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Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri; 

termostattan pencerelere, masa 

lambasından kahve makinesine kadar 

yaşam alanınızdaki elektrik tesisatına 

bağlı olan her şeyi, istediğiniz yerden

kontrol etme olanağı veriyor.

Bu sayede yaşam 
alanlarınız
daha verimli,
güvenli ve konforlu
hale geliyor.
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Arnido ve digitalSTROM

Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri

Arnido, evinizdeki bütün elektrikli cihazları, herhangi bir 
tadilata gerek duymadan mevcut elektrik kabloları üzerinden 
birbirine bağlayarak akıllı yaşam kavramını yaşam alanınıza 
getiriyor.

Üretimi digitalSTROM tarafından Almanya’da ve İsviçre’de 
gerçekleşen teknoloji, sürekli kendini güncelleyerek gelişen 
teknolojilere ayak uydurabiliyor.

Arnido, artan ihtiyaçlarınıza paralel olarak istediğiniz gibi 
genişletilebiliyor.

Sistem, davranış biçimleri sayesinde siz nasıl isterseniz öyle 
davranıyor. Sistemin davranış biçimleri, mobil uygulamayla 
belirlenebiliyor. 

Arnido, internet bağlantısı bulunan her yerden kontrol 
edilebiliyor. 
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digitalSTROM

Zürih Teknik Üniversitesi iş birliği ile 7 yıl süren inançlı, istekli ve özverili bir çalışmanın ürünü 
olan digitalSTROM teknolojisi, akıllı yaşam kavramına devrim niteliğinde yenilikler getiriyor. 

Türkiye’de ve yurt dışında birçok akıllı yaşam alanında kullanılan teknoloji; düşük maliyeti, kolay 
kurulumu ve taşınabilirliğiyle diğer akıllı yaşam sitemlerinden ayrılıyor. Uluslararası geçerliliği 
bulunan CE ve VDE sertifikalarına sahip olan digitalSTROM, geleceğin teknolojisini bugünden 
yaşam alanınıza getiriyor.

Elektriğin icadından bu yana yapılmış
en büyük devrim!
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Arnido Akıllı Ev ve Ofis Sistemi

G Ü V E N L İ K

İ K L İ M L E N D İ R M E

G ö LG E L E N D İ R M E

K U M A N DA E T M E
AY D ı N L AT M ATüm yaşam alanınızı

kontrol altında tutar.

İhtiyacınız kadar ısınır, 
ihtiyacınız kadar enerji 
harcarsınız.

Panjurlarınız hava 
koşullarına
göre ayarlanır.

Yaşam alanınızı 
istediğiniz
yerden kontrol
edebilirsiniz. 

Siz neredeyseniz
orası aydınlanır.

Nasıl çalışır?

Arnido, yaşam alanınızdaki bütün cihazları klemensler aracılığıyla birbirine bağlar. Böylece 
bütün cihazlarınızı, elektrik anahtarınız ya da akıllı telefonunuzla kontrol edebilirsiniz.

1 tık
Işıkları yakar.

Işıkları yakar ve 
perdeleri indirir.

Işıkları yakar, 
perdeleri indirir
ve müziği açar.

2 tık

3 tık
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Arnido akıllı yaşam sistemi ile ne kadar enerji
tükettiğinizi görerek istediğiniz gibi kontrol
edebilirsiniz. 

Arnido, güvenliğinizi düşünen davranış 
biçimleriyle ve uzaktan erişim imkanıyla 
içinizin hep rahat olmasını sağlar.

Arnido alışkanlıklarınızı, zevklerinizi
ve konfor ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak 
yaşam kalitenizi yükseltir. 

Arnido mobil uygulaması ve web arayüzü ile 
nerede olursanız olun yaşam alanınıza erişim 
sağlayabilir, bütün cihazlarınızı kontrol 
edebilirsiniz.

Ek kablolama, pano ve tadilat 
gerektirmeksizin mevcut faz ve nötr 
hatları üzerinden hızlı ve düşük maliyetle 
uygulanır.

Tüm yeni teknolojilere kolayca ayak uydurup 
entegre olabilir. 

Uygulama aracılığıyla anahtarlardan hava 
durumu, güneş durumu vb. tetikleyiciler ile 
zaman bazlı ya da elektrik tüketim değeri ile 
tetiklenebilir.

Cihaz, linye ve sistem bazında anlık elektrik 
tüketimini ölçer, 2 yıllık tüketim verisini 
saklayıp raporlayabilir. 

Arnido, ister iOS ve Android 
uygulamalarıyla evin içinden ya da internet 
bağlantısı bulunan her yerden istenirse 
de standart liht ya da KNX anahtarlar 
üzerinden kontrol edilebilir. 

Arnido, artan ihtiyaçlara paralel olarak 
istenildiği gibi genişletilebilir. Bu sayede 
müteahhit firma yalnızca altyapıyı 
sağlayarak kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına 
göre sistemi tamamlamalarına olanak 
tanıyabilir. 

Dağıtık hafıza ve kontrol yapısı ile 
sistemdeki merkez dahil herhangi bir cihaz 
devre dışı kalsa dahi diğer cihazlar aynen 
çalışmaya devam eder. 

Tak-Çalıştır özelliği ile son derece kısa 
zamanda ve kolayca uygulanır. 

Yaşama tasarruf katar

Yaşama güvenlik katar Yaşama kontrol katar

Yaşama konfor katar

Arnido Akıllı Ev ve 
Ofis Sistemleri,
Powerline teknolojisi 
ile



Yaşama güvenlik katar

Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri, klasik alarm sistemlerinden farklı olarak evdeki bütün elektrikli 

cihazlarla birlikte çalışır. Hareket, duman, rüzgar, su gibi sensörlerle desteklenen davranış biçimleri 

sayesinde tüm yaşam alanınız güvende olur. 

Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri, istenmeyen olayları önlemek için çalışır.

Aklınız kalmasın

Arnido, evinizde veya ofisinizde gerçekleşen her olayı cep telefonlarınıza bildirim olarak gönderir. 
Uzaktan erişim imkanıyla nerede olursanız olun, evinize ya da ofisinize erişebilirsiniz. 
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Sistem, güvenliğinizi düşünen davranış biçimleri sayesinde olası bir tehlike anında tehlikeyi uzak 
tutacak çeşitli önemleri alır, isterseniz size, komşularınıza ya da güvenlik birimlerine haber verir.

Güvenliğinizi düşünen 
davranış biçimleri

Kapıda
kim var?

Ofiste
su sızıntısı

Kapınız
çaldığında,

web kamerası ile 
uzaktan geleni 
görüp konuşabilir,

kapınızı açabilir ya 
da görüntüyü kayıt 
altına alabilirsiniz.

Siz ofisinizde yokken
su sızıntısı durumunda, 

ofisinizin suyu 
otomatik kesilir,

size ve seçtiğiniz kişilere
bildirim gönderilir.

İçeride bir tıkırtı mı var?

Siri’ye “Tüm ışıkları aç” 
diye fısıldayın ya da gece 
lambanızda bulunan yardım 
düğmesine basın. 
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Yaşama tasarruf katar

Sizi ve çevreyi düşünür. Enerji giderlerinizi arttıran en büyük etkenler, açık bırakılan elektrikli cihazlar 

ve yaşam alanınızda kullanmadığınız bölümleri ısıtmanız. Arnido enerji tüketiminizi kontrol altında 

tutarak, cebiniz ve çevre için gerekli önlemleri alır.

Evi 1 derece az ısıtmak ortalamada %6 enerji tasarrufu sağlıyor. Arnido, sizin yaşam alanınızda 

bulunmadığınız zamanlarda gereksiz sarfiyatı önleyerek yılda %30’a varan enerji tasarrufu sağlar.

Aynı zamanda siz eve gelmeden evinize huzur içinde girmeniz için rahat edeceğiniz sıcaklığa 

getirerek hazırlar.

Tasarruf cepte

Arnido mobil uygulaması ve web arayüzü 
sayesinde nerede olursanız olun ne kadar enerji 
tükettiğinizi görebilir, gereksiz çalışan cihazları 
kapatarak enerji tüketiminizi kontrol altına 
alabilirsiniz.

Evinizden ya da ofinizden çıkarken tek 
dokunuşla “Evden Çıkış” senaryosunu 
çalıştırdığınızda buzdolabı, modem gibi açık 
kalmasını istedikleriniz hariç tüm cihazlarınızın 
elektriği kesilir, panjurlarınız kapanır ve güvenlik 
fonksiyonları devreye girer. 
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Arnido mobil uygulamasını veya web arayüzünü kullanarak, sistemin davranış biçimlerini kendi 
tasarruf ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri, enerji tasarrufu yapmak için çalışır. Sistem, sizi ve çevreyi düşünen 
davranış biçimleri sayesinde elektrik tüketiminizi azaltmak için gereken önlemleri alır.

Cebinizi düşünen davranış 
biçimleri

Televizyon
izlerken

Eve dönme
vakti

Uzaktan kumandanızla 
televizyonunuzu 
açtığınızda Ofisinizden çıkmadan 

önce

siz tek bir tuşa 
bastığınızda,

belirlediğiniz elektrikli 
cihazlar istediğiniz 
konuma getirilir.

Arnido fazla 
elektrik tüketimini 
hisseder, 

ışıklar elektrik tüketimini
dengelemek için kısılır.

Siri’ye “Ofisin ışıklarını kapat.” 
diye seslenin ya da Arnido mobil 
uygulamasına girerek ofisinizin 
ışıklarını kapatın. İsterseniz bu 
ay ki elektrik tüketiminizi de 
inceleyin.
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Yaşama konfor katar

Arnido; bütün elektrikli cihazlarınızla birlikte çalışarak alışkanlıklarınızı, zevklerinizi ve konfor 

ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak yaşam kalitenizi yükseltir. Size lüks ve konforlu bir yaşam alanı 

oluşturabilmek için daha önce hayal bile edemediğiniz seçenekler sunar. 

Arnido mobil uygulaması sayesinde nerede olursanız olun yaşam alanınızdaki bütün elektrikli 
cihazları kontrol edebilir, böylece konforunuza konfor katabilirsiniz.

10

Bir tıkla her şey elinizin altında
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Günaydın
Evden/
Ofisten çıkış

Güzel bir sabah

Siri’ye “Panjurları aç” diye 
seslenin ya da yalnızca 
başucunuzdaki elektrik 
anahtarına basın.

Sabah uyanma 
vaktiniz geldiğinde, Ofisten çıkarken tek 

bir tuşa bastığınızda,

buzdolabı hariç 
tüm elektrikli 
cihazlar ve 
ışıklar kapanır, 
ısıtma sistemi 
düşük sıcaklığa 
ayarlanır,

ofisiniz varlık simülasyonu 
sayesinde sanki birileri 
oradaymış gibi davranmaya 
başlar.

günaydın 
müziğiniz 
çalmaya başlar,

çay makineniz çalışır.

Arnido mobil uygulamasını veya web arayüzünü 
kullanarak, sistemin davranış biçimlerini kendi 
alışkanlıklarınıza ve zevklerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri, sizin konforunuz için 
çalışır. Sistem, sizi düşünen davranış biçimleri sayesinde 
rahatınızı sizden önce düşünür.

Konforunuzu düşünen 
davranış biçimleri
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Yaşama kontrol katar

Elektrik tüketiminiz
gözünüzün önünde

Arnido, elektrikli cihazlarınızdan hangisinin 
açık veya kapalı olduğunu, hangisinin ne kadar 
elektrik harcadığını anında gösterir. Bu sayede 
elektrik tüketiminizi kontrol altında tutabilirsiniz.

12

Her şey parmağınızın ucunda.

Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri ile yaşam alanınızı 

tek dokunuşla kontrol edebilirsiniz. Sadece tek bir 

dokunuşunuzla evden çıkarken bütün elektrikli 

cihazlarınızı kapatabilir, ofisinize girdiğinizde bütün 

bilgisayarları açabilirsiniz. 
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Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri, yaşam alanınızın tamamına hakim olabilmeniz için çalışır.
Sistem, davranış biçimleri sayesinde siz nasıl isterseniz öyle davranır. Yaşam alanınızdaki birçok 
işinizi, elektrik anahtarınızı veya mobil uygulamayı kullanarak, daha önce belirlediğiniz sıra ile 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Kontrol sağlayan davranış 
biçimleri

Fırtına
alarmı

Toplantı
başlıyor

Ofisteki çay makinesini
kapattım mı?

Peki ışıkları?

Arnido ile ofiste belli bir saatte 
oluşan yüksek tüketimi e-posta 
yoluyla otomatik olarak öğrenebilir, 
dilerseniz bu tüketim verilerini mobil 
uygulamayla kendiniz de kontrol 
edebilirsiniz.

Yağmur, dolu ya da 
fırtına başladığında,

Toplantı odanızdaki 
projeksiyonu 
açtığınızda ya 
da telefonunuzu 
masadaki NFC 
tag üzerine 
koyduğunuzda,

projeksiyon 
perdesi ve 
ses sistemi 
açılır, jaluziler 
kapanır, ışıklar 
kısılır,

sunumunuzun sonunda 
projeksiyonu kapatmanızla 
birlikte her şey eski haline 
döner.

Arnido 
panjurlarınızı 
otomatik olarak 
kapatır,

böylece evinizi kötü
hava koşullarından korur.
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Arnido, digitalSTROM powerline akıllı ev sistemini birçok farklı 

teknolojiyle bir araya getiren kapsamlı bir dünyadır.

Bu dünyada digitalSTROM’un güçlü ve güvenilir altyapısı üzerinde çok sayıda entegre 
üründen kapsamlı yerel desteğe, özel çözümlerden mobil uygulamalara en kaliteli akıllı 
ev/ofis uygulamaları için ihtiyaç duyacağınız her türlü çözüme tek elden ulaşırsınız.
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Infrared Kontrol

Sesle Kontrol

VRF Kontrolü

Mobil uygulamalar 7/24  Müşteri Destek Hattı 

özel Çözümler Entegrasyonlar

Powerline altyapısı 
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Arnido cihazları

Arnido’nun ana altyapısını oluşturan digitalSTROM Powerline teknolojisi ve cihazları, var olan elektrik 
hatlarına bağlı tüm cihazları kontrol etmek için kullanılabilir. 

Sistem temel olarak; her ev ya da ofis için merkezde ihtiyaç duyulan pano cihazları ve kontrolü istenen 
elektrikli cihazlara bağlanan klemenslerden oluşur. 

 Sigorta kutusu

230 V

Oturma
odası

Yatak
odası

Koridor
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Pano cihazları

Minik 230V-Çip

Cihazlara, elektrikli ev 
cihazlarına, anahtarlara, sıva 
altına kolay montajlanır.

Anahtarlama, dimleme, tüketim 
ölçümü gibi birçok fonksiyonu 
kendi içinde gerçekleştirir.

Geri dönüş
kanalı

Çalışma şekli

Gidiş
kanalı

Panodaki modüller
digitalSTROM - Meter
Klemenslerle iletişimi sağlar.

digitalSTROM - Filter
Network’un korunmasını 
sağlar.

digitalSTROM - Sunucu
Sistemi yönetir ve dış 
dünyayla iletişimini sağlar.

dSF
Filter

dSF
Filter

dSM
Meter

dSM
Meter

GE-TKM
Anahtar 
klemensi

GE-TKM
Anahtar 
klemensi

GE-KM
Klemens

GE-KM
Klemens

GE-KM
Klemens

GE-KM
Klemens

230 VAC

230 VAC

60 W

60 W

60 W

60 W
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Pano bağlantı şeması
Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri’nin kurulması için öncelikle panodaki temel altyapının kurulması gerekir. 

Bunun için;

• Her bağımsız ev ya da ofis için bir adet Server,
• Sisteme dahil edilecek cihazların kullandığı her faz için bir adet Filter,
• Üzerinden maksimum 16A ‘e kadar yük geçecek her bir devre için bir adet Meter,

kurulması gerekir. 

Pano kapasitesi

Bir dSS maksimum 62 dSM/vDC yönetir.

Bir dSM maksimum 128 cihazı (dSID) yönetir.

Sisteme takılabilir cihaz sayısı maksimum (62x128) 7936 (dSID)’dir.

dSM ile klemensler arasındaki kablo uzunluğu maksimum 50 metredir.

dSM ile dSS arasındaki veri yolu (dS485) maksimum 100 metredir.

digitalSTROM pano cihazları
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Elektrik
devresi 1

Elektrik
devresi 2

Elektrik
devresi 3

Elektrik
devresi 4

Ağa 
bağlantı

Elektrik panosu Odadaki bağlantı

Pano bağlantı şeması
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digitalSTROM Filter  (dSF20)
Her montaj başına 1 - 3 filtre

İletişim hattında oluşan harmonikleri düzenler.
İçerideki iletişimin dışarıya çıkmasını engellerken, 
dışarıdan da içeriye bilgi akışını önler.
Kullanılan her faz başına 1 filtre.
Genişlik 2 TE. 

digitalSTROM Meter (dSM12) - 
16A devre başına 1 Meter 

Üzerinden geçen enerji tüketimini ölçer ve 
sisteme bağlı cihazların iletişimini sağlar.
Enerji tüketimi ölçümü.
Enerji hattı üzerinden iletişim kontrolü.
Sistem Yönetimi. (Tak ve çalıştır, otomatik 
kurulum)
Uygulamalar ve işletim kavramlarının kontrolü.
Genişlik 1 TE.

Pano cihazları
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digitalSTROM Sunucusu  (dSS20)  -
Montaj başına 1 sunucu 

Entegre güç kaynağı.
Web tarayıcısı üzerinden kolay yapılandırma ve 
sunucuya önceden yüklü yazılım.
digitalSTROM Cloud «mein.digitalSTROM» 
üzerinden uzaktan erişim.
digitalSTROM sunucu uygulamaları üzerinden 
genişletilmiş işlevsellik. (Varlık simülasyonu, 
zamanlayıcı, vs.)
 
Akıllı telefon uygulamaları için gerekli olan «mein.
digitalSTROM» erişimi de dahil Push, Twitter veya 
E-posta yoluyla bildirim gönderimi.

Teknik veriler:

Gerilim 230V/50Hz
800 MHz’de çalışan ARM Cortex A9 çift çekirdekli 
işlemci
1 GB RAM
2 GB flaş bellek
1x USB 2.0 bağlantı noktası
Ethernet 100Mbps LAN 
dS485 bağlantı noktası
rs485 bağlantı noktası
Genişlik 2 TE
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digitalSTROM sisteminin her bir klemensi:

1.  Aç/Kapat yapar.
2.  Dimm yapar.
3.  Cihazlarla iletişim sağlar.
4.  Elektrik tüketimini ölçer.
5.  Veri kaydedebilir.
6.  Tüm cihazların birlikte hareket etmesini sağlar.

digitalSTROM klemensleri

örnek bağlantı şemaları - Aydınlatma

PE

GE-KL200

1 N L1'L

L

K1

230 V

230 V

L1‘

8 mm 0.75...2.5 mm²

3 mm

0.5 Nm

LED+Button

N
L

dSM

dSM

16A 230V AC LS
max. 10m

N
L

PE

16A 230V AC LS
dSM

dSM

10 mm 0.75 mm²

verzinnt / tinned
SW-TKM200

230 V Push-button 1..4

Klemme / Connector
e.g. Wago 224-112

LED

LN 4 23 1

max. 10m
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Diğer otomasyon sistemlerinden farkları

Özellik KNX RF Arnido

Varolan elektrik altyapısı üzerinden iletişim

Cihaz boyutlarının küçüklüğü

Entegre aydınlatma dim özelliği

Standart anahtarlara uyumluluk

Entegre enerji tüketim ölçümü

Mühendis gerekmeden dönüşüm

Kullanıcı tarafından senaryo değişimi

Sunucu bozulduğunda sistemin çalışması

Kırma, dökme ve ek kablo gerekmeden kurulum

Düşük altyapı maliyeti

Sonradan genişletilebilirlik ve taşınabilirlik

İletim (aktarım) güvenliği

Elektromanyetik kirlilikten korunma

Dinlenmeye karşı güvenli

Akıllı cihazlar Merkez Merkez Tüm Cihazlar
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Sigorta kutusu
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dS-Cihazları - Aydınlatma

GE-KM200
Klemens M
Anahtarlama/ Dimmer 150W/
105VA

GE-SDS200
Kablolu Dimmer S
Anahtarlamalı/ Dimmer 150W/ 
105VA
2 fonksiyonlu 

GE-KL200 
Klemens L
Anahtarlama
1400W/ 700VA

GE-SDM200
Kablolu Dimmer M 
Anahtarlama/ Dimmer 
150W/ 105VA
Saydam, siyah ve beyaz
renk seçenekleriyle

GE-UMV200
0-10V ya da 1-10V kontrol 
girişli cihazlar için 4 adet 
1-10V arayüzü 
Cihazların entegre röle ile 
kapatılması 

GE-TKM210 
Klemens M
Anahtarlama/ Dimmer 
150W/ 105VA
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M klemensleri ve Kablolu Dimmer’a uyumlu aydınlatmalar

L  klemensleri için uyumlu aydınlatmalar

Dimlenebilir
Akkor/ halojen lambalar NV.
Halojen lambalar elektronik trafolu faz kesitli.

Not: Ampullerin veritabanına dikkat edin.

Devreye alınabilir
ESL/ FL EVG ile devreye alınabilir.

Konvansiyonel ampul
150 W’a kadar

Konvansiyonel 
akkor
Ampul  1400W

Anahtarlanabilir 
röle klemensleri

Yüksek gerilimli 
halojen lamba
1400W

700 VA’a kadar  
kompakt 
Floresan lamba

700 VA’a kadar 
230V 
LED lamba

Trafolu, düşük voltajlı, 
halojen 
700VA transformatöre 
(endüktif yüke sahip 
lamba)

700VA konvansiyonel 
balastlı
floresan lamba

700 VA elektronik 
balastlı 
Floresan lambalar

700VA’a kadar trafolu 
düşük voltajlı halojen 
lambalar

Yüksek gerilimli  
halojen lamba
150 W

150 VA’a kadar 
elektronik trafolu, 
anahtarlamalı, güç 
kaynaklı, düşük 
voltajlı halojen 
lambalar

Enerji tasarruflu
150 W lamba

150 VA’a kadar 
230V LED lamba

150 VA’a kadar 
elektronik balastlı 
floresan lambalar

Endüktif yükler dimlenemez. 
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dS Cihazları - İklimlendirme

dS-iSens
Mevcut alan sıcaklığını
ve nemini algılamak için 
oda iklim sensörü

FTW06_LCD
Mevcut alan sıcaklığını ve 
nemini algılamak için oda
iklim sensörü ve sıcaklık
kontrol ekranı 

Not: Her bir oda ya da ısıtma grubu başına bir oda iklimlendirme sensörü ve bir mavi klemens 
planlanmalıdır. Oda sensörü için ısı değiştiriciye giden ayrı bir beseleme hattına ihtiyaç yoktur.
Isı dağıtıcısı için yalnızca bir besleme hattı yeterlidir.

BL-KM200
Klemens M
Elektrikli aktüatörün kontrolü
(Örneğin, yerden ısıtma 
kontrolü için)
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dS Cihazları - Gölgelendirme

GR-KL200 
Klemens L (Panjur)
700VA sürücüler

GR-HKL230 
Klemens L (Jaluzi)
700VA sürücüler
Hirschmann tipi priz/
kuplaj

GR-KL210 
Klemens L (Tente)
700VA sürücüler

GR-KL220 
Klemens L (Jaluzi)
700VA sürücüler
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dS Cihazları - Joker

SW-TKM200
4’lü anahtar klemensi

SW-KL200
Klemens L
Anahtarlama
1400W / 700VA

SW-SSL200-JS
İsviçre tipi adaptör
Anahtarlama 2300W

SW-UMR200
digitalSTROM için 
2 giriş ve 2 çıkışlı 
gerilimsiz arayüz

SW-TKM210
2’li anahtar klemensi

SW-AKM200
4’lü otomasyon
klemensi

SW-AKM210
2’li otomasyon 
klemensi
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AR-GT-101 ARNİDO GATEWAY Cihazı
Sistemin KNX, ZWave, vb. dış sistemlerle 
entegrasyonu için gerekli donanım. Apple 
Home ve Siri entegrasyonu ile sesli kontrol 
sağlar.

ARNİDO GATEWAY KNX Entegrasyon Modülü
Sistemin anahtar, sensör gibi KNX Cihazları entegre 
olarak kullanabilmesini sağlar. (Gateway Cihazı ve 
Homekit entegrasyonu içerir.)

Enocean - Philips Hue Gateway
Enocean ve Philips Hue teknolojileri ile Arnido Akıllı Yaşam 
Sistemleri’nin haberleşmesini sağlayan gateway. 

DALı - Enocean - Philips Hue Gateway
DALI protokolü, Enocean ve Philips Hue teknolojileri 
ile Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri’nin haberleşmesini 
sağlayan gateway modülüdür. 

ınfrared vericisi (Klima) 
Tüm uzaktan kumandalı klima cihazlarını sisteme 
entegre eder. Klimanın marka modelini seçmek yeterlidir. 
Marka-model bilgisi olmayan klimaların kumandasından 
öğrenme fonksiyonuna sahiptir.                   

ınfrared vericisi (Audio-Video)
Tüm uzaktan kumandalı ses ve görüntü cihazlarını 
sisteme entegre eder, cihazın marka modelini seçmek 
yeterlidir. Marka-model bilgisi olmayan cihazların 
kumandasından öğrenme fonksiyonuna sahiptir.                

AR-GT-KNX

P44 DSB-E

P44 DSB-EH

AR-ıR-AC

AR-ıR-AV

Entegrasyon modülleri
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Sistem yönetimi

Yönetim paneli

Donanımlar kurulduğunda lokal IP adresinden veya Internet’e bağlandığında buluttan tamamen 
ücretsiz olarak ulaşılabilen Yapılandırıcı sayesinde tüm sistem tanımlamaları ve yönetimi kolayca 
yapılabilir. Ayrıca kullanıcının yetkisi dahilinde, uzaktan erişim sayesinde profesyonel yardım da 
alınabilir.

Teknik bilgi gerekmeden ortalama bir bilgisayar kullanıcısı bilgisiyle Türkçe olarak kullanılabilen 
Yapılandırıcı ile;

• Sisteme bulunulan lokasyon, tarih-saat, erişim yetkileri, vb parametreler kolayca tanımlanır, 
• Sisteme bağlanan tüm cihazlar anında görülüp adlandırılır,
• Odalar tanımlanıp cihazlar odalara sürükle-bırak yöntemi ile taşınır,
• Cihazlar oda, alan ya da fonksiyon bazında gruplanır, 
• Senaryolar 3 adımda kolayca tanımlanır,
• digitalSTROM yapılandırıcı uygulamaları eklenerek sisteme sürekli farklı yetenekler kazandılabilir. 

Yapılandırıcıda yapılan tüm düzenlemeler anında elektrik anahtarı veya akıllı telefon/tablet 
uygulamaları üzerinden yapılan kullanımlara da yansır. 
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my.digitalSTROM
Sabit IP’ye gerek duymadan akıllı eve bulut sistemi üzerinden e-posta ve şifre girerek 
bağlanmayı ve servis için servis sağlayıcısına geçici erişim verebilmeyi mümkün kılar.

özel Eylemler
Önceden hazırlanan senaryolara özel tanımlanmış eylemler dahil edilebilir. Örneğin; çıkış 
etkinleştirildiğinde televizyonun kapatılması gibi.

dS Doku
DS Doku uygulaması ile butona bir dokunmakla üzerinde digitalSTROM tesisine ait bir 
doküman oluşturabilirsiniz. 

Senaryo Sihirbazı
Yalnızca kullanıcısının hayal gücüyle sınırlandırabilecek çok basit, kullanıcı dostu bir 
arayüzle tasarlanan bu uygulama sayesinde sınırsız senaryolar oluşturabilir.

Push Bildirimler
Dashboard / Ev Kontrol Uygulaması ile akıllı telefonlara push mesajlar gönderir.

Bildirimler (Event-Mailer)
Örneğin panik tetiklendiğinde otomatik olarak e-postalar gönderir.

Twitter Bildirimleri
Belirli eylemler tetiklendiğinde Twitter mesaj gönderir. Örneğin, davetsiz bir misafir 
geldiğinde bu konu hakkında Twitter DM kutusuna mesaj gelir.

Aktivite Kontrolü
digitalSTROM sistemindeki faaliyetlerin izlenmesine yöneliktir ve belirli bir zaman süresince 
hiçbir etkinlik olmadığında mesaj göndermeyi sağlar.

Hareket Sensörü
Senaryolar sensör verilerine göre hazırlanarak gelen verilere göre etkinleştirilebilir veya
sonlandırılabilir.

Varlık Simülasyonu
Evinizde veya ofisinizde kimse olmadığında evde ya da ofiste birilerinin oldugu hissini
yansıtan güvenlik amaçlı bir uygulamadır.

IP tabanlı yapısıyla açık bir platform olan Arnido, ek uygulamalarla sürekli geliştirilmektedir. 
Yapılandırıcı aracılığıyla sisteme eklenen bu uygulamalar, hem yeni teknolojilere entegrasyon hem de 
var olan sistemi daha etkin kullanabilmek için geniş olanak sunar. 

Yapılandırıcı uygulamaları
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Otomatik Kapanma
Aktif olan aydınlatma senaryolarının belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapatılmasını 
sağlar.

Zamanlayıcı 
Çesitli zaman gruplarına göre (saat, gün, ay, yıl) senaryolar oluşturulabilir ve bu senaryolar 
istenilen vakitte etkinleştirilebilir.

Mobil-Uzaktan Kontrol
PC veya mobil cihaz üzerinden sistemi kullanın.

Dimleme Sihirbazı
Uygulama tüm dimlenebilir cihazların aynı ışık degeriyle dimlenmesine
olanak tanır.

ısıtma Kontrolü
digitalSTROM ısıtma uygulamalarıyla ısıtma sisteminizi kolayca kontrol edebilirsiniz. Farklı 
sıcaklık senaryolarını istenilen sıcaklığa göre ayarlayın ve gece düşümü ve oda kullanımı için 
zaman profilleri planlayın. digitalSTROM sonra otomatik olarak istenilen sıcaklığı ayarlar.

Thanos
Thanos, oda kontrol ünitesinin seçtiğiniz görev ile kurulmasını sağlar.

Sonos
Bir anahtar ile kolayca Sonos Player’inizi kontrol edebilirsiniz veya digitalSTROM sistemi 
üzerinden de kontrol sağlayabilirsiniz.

Philips Hue kontrolü
digitalSTROM sistemine Philips Hue lamabalarını entegre edin. Işıkları aydınlatma durumu ile 
birlikte açın.

Tüketim Analizi
Sistemin kontrol ettiği odalardaki elektrik tüketimlerini analiz eder.

iKettle Kontrolü
Bu uygulama digitalSTROM sisteminize Akıllı iKettle 2.0 su ısıtıcısının entegrasyonunu 
sağlar.

Koşullu Senaryolar
Çeşitli sistem durumlarını veya önceden hazırladığınız senaryoları belirleyip 
görselleştirebilirsiniz.
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Akıllı telefon ve tablet uygulamaları

Arnido tarafından Türkiye’de geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak sunulan akıllı telefon ve tablet 
uygulamaları ile tüm sistemi iOS veya Android tüm cihazlardan kolayca kullanabilir, birçok tanımlama 
ve ayar gerçekleştirilebilirsiniz. 

Arnido Akıllı Telefon/ Tablet Uygulaması 
Arnido uygulaması ile “Akıllı Ev”inizi iOS ya da Android cihazlarınızdan kolayca 
izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. İster evde olun ister dışarıda; evinizdeki 
aydınlatmalarla istediğiniz ambiyansı kolayca oluşturun ve uygulayın, perdelerinizi 
açın kapayın, ses sistemlerinizi çalıştırın, yangın, duman ve su baskınına 
karşı evinizi korumaya alın. Arnido uygulaması ile evinizin kontrolü her yerde 
avucunuzun içinde olsun.
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Entegre ürünler ve iş ortaklıkları

Arnido’nun geniş teknik ekibi tarafından yapılan entegrasyonlar sayesinde Akıllı Yaşam Sisteminizi 
interkomlar, split klimalar, VRV gibi havalandırma sistemleri, ses ve görüntü sistemleri, güvenliğe ya 
da kontrole yönelik sensörler, termostatlar ve ölçüm cihazları ya da Apple Siri, Amazon Alexa gibi sesli 
komut sistemleri ile birlikte çalıştırabilirsiniz. 

Böylece sistemin yetenekleri sonsuz genişletilebileceği gibi geçmişte yapılmış yatırımlarınız da 
sisteme dahil edilerek boşa gitmemiş olur. 
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Entegre ürünler ve iş ortaklıkları

ıP ınterkom

Arnido’nun başlıca interkom sistemleri ile 
entegrasyonu sayesinde tek bir uygulama 
üzerinden:

IP Interkom sistemleri ile dünyanın neresinde 
olursanız olun evinize/ofisinize kimin geldiğini 
anında görür, karşılıklı konuşabilir bu sayede 
hem güvenliğinizi artırır hem de önemli 
misafirleri kaçırmamış olursunuz. 

Interkom’un tüm sistemle entegre çalışması 
sayesinde örneğin gece kapınız çalındığında 
sadece belli ışıkların yanıp sönmesini 
sağlayıp bebeğinizi uyandırmadan misafirden 
haberdar olabilirsiniz. 

Kapınız çalındığında bazı ışıkları otomatik 
yakarak veya ses sisteminizden köpek 
havlaması vererek evde olmasanız da evde 
birisi varmış görüntüsü yaratabilirsiniz. 

TCS’nin Bus sistemine IP Gateway ekleyerek 
IP destekleyen hibrit bir sistemi çok uygun 
maliyetle uygulayabilirsiniz. 
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Arnido Akıllı Yaşam Sistemleri, piyasadaki 
havalandırma sistemlerinin tamamına 
yakını ile entegre edilebilir. Böylece 
havalandırmadaki tercihinizi dilediğiniz gibi 
yapabilir ve Arnido’yla çok daha tasarruflu ve 
konforlu olarak kullanabilirsiniz. 

Arnido Infrared cihazı ile tüm uzaktan 
kumandalı Split ve Multi-Split klima 
cihazlarınızı cihaz bazında kullanabilirsiniz. 
Arnido Infrared vericisini sisteminize dahil 
ettiğinizde Arnido uygulamasından klimanızın 
marka modelini seçebilir veya uzaktan 
kumandanızı kolayca sisteme öğretebilirsiniz. 

VFACE entegrasyonu ile hemen her 
marka VRV/VRF sistemini entegre ederek 
senaryolarınıza dahil edebilirsiniz. VFACE VRF 
arayüzü aşağıdaki markaların bir çok modelini 
destekler: 

- Daikin  
- Hitachi 
- Mitsubishi Electric
- Hitachi
- Panasonic 
- Toshiba
- Sanyo
- Gree
- LG
- Mitsubishi Heavy
- Samsung

Havalandırma sistemleri 
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Referans uygulamalar

Villa Seyhan
Ankara Gölbaşı

Ankara Gölbaşındaki özel tasarımlı bu villada Arnido tarafından; 

• 15 farklı aydınlatma grubu,
• 32 adet motorlu perde ve panjur,
• 6 adet Split klima,
• 6 odada yerden ısıtma kontrolü,
• IP Interkom sistemi,
• Apple Siri ile sesle kontrol

entegre şekilde akıllandırılarak tasarruf, konfor ve güvenlik sağlanmıştır. 

“Arnido’yla hayatıma konfor kattım. Yeni evimde rahatım yerinde. Aynı zamanda da yakıttan ve 
elektrikten tasarruf ediyorum.”

Ahmet Y., Mimar (Ev Sahibi) 
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Fema Garden
İstanbul Uskumruköy

Lüks sınıfta 56 villadan oluşan projede;

• Aydınlatma otomasyonu,
• Tehlike durumunda elektrik kesme,
• IP Interkom,
• Güvenlik sistemi ile entegrasyon

entegre şekilde akıllandırılarak tasarruf, konfor ve güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca villa sahiplerine 
sınırsız genişletebilecekleri bir altyapı sunulmuştur.

“Arnido’yu İsviçre kalitesini yansıtması ve uygulamada büyük kolaylık sağlaması sebebiyle seçtik.”

Proje Yönetim Ofisi
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Niltema Park
Antalya Lara

Lüks sınıfta 87 daire ve 10 villadan oluşan projede;

• Aydınlatma otomasyonu, 
• Tehlike durumunda elektrik, su, gaz kesme, 
• IP Interkom 

entegre şekilde akıllandırılarak tasarruf, konfor ve güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca ev sahiplerine sınırsız 
genişletebilecekleri bir altyapı sunulmuştur.

Özgür H., Proje Sahibi

Referans Uygulamalar

“Arnido, getirdiği tasarruf ve güvenlik avantajlarıyla projemize değer katıyor, satışlarımızı 
kolaylaştırıyor.”
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Akay Neris
Ankara Yaşamkent

Lüks sınıfta 77 daireden oluşan projede;

• Aydınlatma otomasyonu, 
• Perde kontrolü, 
• Tehlike durumunda elektrik, gaz ve su kesme,
• IP Interkom,
• Elektronik kapı kontrolü 

entegre şekilde akıllandırılarak tasarruf, konfor ve güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca daire sahiplerine 
sınırsız genişletebilecekleri bir altyapı sunulmuştur.

Kübülay Ö., Elektrik Proje Şefi

Referans Uygulamalar

“Arnido, projemizi planlarken ve uygularken elimizi çok rahatlattı. Ayrıca, ev sahiplerinin 
sonradan tadilat gerekmeden sistemi genişletebiliyor olması da esneklik sağlıyor.”
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VDE ve CE sertifikaları

Almanya – İsviçre üretimi olan digitalSTROM ürünleri dünyanın en ileri testlerinden geçirilerek yüksek 
standartlarda sertifikalıdır. CE ve VDE sertifikaları ile menşei ve çalışma standartları belli olmayan 
sistemlerden ciddi biçimde farklılaşır ve uzun süre güvenle kullanabileceğiniz bir sisteme sahip 
olduğunuzdan emin olursunuz.  
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