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*Biz çok sevdiğimiz ve en çok bildiğimiz işi yapıyoruz
*İşi zamanında eksiksiz yapıyoruz
*İşimizi anahtar teslimi de yaptığımız için sizi iş 
   takibiyle yormuyoruz
*Garantisini verebileceğimiz ürünlerle hizmet veriyoruz
*Satış sonrası 7/24 ulaşılabilir durumdayız
*İhtiyacınızı doğru bir maliyet ile karşılıyoruz
*Gücel teknolojiyi tkip ediyoruz ve sizi bilgilendirmekten 
memnuniyet duyuyoruz

HAKKIMIZDA 
     Firmamızın kurulduğu günden bu yana en önemli misyonu sürekli artan kalite anlayışı ile müşteri 
memnuniyetidir. Bizleri tercih eden müşterilerimizin teleplerini sağlayarak rahat etme imkanı sunmaktayız.
Bunun için sektördeki tecrübemiz sayesinde her ihtiyaca cevap verecek geniş ürün yelpazemiz bulunmaktadır. 
Ücretsiz keşif, teklif ve montaj sonrası teknik destek olarak 7/24 hazırda personeli bulunan firmamızın montajını 
yaptığı tüm ürünler en az 2 yıl garantilidir. Gerek ürün kalitesi, gerek fiyat politikası gerekse de uygun ödeme 
imkanlarıyla tercihiniz olmayı diliyoruz.

BİZ NELER YAPIYORUZ?
*Hırsız Alarm Sistemleri 
*Ev-İşyeri Kamera Güvenlik Sistemleri 
*Apartman ve Site Kamera Güvenlik Sistemleri 
*Görüntülü Diyafon Sistemleri 
*Akıllı Ev Sistemleri 
*Yangın Alarm Sistemi
*Bariyer ve Kontrollü Geçiş Sistemleri
*Merkezi Uydu Sistemleri
*Güvenlik Kontrol Sistemleri

NEDEN BAŞKENT TEKNOLOJİ?

AKILLI EV
Ev ve iş yerleri sunduğu güvenlik önlemleri dışında kullanıcısına konfor ve kullanım maliyeti de sağlamaktadır.
Interkomda kullandığımız standart donanımların dışında akıllı ev sistemleri neler yapabilir?

*Elektrik ile çalışan bütün hedefleri tek tek veya toplu halde senoryaya uygun olarak ve de uzaktan kontrol edebilir 
*Multimedya ile çalışan cihazları (TV, ses sitemleri,uydu reciver, dvd v.v) otomayon ile yönetebilir. 
*Perdelerinizi ve panjurlarınızı dilediğiniz saatte açıp kapatabilir 
*Evinizin sıcaklığına göre kombinizi ya da klimanızı açıp kapatabilir. 
*Sabah dilediğiniz saate elektronik eşyaları devreye sokabilir. 
*Havuzunuzu belirlediğiniz periyotta devir daim yapabilir. 
*Tek tuşla güvenlik ve kapıcı ile konuşmanızı sağlayabilir.

  Daha sıradışı neler mi yapabilir?
*Bahçenizdeki toprağın nem düzeyini takip eden sensörler sayesinde bahçe sulama sisteminizi devreye sokabilir.
*Blok kapısından girdiğinizde asansörü zemin katına çağırabilir 
*Bloktaki ilerleme süreniz boyunca kullanacağınız mekanların aydınlatmalarını açabilir
*Binadan girdiğiniz anda sizin senaryonuza göre herşeyi yönlendirebilir.Örneğin; antrenizin ve salonunuzun 
   ışıklarını açar televizyonunuzu çalıştırabilir.
*Siz evde yokken evcil hayvanlarınızın yemek ve su ihtiyaçlarını istediğiniz aralıklarda giderebilir
*Evden çıkarken asansörü katınıza çağırabilir.
*Konsiyaj hizmetleri vale,kuru emizleme,hamam sauna ,market hizmetleriyle doğrudan konuşarak randevu 
   alma ve sipariş verebilme imkanı sağlar 
*Yönetim için toplu ve bireysel mesaj atabilme imkanı sunar 
Peki ya akıllı evde güvenlik ?
Öncelikle hırsızlık, yangın ve su basma gibi olayların yaşanmasını önler 
*Gaz ve su kaçakları ile ilgili vanaları otomatik olarak kapatabilir.
*Hareket algılayıcılar kapı ve pencereye yerleştirilen manyetik sensörler sayesinde tüm evi kontrol altında 
   tuttuğu gibi siz evde yokken senaryo yardımı ile ışıkları açabilir,müziksetini çalıştırabilir ve evde olduğunuz 
   izlenimi yaratabilir.
*Belirlediğiniz senaryoya göre alarmınızı devreye sokar 
*Blok girişindeki panel kamerasının kötü niyetli kişiler tarafından kapatılması durumunda 2. kamerayı devreye sokar.
*Evde yokken kapı zilinizi çalan kişiyi cep telefonunuza yönlendirir ve kapıdaki kişi ile görüşme imkanı sağlar. 
   Hatta fotoğrafını kayıt altına alabilirsiniz.
*Çevre güvenlik kameralarının akıllı telefondan ya da tabletten izlenmesini sağlar 
Kısacası eviniz ile kontrol edebileceğiniz her şeyi tek bir ünite kontol edebilir ve programlayabilirsniz. Akıllı ev 
   sistemleri hayatınıza konfor sağlamak ve yaşanılabilecek olan güvenlik zaafiyetlerini önlemek odaklı çalışmaktadır.
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REFERANSLARIMIZ
*T.C. Başbakanlık
*T.C. Cumhurbaşkanlığı
*T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
*Aski Genel Müdürlüğü
*ANFA
*TOKİ
*AFAD
*Kredi ve Yurtlar Kurumu
*Paladyum Beytepe Konutları 
 *Elite Atasayanlar Projesi
*Regnum SKY Tower
*Benevre Beytepe Konutları
*SRL Grup
*Geka Gremarka
*HM Grup Mühendislik

*Ulubol İnşaat
*A Yapı İnşaat
*Etisan Proje A.Ş.
*Mas Mekanik
*Kızılay AVM
*Etident Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
*Türk Traktör
*Pro Enerji
*Kanay Yangın
*Emek Çelik Kapı
*Yıldırımlar İş Güvenliği
*Akgün Catering
*Mangal Keyfi Et Lokontası
*Tomai
*Bahçelievler Gool Kafe
*M.E.B. Damla Deniz Eğitim Kurumu
*M.E.B. Gönül Kız Yurdu
*Göldekent
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       Görüntülü diyafon sistemleri kullanım yerindeki ihtiyaca göre çeşitlilik gösterir. Fonksiyonel ve modüler bir yapıya 
sahip olması nedeniyle bireysel ve çok kullanıcılı kullanıma uygundur.
       Diyafon çeşitlerinin, uygulanan sistem yapılandırmasına göre özellikleri değişebilir. İnterkom cihazı tercih edilmesi 
durumunda kullanıcılara sunulan avantajlar şöyle sıralanabilir;

İnterkom sistemi seçiminde; öncelikle ihtiyaç duyulan özellikler belirlenip bakım giderleri düşük, ihtiyaca yönelik 
ürünlerin ve satış sonrası hizmet konusunda kendini kanıtlamış firmaların tercih edilmesi, sizlerin yararına olacaktır.

*  Görüntülü interkom sistemleri, görüntülü ve anlık iletişim sağladığından tanınmayan ya da şüpheli şahısların 
    binaya girişi engellenebilir.
* Güvenlik kameralarına bağlantı yapılabilmesi sayesinde interkom üzerinden çocuk oyun alanlarını, otoparkı vb. 
    yerler görüntülenebilir.Bunu özel kamerası sayesinde gece görüşü ile çok net olarak ta görüntüleyebilir.
* Daireler arasında sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirilmesine imkan sağlar.
* Site yönetimi, güvenlik görevlileri ve çevredeki market, restaurant gibi noktalarla haberleşmeyi sağlayabilir.
* Yangın, hırsız alarmı interkom aracılığıyla yönetilebilir.
*  Görüntülü diyafon sistemleri; güvenlik kamera sistemleri ve hırsız alarm sistemleriniz ile tam uyumlu çalışabilir.
* İnterkom cihazları, akıllı ev otomasyon sistemleri ile uyumlu çalışır ve uzaktan yönetime olanak sağlar. SPACE 4.3" CUBE 4.3" ELITE 5"

ONYX 7"
 
DIAMOND 7" SKY 5.6"

GEÇİŞ CİHAZI
KARTLI METAL

GEÇİŞ CİHAZI
KARTLI, TUŞLU, LCD’Lİ

(PLASTİK)

MİFARE

VİLLA SET
İNCİ  7"
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http://www.karel.com.tr/blog/guvenlik-sistemleri-apartman-konusma-sistemleri-ve-hirsiz-alarm-sistemleri-entegrasyonu


MERKEZİ UYDU SİSTEMİ
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AKILLI KİLİT 

KABLOSUZ İLETİŞİM 

1 -) Merkezi uydu sistemi nedir?
Binalarda, dairelerin digital uydu yayınlarından toplu olarak faydalanmaları için kurulan, çanak kirliliğini önleyen uydu sistemidir.
2 -) Hangi kanallar izlenebilir?
Digital uydu alıcısı olan her daire,Türksat uydusundan yayın yapan 250'den fazla Türk kanalı ile,Hotbırd uydusundan yayın yapan 
binlerce yabancı kanalı digital görüntü ve ses kalitesiyle izleyebilir. Sistem isteğe göre Digitürk uydusunun (Eutelsat W3) 
yayınlarını alabilecek şekilde kurulabilir.Bu şekildeki kurulumlar da daire Digitürk abonesi ise, diğer uydu yayınlarının yanı sıra 
digitürk kanallarınıda izleyebilir.
3 -) Bu yayınlar paralı mıdır?
Hayır, bu yayınları herhangi bir ücret ödemeden izleyebilirsiniz. Uydudan yayın yapan kanalların çoğunluğu ücretsiz yayınlardır. 
Ayrıca uydudaki şifreli yayınları izlemek isteyenler, abone olarak bazı özel kanalları izleyebilir. 
(+18 yetişkin kanalları, maç yayınları gibi)
4 -) Merkezi uydu sistemi kurmak için binaya ne yapılıyor?
Iki veya daha çok uydu antenini, binanın çatısına kurup sistem merkezini de binanın asansör dairesi gibi korunaklı bir 
alanına monte ediyoruz.
5 -) Anten kabloları dairelere nasıl ulaştırılıyor?
Binaların çatılarında yapılan işlemler standart olsa da, sistem merkezinden dairelere kablo çekimi, binaların mimari ve 
altyapı farklılıklarından dolayı değişiklikler göstermektedir.
Genelde kablo yolu olarak bina havalandırmaları veya şa� boşlukları kullanılmakla birlikte bir kısım binalarda merdiven 
boşlukları veya dış cepheler kablo yolu olarak kullanılmaktadır.
Fakat buralarda yapılan işlemlere ilave olarak ortak mahallere kablo kanalı monte etmek gerekmektedir. Bu gibi 
durumlarda daire başı maliyet biraz yükselmektedir.
6 -) Ikinci bir TV'de uydu kanallarını izlemek için ne yapmam gerekir?
Ikinci bir uydu alıcısı almak ve bunun içinde sistem merkezinden ayrı bir kablo çekmek gerekmektedir.
7 -) Daire sisteme katılmakla ne kazanmış olacaktır?
- Türksat ve Hotbird uydusundan yüzlerce TV kanalını digital görüntü kalitesiyle izleyecektir.
- Hiçbir yayıncı kuruluşa üye olmasına, aidat ödemesine gerek yoktur.
- Evine alacağı, uydu alıcısının özelliklerine göre, kendi ilgisi doğrultusunda, özel şifreli kanalları izleyebilecektir.
8 -) Apartman yönetimi ne kazanacaktır?
- Binanın dış cephesini ve çatısını yıpranmaktan kurtaracaktır.
- Anten montajları yüzünden, dairelerin birbirleri ve yönetim ile nahoş olaylar yaşamasını önleyecektir.
- Dairelere, digital uydu yayınlarından faydalanma fırsatını sunarak, hizmet götürmüş olacaktır.

Son yıllarda kablosuz ağ teknolojileri gelişmeler, kabloya bağımlılığı ortadan kaldırarak ve mobil teknolojilerin gelişmesinde 
dinamo faktörü olarak önemli gelişmeler yarattı. Fiber optik geniş bant iletişim altyapısı ile birlikte sunulduğunda tümleşik 
(veri, ses, video) kablolu/kablosuz ağ yönetimi ve entegrasyonu önemli bir hale geldi. Kablosuz iletişimin kapsamındaki 
alanlar için profesyonel saha araştırma çalışmalarını, yük ve frekansa bağlı optimizasyon çalışmalarını da proje palanlarının 
içine dahil edip verimli iletişim ağları kurarak yüksek müşteri memnuniyeti elde ediyor. Özellikle arazi koşullarının zor olduğu,
telekom altyapısının olmadığı veya yeterli kablo mesafesinin olmadığı durumlarda, binalar arasında kablosuz cihazlarla
(Wriless Bridge) ve ekipmanlarla oluşturulan bağlantı şeklidir. Aynı bölgedeki bilgisayar sistemlerinin kablosuz olarak bir ağ 
oluşturmasıdır. Bina içi veya kampüs alanında, mobil kullanıcılar için geliştirilmiş bir teknolojidir.

Kontrolsüz yapılan girişleri önlemek, giriş ve çıkışların kontrol altına almak için en hızlı ve etkili çözüm yoludur. 
Araç girişinin istenmediği alanlarda ve araç girişlerinin kontrollü olarak gerçekleştirilmesi gereken alanlarda
kontrollü geçiş sistemleri kullanılması hem can hem de mal güvenliği adına son derece önemli bir konudur. 

Neden akıllı kilit?
*Akıllı kilitte çarpma dili bulunmadığı için gürültü sesi seviyesi sıfırdır.
*Ayrıca çarpma dili bulunmadığı için yavaş kapanma sonucu kapının açık kalma olasılığı yoktur.
*Akıllı kilidinizi kartlı (çipli), şifreli ya da parmak izli kullanabilirsiniz.
*Kapı yanlışlıkla açılsa (dairelerden veya düğmeye basılarak) dahi otomatik olarak 5 sn sonra kilitlenecektir.
*Kapı hidroliğinize (kapı yayı) her mevsim ayar yapmanıza gerek kalmamaktadır.
*Elektrik kesilse dahi çalışmaya devam eder.

KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Sizler için değerli ve güvende kalmasını istediğiniz alanları, 
elektronik kamera sistemleri ile gözünüz arkada kalmadan
 koruyabilir ve hayatınızın akışını olumsuz yönde etkileyebilecek 
olay ve durumlardan korunabilirsiniz. Bizler de Başkent 
Teknoloji olarak sizlere yardımcı olmak için kaliteli ve güvenli 
çözümler üretmek adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 
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