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Akıllı Ev Sistemleri

Core Akıllı Ev Çözümleri
Core Akıllı Ev Sistemleri, hayatınızı kolaylaştırmak için sunmuş olduğu akıllı ev sistemi 

çözümleriyle yetinmeyerek daha yenilikçi, daha akıllı, kolay uygulanabilir ve ulaşılabilir bir 

sistem geliştirdi. Bu sayede mevcut bütün akıllı ev sistemi çözümlerinden bir adım ileriye 

giderek yeni nesil akıllı ev çözümlerini yarattı.

 

AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek için 2013 yılında kurulan Core Akıllı Ev Sistemleri, sektöre 

getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla kısa sürede ülke çapında önemli markalar arasında yerini aldı.

2017 yılına gelindiğinde Core Akıllı Ev, Z-Wave uyumlu cihazlarının yanı sıra başta sesle 

kontrol olmak üzere; CoreSense adını verdiği konum belirleme teknolojsi, Apple Watch 

Uygulaması dahil olmak üzere birçok mobil cihazla uyumlu mobil uygulaması, CoreTouch 

10’’ Dokunmatik Ekranı, Core Prime 7’’ Akıllı İnterkom Ekraın, Site İçi Concierge Sistemi ve 

İnterkom Çağrı Yönlendirme Servisi gibi sektörde fark yaratan yazılım ve donanımlarını bün-

yesine barındıran bir teknoloji firması haline geldi.

Core Akıllı Ev, kendi yazılım ve donanımlarına ek olarak her biri konusunda uzman markala-

rın ürünleriyle yapmış olduğu entegrasyonlar sayesinde evlerin en kompleks ihtiyaçlarını dahi 

karşılayabilmektedir. Gelişmiş entegrasyon kabiliyeti ve “Nesnelerin interneti – iOT” kavra-

mına uyumlu altyapısı sayesinde evlerdeki birçok dijital ürünle iletişime geçebilir.

Core, farklı markalarla da entegrasyonlar geliştirmeye devam ederek kullanıcılarına bunlara 

benzer birçok deneyimi yaşatmayı ve onların hayatlarını daha konforlu, güvenli ve tasarruflu 

hale getirmeyi hedefliyor.



Core’un Akıllı Dünyasına 
Hoşgeldiniz
Core Akıllı Ev Sistemleri; geniş ürün yelpazesi, farklı firmalarla 
yapmış olduğu entegrasyonları ve geliştirdiği katma değerli 
yazılım servisleriyle evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.
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Core Center: Akıllı Evinizin Merkezi
Evinizdeki tüm akıllı cihazları mobil cihazlarla tek 
merkezden yönetmenizi sağlar. 

Mobil Uygulama
iPhone, Android telefon, Apple Watch, tablet ya da 
bilgisayarınızdan Core Akıllı Ev’e ulaşabilir ve evinizi 
yönetebilirsiniz.

Core Touch
Duvarınızdaki yardımcınız; Interkom sistemi, alarm 
sistemi, akıllı ev sistemi ve concierge hizmetlerini bir 
arada sunarak hayatınızı kolaylaştırır.

Z-Wave Cihazlar
Sistemdeki tüm kablosuz haberleşen cihazlar Z-Wave 
kablosuz haberleşme teknolojisine sahiptir. 
Ek kablolama ve işçilik maliyeti olmadığı için kablolu 
otomasyon sistemlerine göre altyapı maliyetlerinde 
%50’ye varan tasarruf sağlar.

3. Parti Entegrasyonlar
Her biri konusunda uzman markaların ürünleriyle 
yapılan entegrasyonlar sayesinde evinizin en kompleks
gereksinimlerini Core çatısı altında çözebileceksiniz.

Katma Değerli Servisler
Core’un diğer firmalardan en büyük farkını oluşturan 
katma değerli yazılım servisleri ile eviniz hiç olmadığı 
kadar akıllı olacak ve hayatınızı kolaylaştıracak. 

Power

Internet

Wi-Fi

Z-Wave

Service
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Core Center 2
Akıllı Evinizin Merkezi

Core Center 2, yeni nesil akıllı evinizin merkezidir. Akıllı ev 
teknolojilerinde dünya standardı olan Z-Wave haberleşme 
teknolojisine sahip olan bütün cihazları yönetebilirken, aynı 
zamanda evinizdeki diğer dijital cihazları da kontrol edebilir.

Z-Wave Cihazları Yönetir

Core Center Akıllı Ev Kontrol Ünitesi, evinizde hiçbir otomasyon 
altyapısı olmadan bütün elektrikli cihazlarınızı yönetebileceğiniz bir 
akıllı ev sistemi kurar. Ev otomasyon teknolojilerinde dünya 
standardı olan Z-Wave Kablosuz haberleşme teknolojisini 
kullanarak evinizi altyapı ihtiyacı olmadan akıllı hale getirir. 
Z-Wave’in sunduğu 1500’den fazla ürün çeşidi ile uyumlu çalışan 
Core Center sayesinde evinizdeki tüm akıllı ev gereksinimleri için 
uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.

Evinizdeki Diğer Dijital Ürünleri de Yönetir

Core Center, gelişmiş entegrasyon kabiliyeti ve “Nesnelerin 
interneti - iOT” kavramına uyumlu altyapısı sayesinde 
evinizdeki birçok dijital ürünle iletişime geçer ve bu cihazları diğer 
akıllı ev cihazları ile birlikte tek merkezden yönetebilir. Bu sayede 
size tüm dijital cihazlarınızın beraber çalıştığı mükemmel 
senaryolar ve daha gelişmiş bir akıllı ev deneyimi sunar. 

Core Center 2
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Aydınlatma Panjur/Perde

Isıtma

Dijital Kapı
Kilidi

Kamera Multimedya

Soğutma

Güvenlik Sistemi



Kimlik Doğrulama
Sunucusu

Mobil Cihaz Core Center

Uzaktan Güvenle Bağlanın

Core Center, sadece evinizdeki cihazları yönetmenizi 
sağlayan bir akıllı ev kontrol ünitesi değil, aynı zamanda 
evinize dünyanın her yerinden ulaşmanızı sağlayan bir kapıdır.
Akıllı evinize, dünyanın her yerinden güvenli dijital bankacılık 
hizmetlerinde de kullanılan HTTPS protokolüyle bağlanırsınız. 
Kişisel bilgileriniz internet ortamında yayımlanmaz ve 
evinizdeki modeminize statik bir IP atamanıza gerek kalmaz. 
Sisteminiz herhangi bir siber saldırıya karşı korunmuş olur.

Kullanımı ve Yapılandırması Kolay

Core Center’ın Türkçe, web tabanlı ve kullanımı kolay bir 
yapılandırma arayüzü sayesinde akıllı ev sisteminize yeni 
cihazlar ekleyebilir, çıkarabilir, bu cihazlarla yeni senaryolar 
oluşturabilir ve var olan senaryolarınızı hiçbir özel teknik 
bilgiye ihtiyaç duymadan kolayca özelleştirebilirsiniz. 
Belirli bir zamanda, bir cihazın durum değişiminde ya da 
sizin lokasyonunuza göre başlatılabilen senaryolar sayesinde 
eviniz hiç olmadığı kadar konforlu olacak. 

Dünyanın neresinde olursanız olun eviniz bir dokunuşla kontrolünüz altında…
Akıllı telefonunuz ya da tabletinizden ister evinizde olun ister dünyanın diğer 

ucunda; evinize hiçbir aidat ücreti ödemeden özgürce bağlanabilirsiniz.

Dünyanın her yerinden evinize özgürce bağlanın!
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Sesle Kontrol
Evinizi Yönetmenin En Keyifli Yolu

Akıllı Evinizi sesle yönetmek artık mümkün!
Tek yapmanız gereken Siri’ye seslenmek.

Geri kalan her şeyi Siri ve Core Center sizin için halledecek.

Core Center 2
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Core Center 2

“Hey Siri!
Sinema Zamanı!”

“Sinema Senaryosu”
hemen geliyor

Mükemmel Bir 
Sesle Kontrol Deneyimi

Eller Serbest!
iPhone, Apple Watch veya 

iPad’inizi uyandırmak için tek 

yapmanız gereken “Hey Siri!” 

demek.

Uygulamayı açmanıza gerek yok 
Core’un Siri ile gerçekleştirdiği 

entegrasyon sayesinde Akıllı Evim 

uygulamasına girmeden, sadece 

başlatmak istediğiniz senaryonun adını 

söylemeniz yeterli.

Tüm iOS tabanlı cihazlardan 
kontrol 
Core Akıllı Evinizin kontrolünü 

iPhone, Apple Watch ve iPad’inizden 

Siri ile sesle sağlayabilirsiniz.

Seçenekler Sonsuz
Core Center’da bulunan tüm senaryoları Siri ile birlikte kontrol etmek mümkün.

Tek yapmanız gereken Core Center’da akıllı cihazlarınızla bir senaryo oluşturmak 
ve Apple Ev Uygulaması ile eşleştirmek.

“Eve Geliyorum”

“Uyku Ortamını Ayarla”

“Evden Çıkıyorum”

“Film Gecesi”

“Evdeyim”

“Parti Zamanı”
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Mobil Uygulama

7



Akıllı Evim-2 Mobil Uygulaması, akıllı evinizi tüm mobil 
cihazlardan ve aynı zamanda bilgisayarınızdan kolayca kontrol 
etmenizi, görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlar.

Evinizin Akıllı Uygulaması

Evinizde ya da Dünyanın Her Hangi Bir 
Yerinde
Akıllı Evim uygulamaları ile ister evinizden isterseniz 
dünyanın diğer ucundan evinizi kolayca yönetebilirsiniz. 
Hem de herhangi bir lisans ya da evinize özel internet 
bağlantısı yaptırmanıza gerek kalmadan…

Akıllı Telefon, Tablet ya da Akıllı Saat;
Seçim Sizin
İster iPhone ister Android telefonunuz, ister Apple Watch 
ister bilgisayarınızdaki arayüzde; Core Akıllı Evim 
uygulamasını indirin ve evinizi yönetmeye başlayın.

Bütün Eviniz Tek Uygulamada
Akıllı Evim uygulaması ile evinizdeki tüm akıllı cihazları 
tek uygulamadan yönetebilirsiniz. Aydınlatma, 
İklimlendirme, Panjur/Perde ve diğer tüm akıllı 
cihazlarınızı yönetmek için tek uygulama yeterli. 

Evinizde Olanlardan Anında Haberdar Olun
Akıllı Evim uygulaması Anlık Bildirim (Push-Notification) 
altyapsına sahiptir. Bu sayede evinizdeki bir alarm 
durumu ya da kapınızın açılması size anında bildirilir. 

Market Siparişinizi Cep Telefonundan Verin
Core bulut tabanlı Concierge teknoljisi ile sitenize servis 
veren üye kuruluşlara Akıllı Evim uygulaması üzerinden 
sipariş verebilir ya da rezervasyon yaptırabilirsiniz.
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CoreTouch
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Akıllı Ev Sistemi Ekranı
CoreTouch, duvara sabit bir ekran 
olarak hem giriş-çıkış senaryolarını 
hem de akıllı cihazlarınızın tamamını 
ayrı ayrı kontrol etmenizi sağlar. 

Modlar
Senaryolar
Aydınlatma
Panjur
Perde
Isıtma
Soğutma
Elektrikli Ev Aletleri

Alarm Sistemi Entegrasyonu
Sisteme bağlı Z-Wave sensörlerini ya 
da DSC alarm sistemini CoreTouch 
üzerinden yönetebilirsiniz.

Bilgilendirme Ekranı
Haberler menüsünde günün önemli 
haberlerini, hava durumu bilgilerini, 
trafik durumunu ve müteahhit 
firmadan güncel haberleri 
bulabilirsiniz.



IP İnterkom Sistemi Ekranı
CoreTouch, akıllı ev çözümlerinin 
yanı sıra sadece interkom iç ünitesi 
olarak da çalışmaya göre 
tasarlanmış bir ekrandır. Bu yüzden 
bir interkom sistemi iç ünitesinde 
bulunması gereken tüm fonksiyonları 
bulundurur. 

SIP Client
Peer to Peer görüşme
Daireler arası görüşme
Provizyon Sistemi ile kolay 
yapılandırma

Concierge Sistemi Ekranı
CoreTouch, Bulut Concierge sistemi 
ile evinize servis verebilecek üye 
işyerlerinden ürün ve hizmet satın 
alabilir aynı zamanda siteniz 
hakkındaki bilgilere ulaşabilir, 
ödeme ve duyurulardan haberdar 
olabilirsiniz 

Üye İş Yerinden Sipariş
Rezervasyon
Site Yönetimi

CoreTouch
Eşsiz Çözümler ve

Kusursuz Donanım 
Bir Arada

CoreTouch dokunmatik ekran, evinizdeki tüm dijital 

yönetim ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için 

tasarlandı. Kullanıcı dostu arayüzü ile Akıllı Ev Siste-

mi, Alarm Sistemi, IP İnterkom Sistemi ve Concierge 

Sistemi yönetimini tek ekrandan kolayca yönetmeni-

zi sağlamaktadır. 7 gün 24 saat çalışma prensibi ile 

geliştirilmiş endüstriyel kalitedeki donanımı ile size 

uzun yıllar bu çözümleri sunmak için duvarınızdaki 

yerini alacak.

10

Core Touch



Core Akıllı Ev Sistemleri, evinize girerken sizi artık Core Touch’ın ince 
zerafetiyle karşılayacak. Core Touch’ı tasarlarken amacımız, tamamen 
ankastre donanımı ve mükemmel işçiliğe sahip 3 milimetre yekpare 
siyah cam yüzeyi ile teknolojik bir ürün elde etmek olduğu kadar, aynı 
zamanda evinize estetik değer katacak bir aksesuar yaratmaktı.

Teknoloji Estetikle Birleşti

3 milimetre kalınlığında temperli cam ekran
Mükemmel cam işçiliği ile işlenmiş yekpare ön yüzey
Sıva-altı ankastre donanım
Sorunsuz duvar montajı için tasarlanmış yüksekliği ayarlanabilir 
montaj mıknatısları

CoreTouch evinizde uzun yıllar boyunca size hizmet vermek üzere 
tasarlandı. Bu yüzden donanımdaki her komponent titizlikle seçildi ve 
devre kartına titizlikle monte edildi. Mobil cihazlardan farklı olarak 7 
gün 24 saat çalışma prensibi ile endüstriyel alanlarda kullanılan ürünler  
kalitesinde ve dayanıklılığında bir ekran haline geldi.

Kusursuz Donanım

Aynı anda çift ağa bağlanabilme
Dahili ethernet girişi
PoE enerji besleme
7/24 çalışma prensibi ile tasarlanmış endüstriyel donanım
Kapı Zili

Cor eTouch
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Otellerde sunulan ayrıcalıklı concierge hizmetlerini artık konut projelerinizde uygulamak için 
profesyonel bir altyapıya sahipsiniz. Core Bulut Tabanlı Concierge Sistemi ile müşterileriniz, 
tesis içi hizmetleri kolayca ve profesyonel bir altyapıyla alırken aynı zamanda tesis dışındaki 
üye işyerlerinden de servis ya da ürün alıp rezervasyon yaptırabilecekler.

Core, birçok firmanın sunmayı vaadettiği hizmet altyapısını Bulut Tabanlı Concierge Sistemi ile 
günümüz profesyonel teknolji mimarisini kullanarak birçok farklılık ile sunuyor. 

Server donanım ve bakım maliyeti yok
Concierge görevlisi yok
Mobil uygulamalardan uzaktan kontrol

Tesis dışı üye işyerlerinden hizmet alma
Kurumsal üye işyerleri eklemeye uygun 
altyapı

Site duyuruları
Aidatlar
Dilek ve öneriler
ve daha birçok seçenek

Taksi Çağırma
Vale Çağırma
Market Siparişi
Kuru Temizleme

Su Siparişi
Elektrik Servisi
Tesisat Servisi
Oda Temizleme

Concierge
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Sistem Şeması Tesis Dışı Servis Sağlayıcılar

Mobil Telefon
Servis Sağlayıcılar

Core Touch

Talep-1

Talep-1

Talep-2

Talep-2

Tesis-7

Servis 
Sağlayısı-3

Servis 
Sağlayısı-1

Tesis-2

Tesis-7

Tesis-1

Tesis-3Tesis-3 Servis 
Sağlayısı-2

Tesis-4 Tesis-5

Tesis-6

Concierge Sistemi



Core Çağrı Yönlendirme Sistemi sayesinde siz yokken evinize gelen kişilerle 
görüşebilecek ve isterseniz dış kapınızı açabileceksiniz. Core, bulut teknolojilerinde 
uzman ekibi sayesinde Bulut Tabanlı SIP Server geliştirerek projenizde herhangi bir Server 
donanımı olmasına gerek kalmaksızın SIP çağrılarını mobil cihazına yönlendirebiliyor.

Destekleyen SIP İnterkom Dış Kapı Üniteleri
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Çağrı Yönlendirme

2N Helios Verso2N Helios Vario 2N Helios Base

SIP Client SIP Dış Kapı 
Ünitesi

Sesli görüşme
Sesli ve görüntülü görüşme
DTMF ton ile kapı açma
SIP Server donanım maliyeti yok
SIP Server bakım maliyeti yok
Her projede ayrı SIP Server 
programlama ihtiyacı yok
Ev başı tek seferlik lisans ücreti
Aylık abonelik yok



Uluslararası Standartlara Sahip 
Kablosuz Haberleşme

Core Akıllı Ev Sistemleri, Türkiye’deki ilk ve tek 
Z-Wave Alliance üyesi teknoloji firmasıdır.ALLIANCE

Z-Wave
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Z-Wave global kablosuz haberleşme standardı, konut ve küçük ticari alanlarda 
kontrol, izleme ve durum takip uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir iletişim 
teknolojisidir. Diğer standartlarda bulunmayan birçok özelliği ile günümüzde global 
olarak en çok tercih edilen akıllı ev haberleşme teknolojisidir.

Cihazlar arası sinyal tekrarı ile kesintisiz iletişim

868Mhz Sinyal Bandı ile enterferans sorunu
olmadan haberleşme

Dünya çapında 40 milyondan fazla satılmış
Z-Wave Alliance ürünü

Düşük Sinyal Gücü ile insan sağlığına olumsuz 
etkisi olmadan haberleşme

Üreticiden bağımsız uluslararası ortak 
haberleşme standardı

1500’den fazla ürün çeşidi
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Z-Wave

Z-Wave Çözümleri ile Her Alanda Kolaylık

Ek Kablolama Maliyetine Son
Z-Wave teknolojisi sayesinde ek 
kablolama ve tadilat maliyetlerini 
minimize eden Core, altyapı 
maliyetlerinde kablolu sistemlere göre 
%50’ye varan tasarruf sağlar.

Kolay Montaj
Z-Wave standardındaki ürünler, 
haberleşme için ek bir kablolamaya 
ihtiyaç duymazlar. Bu sayede 
kurulumları son derece kolaydır.
Eviniz için arzu ettiğiniz tüm yenilikleri 
kendiniz de kolayca 
gerçekleştirebilirsiniz.

Sonrasında Geliştirilebilir
Akıllı evinize tek bir çözümümüzü 
uygulayabileceğiniz gibi isterseniz tüm 
cihazlarınızı da kontrol edebilirsiniz. 
Core, Z-Wave ekosistemindeki
1500’den fazla cihazla bağlantı
kurmaya uygundur. Yani gelecekte
ürün gamımıza ekleyeceğimiz her
ürünü sonradan da sisteminize 
ekleyebilirsiniz.

Z-Wave’in 1500’den fazla ürün çeşidi ile evinizdeki tüm
ihtiyaçlarınız için doğru bir ürün bulabileceğinize emin olabilirsiniz

Güvenlik
Sensörleri

Aydınlatma Panjur/
Perde

İklimlendirme Dijital Kapı
Kilidi



Sıva Altı Aç/Kapa ModülüSıva Altı Aç/Kapa Modülü
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Aydınlatma

Elektrik Kesme

Isıtma Sistemi

Su Kesme

Bahçe Sulama

Gaz Kesme

Nötr

Anahtar 1

Anahtar 2

Faz

Faz

Yük1
Yük2

1. Adım:
Anahtarı yerinden çıkarın

3. Adım:
Anahtarı yerinden takın

2. Adım:
Modülün kablo bağlantılarını 

yapın

Üç Adımda Kolay Kurulum

Teknik Özellikler
Çalı ma Voltajı 100-240 VAC, 24-60 DC ±%10 Haberle me Protokolü Z-Wave Plus - 868,42Mhz

Çalı ma Sıcaklı ı 0-40°C Haberle me Mesafesi Minimum 30m ç Mekan, 100m 
Dı  Mekan (Direk Görü  Mesafesi)

Nem %85 Maks. Ba ıl Nem Ebatlar 47.5x39x15.6 mm
Maks. Güç (Rezisif Yük) 2x1500W Ürün Kodu CMS-04

Mikro anahtar, evinizdeki elektrikli aletleri açıp kapatmanızı sağlayan 
cihazdır. Mikro boyutu ile aydınlatma çözümlerinde anahtar 
arkasındaki standart kasalara rahat montaj sağlar. 

Z-Wave Plus haberleşme teknolojisi
Anahtar arkası kolay kurulum
60mm standart kasalara uygun ölçüler
Her biri 1500Watt çift yük kontrol



Nötr Anahtar 1

Anahtar 2Faz

Faz

Yük1
Yük2

Üç Adımda Kolay Kurulum

1. Adım:
Anahtarı yerinden çıkarın

3. Adım:
Anahtarı yerinden takın

2. Adım:
Modülün kablo bağlantılarını 

yapın

Teknik Özellikler
Çalı ma Voltajı 100.240 VAC, 24-60 DC ±%10 Haberle me Protokolü Z-Wave Plus - 868,42Mhz

Çalı ma Sıcaklı ı 0-40°C Haberle me Mesafesi Minimum 30m ç Mekan, 100m 
Dı  Mekan (Direk Görü  Mesafesi)

Nem %85 Maks. Ba ıl Nem Ebatlar 47.5x39x15.6 mm
Maks. Güç (Rezisif Yük) 2x1500W Ürün Kodu CMR-02
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Sıva Altı Panjur Modülü

Mikro Panjur Anahtarı, evinizdeki motorlu panjurları, perdeleri ve 
garaj kapılarını açıp kapatmanızı sağlayan cihazdır. Mikro boyutu ile 
panjur anahtarı arkasındaki standart kasalara rahatlıkla sığar.

Z-Wave Plus haberleşme teknolojisi
Anahtar arkası kolay kurulum
60mm standart kasalara uygun ölçüler
Anlık enerji tüketimi ölçümü
Panjurun yüzdesel açık kapalı konumunu alabilme

Panjur/Perde Bahçe Kapısı



Dokunmatik Isıtma Sistemi Termostatı, soğuk kış aylarında evinizi her zaman istediğiniz 
sıcaklıkta tutmak için en büyük yardımcınızdır. Z-Wave haberleşme standardı sayesinde 
Core Center ile yönetilebilen cihaz, dokunmatik tuşları ve cam yüzeyi ile hem 
fonksiyonel hem de şık bir termostattır.

Z-Wave Plus haberleşme teknolojisi
Dokunmatik cam yüzey

Programlanabilir takvim
Hedef sıcaklık kontrolü

Dokunmatik Termostat

F N

Kombi Dokunmatik Termostat

Teknik Özellikler
Çalı ma Voltajı AC220V±10%, 50/60Hz Kontrol Edilen Yükler Yerden Isıstma Sistemi, Kombi, 

Isıtma Sistemi Motorlu Vanaları
Çıkı 5A Haberle me Z-Wave - 868,42MHz
Enerji Tüketimi 1W Ürün Kodu CTT-01
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti 0,5°C

Dokunmatik Termostat
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Kablosuz Termostat Kiti

Teknik Özellikler
Çalı ma Voltajı 3 Adet AAA Pil Kontrol Edilen Yükler Yerden Isıstma Sistemi, Kombi, 

Isıtma Sistemi Motorlu Vanaları
Çıkı 5A Haberle me Z-Wave - 868,42MHz
Enerji Tüketimi 1W Ürün Kodu CST-02
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti 0,5°C

Kablosuz
Termostat Kiti

Kablosuz Termostat Kiti, Core Center ile birlikte evinizdeki ısıtma sisteminizi kontrol 
etmenizi sağlayan cihazdır. Kablosuz Termostat Kiti’nin LED ekranında hem mevcut oda 
sıcaklığını hem de ulaşmak istediğiniz sıcaklığı görüntüleyebilirsiniz. Böylece sıcaklığı 
kontrol altında tutarak enerji tasarrufu sağlarsınız.

Z-Wave Plus haberleşme teknolojisi
Mevcut sıcaklık görüntüleme

Hedef sıcaklık kontrolü
Geniş sıcaklık aralığında çalışabilme

F N

Kombi Aktüatör Termostat

Odalar
Kombi
Odası



Montaj sırasında kablolama ya da bağlantı gerektirmez
Klimanın modlarını kontrol edebilir
Hedef sıcaklığı kontrol edebilir
Açıp kapatabilir

IR Klima Kontrol Ünitesi

Akıllı evinizin ana kontrol ünitesi Core Center ile 
beraber evdeki klimalarınızı kontrol etmenizi sağlar. Bu 
cihaz ile klimanızın modlarını değiştirebilir (ısıtma/ 
soğutma), klimanızı açıp kapatabilir ve hedef sıcaklığı 
değiştirebilirsiniz.

Teknik Özellikler
Çalı ma Voltajı DC 5V 100mA veya 3 adet AAA Pil Haberle me Z-Wave - 868,42MHz
Çalı ma Sıcaklı ı 0-40°C IR Çalı ma Mesafesi 10 metre (Direk Görü )
Ölçüm Yaptı ı Sıcaklık 
Aralı ı 0-40°C

Maks. Haberle me 
Mesafesi

30 Metre ç Mekan,         
50 Metre Açık Alan

Ebatlar Çap=70mm, D=18mm (Ana Ünite) 
Çap=70mm, D=15,5mm (Pil Kasası)

Ürün Kodu CIRAC-01

IR Klima Kontrol Ünitesi
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Fan-Coil Termostatı

CTT-02

Teknik Özellikler
Çalı ma Voltajı AC85-260V, 50/60Hz Kullanım Alanları Yerden Isıtma Sistemi, Kombi, 

Isıtma Sistemi Motorlu Vanaları

Çıkı 3A Çalı ma Modları Isıtma, So utma, Fan, 3 
Kademeli Fan Hız Kontrolü
Isıtma, SoEnerji Tüketimi 1W Ürün Kodu

Sıcaklık Sensörü NTC 15K

Z-Wave Plus haberleşme teknolojisi
Hem 4 borulu hem de 2 borulu fan-coil 
sistemleri ile uyumlu
Dokunmatik cam yüzey
Programlanabilir takvim

Isıtma / soğutma /fan modu
3 kademe fan hızı kontrolü
Hedef sıcaklık kontrolü
Açma / kapama

Dokunmatik Fan-Coil termostatı evinizdeki Fan-Coil 
iç ünitelerinizi Akıllı Ev Sistemi ile kontrol etmenizi 
sağlar. Hem 4 borulu hem de 2 borulu Fan-Coil 
sistemlerini kontrol edebilir. Z-Wave haberleşme 
standardı sayesinde Core Center ile yönetilebilir.

22
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Z-Wave Sensörler

Z-Wave Kablosuz Sensörler, bulundukları ortamdaki 
önemli bilgileri toplayarak Core Akıllı Ev Sisteminin 
evinizi daha güvenli, daha konforlu ve daha tasarruflu 
hale getirmesini sağlar.

Z-Wave Plus teknolojisi
Tamamen kablosuz kurulum
Minimum enerji tüketimi ile 2 yıla varan pil kullanımı
Core Akıllı Evim 2 mobil uygulamasının Anlık 
Bildirim(Push Notifiaction) özelliği ile alarm 
durumlarında anında bildirim

Su basma sensörü
Z-Wave su basma sensörü 
bulunduğu noktada
bir su sızınıtısı ya da baskın 
tespit ettiği anda Core 
Center’a bilgi verir.

Duman Sensörü
Z-Wave duman sensörü 
bulunduğu noktada duman 
tespit ettiği anda
Core Center’a bilgi verir ve 
üzerindeki siren çalmaya başlar.

Kapı/Pencere Sensörü
Z-Wave Kapı/Pencere sensörü
üçgen ve ince tasarımı ile 
bulunduğu kapı ya da 
pencerede görünmez olur ve 
açıldığı anda Core Center’a 
bilgi verir.

Kuru Kontak Sensörü
Z-Wave kuru kontak sensörü 
herhangi bir analog sensörü 
Z-Wave ağına dahil ederr ve 
sensör aktif olduğu anda Core 
Center’a bilgi verir.

Sensörler
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Sensörler

6’sı Bir arada Multisensör
Akıllı bir ev ancak sensörleri kadar akıllıdır. 6 sensörü bir arada 
bulunduran bu küçük cihaz, bulunduğu her noktada evinize 
güvenlik, tasarruf ve konfor sağlayacak.

4’ü Bir arada Multisensör
Ana fonksiyonu kapı/pencere sensörü olan cihaz, aynı 
zamanda bulunduğu ortamın aydınlık miktarını, sıcaklığını ve 
haerket olup olmadığını tespit eder.

Hareket Sensörü

Hareket Sensörü

Kapı/Pencere Sensörü

Aydınlatma Sensörü

Aydınlatma Sensörü

Nem Sensörü Titreşim Sensörü

Sıcaklık Sensörü

Sıcaklık Sensörü UV Sensörü



Entegrasyonlar
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Core Akıllı Ev Sistemleri, her biri konusunda uzman 
markaların ürünleriyle yapmış olduğu entegrasyonlar 
sayesinde evinizin en kompleks ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedir.

Bunun yanında gelişmiş entegrasyon kabiliyeti ve “Nesnelerin 
interneti - iOT” kavramına uyumlu altyapısı sayesinde 
evinizdeki birçok dijital ürünle iletişime geçebilir.

2N Helios dış kapı zil panelinizle entegre çalışarak evinizde 
değilken de zilinizi çalan kişiyle konuşabilir, Sonos 
hoparlörlerinizle beraber akşam yemeği senaryonuzu daha 
eğlenceli hale getirebilir, ya da Yale Dijital Kapı Kilidi ile 
çocuğunuz eve geldiğinde anında haberiniz olabilir.

Core, bu ve bunun gibi daha birçok ihtiyacınızı evinizdeki 
diğer dijital ürünlerle entegre olarak ve tümünü tek 
merkezden yöneterek sağlamakta ve evinizi daha konforlu, 
güvenli ve tasarruflu hale getirmektedir.

Birlikte Daha Güçlü
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Entegrasyonlar

Akıllı Ev Sistemleri



2N SIP İnterkom Sistemleri
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2N IP İnterkom misafirlerinizi kapı görevlisine 
ihtiyaç duymaksızın karşılamanıza olanak sağlar. 
Rahatça iletişim sağlayabilmenizin yanısıra entegre 
kamerası sayesinde güvende olmanıza da katkı 
sağlar. 

Uluslararası görüntülü ve sesli görüşme protokolü SIP 2.0’ı 
destekler.
SIP Server olmadan görüşme ve interkom ekranlarıyla 
görüşme desteği sunar
Core Bulut tabanlı Çağrı Yönlendirme servisini destekler
CoreTouch ve diğer SIP tabanlı mobil uygulamaları ile uyumlu 
çalışır
Aynı evde 3 farklı iç üniteyi aynı anda ya da belirlenen 
gecikme süreleriyle sıralı olarak arar.
3 farklı modeli Vario, Verso ve Base ile eviniz için farklı 
çözümler sunar.
Modüler ek üniteleri ile kartlı geçiş, Bluetooth entegrasyonu, 
dokunmatik bilgi ekranı gibi birçok ek özelliğe sahiptir.

2N SIP İnterkom Sistemleri

Villa Tipi Bina İçi Network Ağı

2N Helios

Core Touch iPad App

PoE

LAN

LAN WAN

Apartman Tipi Bina İçi Network Ağı

2N Helios
PoE

Daire-1

Daire-2

Daire-N

LAN

LAN

LAN

LAN
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TCS SIP İnterkom Sistemleri

20 yıllık Alman interkom üreticisi TCS, yeni nesil SIP 
tabanlı dış kapı üniteleri ve TCS-Bus haberleşme 
protokolünü SIP protokolüne çeviren IP-Gateway cihazı 
ile Core Akıllı Ev Sistemleri ekranları ile görüntülü ve 
sesli haberleşme imkanı sağlamaktadır.

TCS SIP İnterkom Sistemleri

Yeni nesil dış kapı üniteleri ile uluslar arası görüntülü ve sesli 
görüşme protokolü SIP 2.0’ı destekler. 
TCS-Bus haberleşme protokolünü SIP protokolüne çeviren 
IP-Gateway sayesinde analog ve SIP interkom sistemi bir 
arada çalışır. Bu sayede TCS interkom sistemlerinin tüm dış 
üniteleri CoreTouch dokunmatik ekran ile uyumlu hale gelir.
Yüksek katlı yapılarda bazı dairelerde interkom ve akıllı ev 
sistemi yönetimi bir arada CoreTouch ile gerçekleştirilirken, 
bazı dairelerde TCS iç üniteleri kullanılarak hibrit bir yapı 
kurulur ve yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanır.

LAN TCS BUS

Daire-2

Daire-3

IP Gateway

Daire-1

TCS İç Ünite

TCS İç Ünite

TCS İç Ünite

TCS Dış Ünite



VRV Klima 
Kontrol Ünitesi

VRV Klima Kontrol Ünitesi
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CoolmasterNET, dünyaca ünlü birçok iklimlendirme 
markasının en ileri teknoloji sistemleri olan VRV/VRF ve 
Multi Split klima sistemlerinin Core Center ile 
haberleşmesini sağlayan bir köprü cihazdır. Core 
tarafından gerçekleştirilen entegrasyon sayesinde 
CoolmasterNET cihazı ile klima sistemlerindeki tüm iç 
üniteler, tüm kontrol fonksiyonları ile Core Akıllı Evim 
uygulamaları tarafından yönetilebilmektedir.

Dünyaca ünlü birçok VRV/VRF sistemlerinin 
haberleşme protokolleriyle haberleşebilme
Çift yönlü, anlık haberleşme
VRV/VRF sistemlerinin tüm kontrol fonksiyonlarını 
Core Center ile yönetebilme
Tek Coolmaster cihazının birden çok Core Center ile 
haberleşebilmesi

Uyumlu Olan Bazı VRV 
Klima Sistemleri:
Daikin
Mitsubishi 
Electric
Mitsubishi 
Heavy
Fujitsu

LG
Panasonic
Toshiba
Samsung
Hitachi
Haier

Ev İçi Network Hattı

CoolMasterNet Ev

Klima Sistemi

LAN

LAN

Klima 
Haberleşme 

Hattı

Bina İçi Network Hattı

Klima Sistemi

Daire-N

LAN

Klima 
Haberleşme 

Hattı

CoolMasterNet

Daire-2

LAN LA
N

Daire-1

LAN

LAN

Apartman Tipi Uygulama Villa Tipi Uygulama



Yale Dijital Kapı Kilidi
Core, Yale’in YDM-3168 dijital kapı kilidi ile gerçekleştirmiş olduğu 
entegrasyon sayesinde evinizin kapısıyla tamamen entegre olur. Kapıyı 
açma/kapamanın dışında, kapının açıldığı anda sizi bilgilendirir, kişilere özel 
şifreler atayabilir, verilmiş şifreleri belirli zamanlarda sınırlandırabilir ve daha 
birçok fonksyionu gerçekleştirebilir.

DSC Güvenlik Sistemi Entegrasyonu
Core, ileri seviye hırsız alarm sistemleri uygulaması gereken evler için DSC 
güvenlik sistemiyle entegre olmuştur. Bu entegrasyon sayesinde DSC güvenlik 
sistemi Akıllı Evim 2 uygulamaları üzerinden kontrol edilebiliyor ve sensör 
durumları görüntülenebiliyor.

Somfy Panjur/Perde Motorlu Entegrasyonu
Core, Somfy RTS serisi alıcılı panjur/perde motorlarını kontrol edebilmektedir. 
Hem Somfy uzaktan kumandasıyla hem de Akıllı Evim 2 uygulamaları üzerinden 
panjur ve perdelerinizi açıp kapatabilir ve durdurabilirsiniz.

Kapı kilidi açma/kilitleme
Kapının açılmasından haberdar olma
Core Center arayüzünden kişilere özel şifre tanımlama
Tanımlanan şifrelerin belirli zamanlarda sınırlandırılması
Giriş yetki zamanı dışında şifre ile giriş denemesinin bildirilmesi
Pil durumu

Alarm sistemi kurma/devre dışı bırakma
Alarm sistemine bağlı sensörlerin durumlarını görüntüleme
Sensörlerin durumları için anlık bildirimler tanımlama
CoreTouch üzerinden alarm sistemi yöneterek tek ekrandan 
akıllı ev ve alarm sistemini bir arada yönetme imkanı
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