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infoMET Teknoloji, Schneider Electric KNX Otomasyon Sistemi çözümlerini müşterileri ile buluştuyor...
(İstanbul, 09.10.2010) – infoMET Teknoloji, KNX otomasyon sistemleri çözümlerinde ürün portföyüne dünyaca
ünlü Schneider Electric KNX otomasyon sistemi ürünlerini ekledi.
infoMET Teknoloji İş Geliştirme Müdürü Egemen KILIÇ, Schneider Electric KNX Otomasyon sistemi ürünlerinin
sektörde teknolojik üstünlükleri ve fiyat avantajı sayesinde sektörün en çok tercih edilen markası olduğunu ve
bu sayede kendilerine önemli bir rekabet gücü sağlacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
KNX Otomasyon Sistemi Nedir?
Akşam evinize geldiğinizde en rahat koltuğunuza uzanıp kitabınızı okumak, ardından hiç yerinizden kalkmadan
televizyon seyretmek istemez miydiniz? Dostlarınızla birlikte akşam yemeği masasında yerinizden kalkıp odanın
ışığını ya da klimayı ayarlamak için ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmasaydınız daha iyi olmaz mıydı?
KNX anahtarları sayesinde tek bir tuşla çok çeşitli kombinasyonlar oluşturmak mümkün. Oluşturulan
senaryolardan birinde tek butona basarak televizyon izlerken ya da kitap okurken istediğiniz aydınlık seviyesini
ve ortam sıcaklığını ayarlayabilir ya da sabah evden çıkarken aydınlatmayı ve perdelerinizi tek tuşla
kapatabilirsiniz. Aynı zamanda tüm bu kontrolleri merkezi olarak dokunmatik panel üzerinden ve siz evinizde
değilken internet üzerinden kontrol edebilirsiniz.
KNX sensörleri sayesinde bir tuşa gerek kalmadan otomatik olarak aydınlatmanızı, sıcaklık ayarlarınızı ve
perdelerinizi kontrol etmek çok kolay.Ayrıca hava kontrol sensörü sayesinde bahçe sulamanızı dert etmenize
gerek yok, infoMET Teknoloji, Schneider Electric KNX Otomasyon sistemi ürünleri ile bunu sizin için otomatik
olarak yapıyor.
infoMET Teknoloji Hakkında
infoMET, uluslar arası kalite yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu olan SGS tarafından “Elektronik Güvenlik
Sistemleri ve Bina Otomasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi, montaj ve servis faaliyetleri” konularında
ISO9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir.
Infomet Teknoloji, uzman mühendis ve teknisyen kadrosu ile işletmelerin ihtiyaçlarına uygun KNX otomasyon
çözümleri konusunda projelendirme, kurulum ve servis hizmetleri sağlamaktadır. infoMET’in KNX Otomasyon
çözümleri hakkında daha detaylı bilgiye http://knx.infomet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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