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AKILLI EV AKILLI EV

Evdeki alanların kontrolünü sağlayan alt menüler solda bulunan Akıllı Ev

bölümünde listelenmiştir. Bu altmenülerdeki alanların içine girildiğinde sadace o

alandaki cihazlar kontrolleri görüntülenir. Her bir alanın alt menüleri Panel

Configurator ile oluşturulmuştur.

AYDINLATMA

Projenin aydınlatmalarının denetimi bu sayfada yapılır. Lamba simgelerine

basıldığında, ikon aydınlatılır ve aydınlatma açık hale gelir. Aydınlatılmış

durumdayken basılır ise lamba kapanır. Dimmer aydınlatmaları açma/kapama

özelliğinin yanı sıra, aşağıdaki çubuk vasıtasıyla % olarak ayarlanabilirler

Alt bardaki butonlar; 

• Ana sayfa: Ana ekrana dönmenizi sağlar. 

• Tümünü Aç: Mahaldeki tüm aydınlatmaları açar. 

• Tümünü Kapat: Mahaldeki tüm aydınlatmaları kapatır. 

• Senaryoyu Kaydet: Aydınlatma, perde, panjur, klima ve genel sekmelerdeki

kontrolleri içeren senaryoları kaydetmenize izin verir. 



PERDE

Mahaldeki perdelerin kontrolü bu sayfadan yapılmalıdır. 

• Yukarı Ok: Perdeyi yukarıya doğru hareket ettirir. 

• Aşağı Ok: Perdeyi aşağı doğru hareket ettirir. 

• Orta Tuş: Perde hareket halindeyken durdurur. 

Alt bardaki butonlar; 

• Ana sayfa: Ana ekrana dönmenizi sağlar. 

• Tümünü Aç: Mahaldeki tüm perdeleri açar. 



• Tümünü Kapat: Mahaldeki tüm perdeleri kapatır. 

• Senaryoyu Kaydet: Aydınlatma, perde, panjur, klima ve genel sekmelerdeki

kontrolleri içeren senaryoları kaydetmenize izin verir. 

PANJUR

Mahaldeki panjurların kontrolü bu sayfadan yapılmalıdır. 

• Yukarı Ok: Panjuru yukarı doğru hareket ettirir. 

• Aşağı Ok: Panjuru aşağı doğru hareket ettirir. 

• Orta Tuş: Panjur hareket halindeyken durdeuur. 



Alt bardaki butonlar; 

• Ana sayfa: Ana ekrana dönmenizi sağlar. 

• Tümünü Aç: Mahaldeki tüm perdeleri açar. 

• Tümünü Kapat: Mahaldeki tüm perdeleri kapatır. 

• Senaryoyu Kaydet: Aydınlatma, perde, panjur, klima ve genel sekmelerdeki

kontrolleri içeren senaryoları kaydetmenize izin verir. 

KLIMA

Bu menü aracılığıyla mahaldeki klimaları kontrol edebilirsiniz. Akıllı Ev ana



menüsünden sonra bir mahal seçimi ile klima kontol sayfasına yönlendirilirsiniz.

• Klima Aç/Kapat: Seçilen mahaldeki klima durumunu aç/kapat şeklinde kontrol

eder. 

• Ortam Sıcaklığı: Seçilen mahaldeki ortam sıcaklığını gösterir. 

• Sıcaklık Değeri: Odanızı istediğiniz sıcaklığa ayarlamanızı sağlar. "+" simgesi

istenilen sıcaklık değerini arttırır ve "-" simgesi ise istenen sıcaklık değerini

düşürür. 

• Fan Modları: Fanınızın hızını Otomatik/Düşük/Orta/Yüksek seçenekleriyle



kontrol etmenizi sağlar. 

• Mod Seçimi: Klimanızın modunu seçmenizi sağlar 

Klima menüsü simgeleri için genel açıklama:

• Aç: Klimaya açma komutu gönderir. 

• Kapat: Klimaya kapatma komutu gönderir. 

• + : Seçili klima için istenen sıcaklık degerini yükseltmayi sağlar. (°C / artırım). 

• - : Seçili klima için istenen sıcaklık degerini azaltmayı sağlar. (°C / azaltım). 

• Sıcaklık Değeri: sistemin sıcaklık değerini gösterir. 

• Ev Modu: Klimanın Ev Modu'nda çalışmasını sağlar. 

• Tatil Modu: Klimanın Tatil Modu'nda çalışmasını sağlar. 

• Otomatik: Fanı Otomatik modda çalıştırır. 

• Düşük: Fanı Düşük modda çalıştırır. 

• Orta: Fanı Orta modda çalıştırır. 

• Yüksek: Fanı Yüksek modda çalıştırır. 

Alt bardaki butonlar; 

• Ana sayfa: Ana ekrana dönmenizi sağlar. 

• Tümünü Aç: Mahaldeki tüm klimaları çalıştırır. 

• Tümünü Kapat: Mahaldeki tüm klimaları kapatır. 

• Senaryoyu Kaydet: Aydınlatma, perde, panjur, klima ve genel sekmelerdeki

kontrolleri içeren senaryoları kaydetmenize izin verir. 



GENEL

Projedeki aydınlatma, perde, panjur, klima kontrolleri hariç tüm açma/kapama

kontrolleri bu sayfadan yapılmalıdır. İkonlar tıklandığında istenen kontrol açılır.

Turuncu renkli iken tıklanırsa kontrol kapatılır.



TUM KONTROL TUM KONTROL

Bu bölüm, arayüzün Akıllı Ev menüsünde tanımlanan tüm aydınlatma, perde,

panjur, klima ve diğer kontrolleri yönetmek için kullanılır. Tüm kontroller için

Tümünü Aç/Tümünü Kapat şeklinde iki seçim mevcuttur.

• Tümünü Aç: Projede tanımlanmış bütün kontrolleri açık konuma getirir. 

• Tümünü KApat: Projede tanımlanmış bütün kontrolleri kapalı konuma getirir. 



SENARYOLAR SENARYOLAR

Sistemdeki mevcut senaryolar veya kullanıcı tarafından kaydedilen senaryolar bu

bölümden etkinleştirilecektir.

Örneğin, Evden Çıkış senaryosu bütün güç prizlerini ve ışıkları devre dışı

bırakmayı içerir ve bu işlem sadece bir düğme ile etkinleştirilebilir. Tam tersi

durum için yani, Eve Giriş senaryosunda bütün aydınlatmalar, perdeler, panjurlar

ve elektrik prizleri sadece bir düğme ile etkinleştirilecektir. Senaryo ayrıntıları

ekranında senaryoların kısa bir özetini her denetimin konum ayarlarını

görüntüleyebilirsiniz. Senaryo ekranındaki düğmeler;



• Detay: Lokasyon bazlı olarak senaryo detaylarını görğntülemeyi sağlar. 

• Sil: Seçilen senaryoyu silebilmeyi sağlar. 

• Çalıştır: Starts to operate the scenario. 



ALARM ALARM

Bu bölümden sistem içerisindeki tüm alarm dedektörlerinden alınan verilerin



dikkate alınarak oluşturulduğu göre bir güvenlik sistemi devreye alınabilir.

Önceden tanımlı alarmlardan biri seçildikten sonra, alarmı etkinleştirmek veya

devre dışı bırakmak için alarm şifresini girilmelidir. Yeni bir alarm kurma veya arzu

edilen alarmları silme işlemleri Panel Konfigüratör üzerinden gerçekleştirilebilir.

Alarm ekranının sol tarafında tanımlanmış tüm alarm dedektörlerini

inceleyebilirsiniz. Arayüzde tanımlanan tüm alarmlar ise alarm ekranının sağ

tarafında gösterilir. Alarm parolası girilerek alarmlar etkinleştirilebilir veya devre

dışı bırakılabilir. Panel Konfigüratör üzerinden yeni alarm ayarlayabilmek için,

Panel Konfigüratör'de sizin tarafınızdan tanımlanan alarm dedektörleri algılama



durumunda olmamalıdır. Dedektör algılama durumunda iken bir alarm kurmaya

çalışırsanız bir uyarı alırsınız.

Ayrıca alarm sayfasında alarmın etkin olup olmadığını görebilirsiniz. Aynı

zamanda, algılama durumunda olsun ya da olmasın aynı ekrandan bütün

dedektörleri görebilirsiniz. İsterseniz, bu alarmları devre dışı bırakabilir veya

alarmların kurulmasını önleyebilirsiniz.

NOT:

Dedektör yeşil renkte ise, alarm kurulabilir durumdadır, diğer bir deyişle algılama

yoktur. Dedektör kırmızı renkte ise, algılama ve uyarı durumu söz konusu olduğu

anlamına gelir. Ayrıca alarm dedektörlerinin durumu da kullanıcı tarafından

Aktif/Pasif olarak değiştirilebilir.

HIZMETLER HIZMETLER



Entegre konsierj sunucuları üzerinden gönderilmesi planlanan hizmetleri buradan

bulabilirsiniz. İstediğiniz servise tıkladuğınızda, sunucuya gerekli bilgileri rapor

eden bir istek gönderilir.

Servisler menüsü, Spa, Taksi, Servis, Yenileme, Temizlik, Belboy, Car Wash vb. gibi

alt menüleri içerir. Saat, tarih ve alıncak hizmetin sayısını tanımlamanız gerekir.

İstek gönderilirken not göndermek de mümkündür. Servis istegi yaparken gerekli

boşluklar (saat, tarih, not vb.) doldurulduktan sonra hizmet talebi gönderilmeye

hazırdır demektir. Hazırlanan talepleriniz site yönetimi veya ilgili kanallara

gönderilecektir. Servisler listesindeki kullanımayan servisler Panel Konfigüratör



aracılığıyla kapatılabilir. Bu listeye yeni hizmetlerin eklenmesini isterseniz

şirketinize başvurmanız gerekir.



ILETISIM ILETISIM

• Buradan tüm kayıtlı Telefon IP'leri yoluyla çağrı yapmak mümkündür. Sisteme

kayıtlı kişilerle iletişim kurmak için arama düğmesine dokunmanız yeterlidir. 

• Dijital interkom ve kayıtlı IP telefonlardan gelen çağrıları almak ve cevaplamak

mümkündür. 

• Kameralar ve videolar gelen çağrılar için gerekli protokolleri destekliyorsa,

görüntü aktarımı yapılabilmektedir. 

Dikkat! 

• Desteklenen protokoller RTSP(Real Time Streaming Protokol) ve MJPEG(Motion-

JPEG)'dir'. 

• Güvenlik sebebiyle panel üzerinde kamera bulunmamaktadır. Interra Touch

Panel sadece dışarıdaki kameralardan alınan görüntüyü aktarabilmektedir. 



KAMERALAR KAMERALAR

Sisteme entegre olan ve Interra Touch Paneller tarafından desteklenen



protokoller (*) üzerinden yayın yapan DVR, NVR ve IP kameralar, buradan aynı

anda izleme fırsatı sağlar 

Desteklenen protokoller RTSP(Real Time Streaming Protokol) ve MJPEG(Motion-

JPEG)'dir. 



SITE YONETIMI SITE YONETIMI

Site yönetimi arayüzü vasıtasıyla entegre sunucusu üzerinden gönderilen

bültenler, faturalar, sayaç bilgileri ve bilgi mesajları bu menüden

görüntülenecektir. Site Yönetimi menüsü Duyurular ve Faturalar olarak 2 alt

menüye sahiptir. Panel Konfigüratörü ile alt menülerin sayısı arrtırılabilir. Gelen

iletiler sağ üst köşedeki uyarı göstergesi ile takip edilebilirler. Yeni bir ileti

geldiğinde bu uyarı göstergesindeki sayı artar. İletinin içeriği gösterge üzerine

tıklanarak açılabilir.



MESA JLAR MESAJLAR

Mesajlar entegre konsiyerj sunucusu üzerinden site yönetimi arayüzü vasıtasıyla



bu menüden gönderilir. Mesajlar sağ üst köşedeki uyarılar göstergesi ve kendi

menüsü üzerinden takip edilebilir. Yeni bir ileti geldiğinde bu uyarı

göstergesindeki sayı artar. İletinin içeriği gösterge üzerine tıklatarak açılabilir.

Dikkat!

• Okunmamış mesajlar kırmızı arka planda gösterilir. 

• Okunan iletiler otomatik olarak Uyarılar bölümünden çıkarılır 



AYARLAR AYARLAR

Ayarlar menüsünden panel ve sistem bilgilerini görüntüleyebilir ve belirlenmiş

bazı ayarları yapabilirsiniz. Bu menüsü 3 altmenüye ayrılmıştır:

SISTEM-BILGI

Sistem bilgilerini buradan görebilir, buna ek olarak Android Sistem ayarlarını

girebilirsiniz. Bu bölüm, Lokal ve Sunucu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu

bölümden dokunmatik panel yeniden başlatılabilir ve Panel Konfigüratörü

aracılığıyla önceden tanımlı kullanıcı adı ve şifreyle panel yapılandırmaları

değiştirilebilir.



Sistem Bilgi - Lokal



Sistem Bilgi - Server

MOBIL CONTROL

Bu ekranı açmaya çalıştığınızda giriş şifresi soracaktır. Mobil Kontrol ekranı,

cihaza tanımlanacak yeni Androil Mobile uygulamanızın bağlantısı için gerekli

bağlantı bilgilerini içerir. Bu bilgileri, mobil uygulamamızın ağ ayarlarına manuel

olarak girebilir veya QR Code taranabilir hale getirebilirsiniz.

Tanımlanan kullanıcıların bağlantı bilgileri Mobil Kontrol Ekranı'nda görülebilir.



Bağlantılar kullanıcılarla birlikte oluşturulabilir veya silinebilir. Buradaki en önemli

nokta, seçilen port noktası için port yönlendirmelerinin yapılmasıdır. Örneğin,

8686 portuna gelen bir istek 8686 ile 192.168.1.12 IP'ye iletilmelidir. Dahili ve

harici port aynı olmalıdır. Dahası, aynı ağ içindeki panellerin port numaraları farklı

olmalı ve port yönlendirmeleri buna göre yapılmalıdır.

GENEL

Kullanıcılar buradan kendi panelleri hakkında bazı belirli ayarlar yapabilir. Ayar

değişikliklerini etkinleştirmek için UYGULA/TAMAM gerçekleştirilmelidir.



Sonrasında cihaz yeniden başlatılacaktır. Bu bölüm Zil Sesleri, Ekran ve Genel

olarak 3 alt menüye ayrılır.

Ses Tonları 

• Kapı Zili: Kapı zilini aktifleştirme 

• Kapı Zili Uzunluğu: Kapı zili uzunluğu belirleme 

• IP Zil Sesi: SIP çağrıları için sil sesi seçimi 

• Ses Seviyesi: SIP çağrıları için ses seviyesi belirleme 

Ekran 



• Ekran Koruyucusu: Ekran koruyucusunu aktifleştirme 

• Ekran Koruyucusu Uzunluğu: Ekran koruyucusunu süresi belirleme 

• Ekran Koruyucusu Papolası: Ekran koruyucusunu parolası belirleme 

• Ekran Koruyucusu Şifre Kontrol: Ekran koruyucusu şifre kontrol alanı 

• Ekran Parlaklığı: Ekran parlaklığını ayarlama 

Genel 

• Dil: Arayüzün dilini değiştirme 

• Haberler: Haberler için kaynak berlirleme 

• Tarih Saat Ayarı: Arayüzün saat ve tarihini ayarlama. 



TRAFIK TRAFIK

Yandex tarafından sağlanananlık Trafik Yoğunluk Haritası'na erişebilirsiniz.



Haritayı yakınlaştırabilir veya harita üzerinde gezinebilirsiniz.



ZAMANLAYICI ZAMANLAYICI

Bu menüden kendi progmınızı oluşturabilirsiniz. Zamanlayıcı ile bir program

oluşturma adımları şu şekildedir.

• Adım 1 : Zamanlayıcı menüsünü seçtikten sonra programınızı oluşturmaya

başlamak için + sembolüne tıklamanız gerekiyor.

• Adım 2 : Bu adımda programnıza isim vermeniz ve aktivasyonunu belirlemeniz

gerekmektedir. Sonrasında devam edebilmek için DEVAM'a, iptal etmek için

KAPAT'a tıklamalıısnız.

• Adım 3 : Zamanlayıcınız için + sembıolünü tıklayarak bir cihaz seçmelisiniz.

• Adım 4 : Sonrasında zamanlayıcınız için işlem türü seçmelisiniz. Bu işlem türü

senaryo, aydınlatma, perde, panjur, klima calıştırma ya da Tümünü Aç/Tümünü

Kapat fonksiyonları olabilir.

• Adım 5 : Belirlediğiniz işlem türü için istenen özel çalıştırma biçimi seçmelisiniz.

• Adım 6 : DEVAM'a tıklayarak zamanlayıcınızın aktivasyon zamanını

belirlemelisiniz.

• Adım 7 : İsterseniz zamanlayıcınız için bir periyot belirleyebilirsiniz.

• Adım 8 : Zamanlayıcının periyodik bir şekilde calışacağı seçtiyseniz bu adımda

bir periyot belirlemelisiniz.

• Adım 9 : Tamamla butonuna bastıktan sonra hazır olacaktır.



• Çalıştır: Zamanlanmış programınızı çalıştırmaya başlar. 

• Aktif: Zamanlayıcınızın durumunu gösterir. 

• Detail: Zamanlayıcınızın detayını gösterir. 

• Sil: Oluşturulan zamanlayıcıyı siler. 



WEB SAYFASI WEB SAYFASI

Bu bölümden önceden tanımlanmış web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.



Belirlenen web sayfalarının silinmesi işlemi Panel Konfigüratörü üzerinden

yapılabilir. Aynı zamanda Panel Configurator'dan yeni web sayfaları eklenebilir.
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