapısıyla oluşturulan projede her türlü konfor, 
sosyal donatı ve rahatlık düşünüldü…

Özyürek Grup imzasıyla Adana Çukurova'da yükselen 
Özyürek Concept projesi, sosyal donatıları bakımından 
zengin olan daireler akıllı ev sistemleriyle donatılıyor.

Çağdaş teknolojiyi her zaman yakından takip eden Çalık İnşaat, 
Osmaniye'de müşterilerini Akıllı binalar ile buluşturuyor. 

Koza Rezidans
Koza İnşaat

Erciyes  Suits
Pırlanta Erciyes İnşaat

Öztep Astoria Concept
Ertuğrul Yapı

Dal Residence
Dal İnşaat

Bir dünya markası olma hedefiyle kurulan Koza İnşaat, bu hedef doğrultusunda 
gerçekleştirdiği Koza Rezidans projesinde tüm dairelerde Akıllı bina 

teknolojilerinin sağladığı kolaylık ve konforu konuklarına sağladı.

Pırlanta Erciyes İnşaat tarafından hayata geçirilen Erciyes Suits projesi; 19 katlı 
tek blok ve 76 adet rezidans daireden meydana gelmektedir. Otel Suiti tarzında 

tasarlanmış projede; Protekno akıllı ev teknolojileri bulunmaktadır.

Konfor ve estetiği yeniden yorumlayan mimarisi, sıradışı çizgisi ve alışılmadık 
yüzey tasarımlarıyla, Akıllı teknolojileri ile farklı ve ayrıcalıklı yaşam merkezi…

Dal İnşaat firması tarafından gerçekleştirilen projede her detay 
yıldızlar kadar parlak bir hayat için düşünüldü. 
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Villa Del Lago Kabasakal mevkiinde göl manzarasına hakim bir bölgede konuşlanmış 28 adet villadan oluşan özel bir projedir. Dört farklı tipte villanın 
bulunduğu bu özel proje mimari tasarım olarak da benzerlerinden ayrılmaktadır. Villa Del Lago mimarisi ve tasarımı ile çağdaş yaşamın tüm gerekliliklerine 
cevap verebilen yaşam alanları oluşturacaktır. Titizlikle ve maksimum verimlilikte tasarlanmış olan villaların tamamı geniş göl manzarasına hakim, özel 
teraslamalar sayesinde benzerlerinden ayrılan, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir projedir. Villa Del Lago Yüzme havuzları, sosyal tesis, 
fitness center, buhar odaları ve saunalar, çocuk oyun alanları gibi sosyal hayatın gerektirdiği tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. Ayrıca bina otomosyon 
sistemi, tüm siteye hizmet eden jeneratör, maksimum kalitede kullanılan malzemeler ile de bölgede örnek teşkil edecek bir projedir.

Villa Del Lago
Edak İnşaat 

Kurttepe Kasrı
Ünallar İnşaat

Billuryalı Villaları
Halil Avcı İnşaat 

Billuryalı Villaları / Halil Avcı İnş. /Adana

Billuryalı’da günümüzde insanın çevresiyle birlikte rahat, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için modern teknolojinin en son olanakları kullanıldı. 
Billuryalı’da “akıllı ev”, sevdiklerinizle zamanınızın büyük bir bölümünü geçirdiğiniz evinizde, aydınlatmadan perdelerinize, sinema, televizyon ve müzik 
sistemlerinden, ısıtma- soğutma-havalandırma ünitelerine, hırsızlık, yangın, su basması gibi güvenlik sistemlerinden, evcil hayvan bakım ünitelerine 
kadar her türlü elektronik uygulamanın, ev içinden ya da dışından kontrolünüz altına alınmasıdır. Bu amaçla yaratılan en son teknoloji, size güven, rahatlık 
ve huzuru birarada sunuyor. Eve gelmeden bir telefon komutuyla istediginiz odalardaki klimaları açabilmek veya evde açık unuttuğunuz ışıkları uzaktan 
internet veya telefonla hemen kapatabilmek, yine akşam üstü beklenmeyen bir güneş çıktığında panjurları evden binlerce kilometre uzakta olsanız bile 
bir tuşla hemen kapatabilmek bir rüya değil de nedir.. Bu rüya Protekno çözümleri ile gerçeğe dönüşmüştür.

Villa Del Lago / Edak İnş. / Adana

Kurttepe Kasrı / Ünallar İnş. / Adana

Kurttepe mevkiinde, şehrin merkezinde, şehirden uzak, doğa ile iç içe, 
göl manzaralı, başta gürültü olmak üzere, her türlü çevresel kirlilikten 
uzak, her biri 1000 m² 'lik bahçe içerisine oturtulmuş, özel mimarisi, 
ısıtma / soğutma üniteleri, uzaktan kumandalı pencere panjuru 
sistemleri, zarifliğin ve asaletin vurgulandığı beyaz dış cephe rengi ile 
toplam 9 adet olan Kurttepe Kasrı evleri Adana'daki ender projelerden 
bir tanesi olma özelliğine sahiptir. Geçmiş ile geleceğin modern bir 
tasarımı olan, teknolojik olanakların en üst seviyede kullanıldığı Kurttepe 
Kasırları, doğa ile baş başa, huzur içinde, güvenli bir şekilde, eş düzey 
kültürel bir çevrede uyum içerisinde yaşayabileceğiniz bir ortam sunuyor. 
Ünallar İnşaat bu kalitesini, Protekno çözümleri ile taçlandırmıştır.

Serinköy Villaları / Masum Şimşek İnş. / Adana

Sağlam mimarisi ve geniş odaları ile dikkat çeken villa konseptinde 
akıllı bina teknolojisi tüm mekanlarda konfor sağlamış, aydınlatma 
yönetimi, iklimledirme yönetimi, priz kontrolü, güvenlik yönetimi 
sağlanmış, dokunmatik panel ile kolay yönetim imkanına sahip 
teknoloji dolu bir yaşam hedeflenmiştir.

Serinköy Villaları
Masum Şimşek

REFERANSLAR

Ertaş İnşaat ile konforlu yaşama merhaba diyebilirsiniz. Çünkü bu 
proje konfor ve güveni hissedebileceğiniz ender projelerden biri. 

Ertaş İnşaat ile yaşam standartlarınızı yükseltin.

Suat Ertaş İnşaat

Suat Ertaş İnşaat / Adana
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Alaçatı Konakları / Doğan Erten / İskenderun

İskenderun' un yükselen değeri Arsuz/Karaağaç'ta inşa edilen benzersiz bir proje... Ama onu asıl benzersiz kılan bahçesi, terası, özel havuzu, 
peyzajı ve mimarisi ile "müstakil ev" konseptine dönüştürmesi. Alaçatı konaklarının karekteristik özelliği olan taşı ve cumbası Alaçatı'dan getirtilerek 
Alaçatı'nın sanatkar ustaları ile bezenirken, akıllı ev teknolojisinde bölgenin tecrübeli firması Protekno tercih ediliyor.

De Life Homes
Doğan Erten Group

Apartman 10
Samar Yapı

Şehrin karmaşasından uzak ama şehrin tam ortasında kusursuz bir yaşam hayali, De Life Homes’da gerçek oluyor. Özel tasarım Spa center, 
Fitness salonu, toplantı ve hobi odası, yüzme havuzu ve otoparkı ile 24 aileye Protekno ile akıllı, özel yaşam alanı sunuyor.

Her yere yakın olmanın ayrıcalığının yaşarken, hem teknoloji hem 
de konfor anlamında standartları yüksek bir evde yaşamanın tadına 
varacaksınız.

De Life Homes / Doğan Erten Group / İskenderun

REFERANSLAR

Milli Emlak / Özgün İnş. / İskenderun

Sem İnşaat tarafından projelendirilen, prestijli konumu, doğayla 
uyumlu yapısı, özgün mimarisi ve sosyal yaşam olanakları ile Yıldız 
Plaza Premium’da 22 özel daire yer almaktadır. Protekno Mühendis-
liğin sunduğu yüksek standartlar iklimlendirme, aydınlatma, güvenlik 
çözümleri ve diğer tüm kontrolleri parmak uçlarına taşıyan özel do-
kunmatik paneller, projeye rahatlık ve güven katmaktadır.

    Yıldız Plaza Premium / Sem Yapı / İskenderun

Apartman 10 / Samar Yapı / İskenderun

Milli Emlak
Özgün İnşaat

Merkezi lokasyonu ile sizi cazibenin merkezinde, akıllı bina 
teknolojilerine sahip bir hayata davet ediyor.

Alaçatı Konakları
Doğan Erten

Yıldız Plaza Premium
Sem Yapı
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REFERANSLAR

Gülşah Apt. / AG Yapı / Kahramanmaraş

Gülşah Apartmanı
AG Yapı

Projede kullanılan dünya lideri markaların kaliteli malzemeleriyle prestijin 
ve huzurun adresi olan Gülşah Apartmanı akıllı ev teknolojisinde bölgenin 

tecrübeli firması Protekno tercih ediliyor.

Gold Elbistan / S.S. Karagenç Yapı Koop. / Kahramanmaraş

Yalnızca 20 seçkin aileyi ağırlayacak olan çok özel proje Kahramanmaraş 
ilimizin Elbistan ilçesinde yer alıyor. Yapı saraylara yakışır işlemeli dış cephesiyle 
dikkat çekerken, Destanbul / Suna Özkan Mimarlığın dokunuşlarıyla iç 
mekanlarda da özel dizayn edilmiş kapıları ve mobilyalarıyla ilgi odağı olmayı 
sürdürüyor. Aydınlatma yönetimi, perde yönetimi, cep telefonu ile açılan 
kapılar, ödüllü B.IQ akıllı anahtarlar, gaz, duman, su sisteminin kontrolü, priz 
yönetimi, daire girişine konumlandırılmış dokunmatik yönetim paneli yaşamı 
kolaylaştıran daire özelliklerinden yalnızca bir kısmı.

Yaşam alanlarının tamamı özel şehir manzarasına dönük tasarlanan proje, şık tasarımıyla sizi kendine hayran bırakacak.
Maraş Yaşam, sosyal yaşamınızı evinizin sıcaklığında ve uyumlu bir ortamda zenginleştirme imkanı sunuyor.

Maraş Yaşam
Aksay İnşaat

Nişantaşı
Aksay İnşaat

Gold Elbistan
S.S. Karagenç Yapı Koop.

Maraş Yaşam / Aksay İnşaat / Kahramanmaraş

Aksay İnşaatın 6+1 dairelere sahip 48 konutluk 2 blok projesi, geniş 
ailelerin konut ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Baştan sona özel tasarımların 
yer aldığı dairede Projenin ismine uygun Kristal taşlı anahtarlarımız tercih 
edildi. İç mimariyi incelemeye devam ettiğimizde Destanbul / Suna Özkan 
Mimarlık'ın imzası her alanda karşımıza çıkıyor. Yüksek donanıma sahip 
akıllı dairelerin özelliklerine baktığımızda aydınlatmaların yönetimi, merkezi 
ısıtmanın yönetimi, güvenlik yönetimi ve özel senaryolar ilk başta akla gelen 
teknolojik özellikler. 

Nişantaşı / Aksay İnş. / Kahramanmaraş

Kültürel ve sosyal donatıları ile yaşamınız artık daha değerli.
Yeşilin ve doğanın kalbinde teknoloji ile donatılmış evlerinizde huzur ve güven içinde yaşayın.

Germenicia
Memka İnşaat

Germenicia / Memka İnşaat / Kahramanmaraş

Alya Residence / Memka İnş. / Kahramanmaraş

Alya Residence
Memka İnşaat

Akıllı evinizde kontrol daima sizin elinizde... Alya Rezidans’da sizin için hazırlanan 
senaryolar, gündelik yaşamınıza kolaylık ve gönlünüze ferahlık getiriyor…
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REFERANSLAR

 Eylül Residence / AET Mimarlık /Kahramanmaraş

Eylül Residence
AET Mimarlık

Şahin Tepesi
Aşiyankent İnşaat

Modern bir mimarinin, eşsiz yaşam alanlarının ve akıllı ev teknolojilerinin 
bulunduğu yeni bir Kahramanmaraş’ın içinde yaşamak…  

Şahin Tepesi tabiri halk arasında, araziye hakim tepeler için kullanılır. Bu yüzden Aşıyankent 
İnşaat Alesi Adıyaman'ın en güzel konumunda olan projesine Şahin Tepesi ismini verdi. 
Mimarisi ve kendine özgün yapısı ile Adıyaman'ın en gözde projesi olmaya aday olan 

Şahin Tepesi gerçek bir şehir efsanesi olarak Adıyaman'da yaşamınıza renk katacaktır.

Şahin Tepesi / Aşiyankent İnş. / Adıyaman

Gardenyapark / Akkonut İnş. / Adıyaman

Çevresindeki koruları, her yere ulaşım kolaylığıyla 
Adıyaman’ ın en değerlisi AKKONUT GARDENYA PARK 
sizi hayatın tam ortasına davet ediyor…

Gardenya Park
Akkonut İnşaat

Bir Aşiyankent projesi olan İkra Koleji, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, 
Adıyaman’da eğitime yön vermek amacıyla öğrencilere kapılarını açmıştır. “Eğitim 
İkra ile başlar” sloganı ile yola çıkan kurum, "...iyi eğitim almış insanlar bir ülkenin en 
değerli zenginlik kaynağıdır", felsefesiyle yoluna devam etmektedir.

İkra Koleji
İkra Özel Eğitim

İkra Koleji / İkra Özel Eğitim / AdıyamanMevapark / Kulkaya İnşaat / Kahramanmaraş

Yeni ve modern bir yaşama merhaba deyin. Özgün ve üst 
düzey seçimler ile teknoloji ve kalitenin keyfini sürün…

Mevapark
Kulkaya İnşaat

Vema Green Park
Ilgın İnşaat

Ilgın İnşaat tarafından projelendirilip mimari konsepti Tepe Mimarlık tarafından 
gerçekleştirilen, tasarım ve fonksiyon açısından bütünlük içeren Vema Green 
Park’ta on/off modülleri, dokunmatik ekranlar ve anahtar arkası arabirimler olmak 
üzere toplam 1368 adet seçkin teknoloji ürünü kullanıldı. Binlerce yıllık geçmişine 
bakıldığında, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kentin doğal yapısını bozmadan, 
bunu modern çağın mimari anlayışıyla bütünleştiren Vema Green Park; “içine doğayı 

yerleştirdik” sloganıyla Şanlıurfa’da, Protekno ile yükseliyor.

Vema Green Park / Ilgın İnş. / Şanlıurfa Limon Flat / Güyap İnşaat / Şanlıurfa

Bu renkli projede özel kristal anahtarlar ile projeye değer katıldı. 
Akıllı bina teknolojisi ile residence konforu bir kat daha arttı.

Limon Flat
Güyap İnşaat

Meridyen Loft Projesi’nde her katta her daireye özel yapılan hizmetli odaları ve 
akıllı ev sistemleri ile yaşam daha pratik bir hale getirildi. Ailesine değer veren 
herkes için her daireye özel yapılan akıllı ev teknolojisi ile evde geçirdiğiniz her an 
daha değerli olsun istendi.

Meridyen Loft
Berksa İnşaat

Meridyen Loft / Berksa İnşaat / Kahramanmaraş



88 89

KUSURSUZ EV OTOMASYONU

Tek dokunuşla ev 
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Kullanıcı
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sinema sistemi
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Akıllı aydınlatma
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