
Villada yaşam standartları 
değişti
Akıllı bina konseptine yeni bir bakış açısı getiren 
Berker sayesinde farklı müşteri beklentileri artık 
tam karşılığını bulurken; konfor, güvenlik ve tasarruf 
bir arada sunulmaktadır. İhtiyaca göre farklılaşan 
projeler için gerekli esneklik ve çeşitlilik sağlanarak, 
tüm kontroller anlaşılır ve kolayca yapılabilir 
hale getirilmektedir.
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Deniz İstanbul Marina Evleri’nde
Yeni Nesil Yaşam Konforu
İstanbul’un ilk ve tek sahil kasabası projesi olarak Yakuplu’da hayata geçirilen 
Deniz İstanbul, Hager I Berker’in yaşamı kolaylaştıran KNX teknolojisi ile sakinlerine 
‘yeni nesil konfor’ ayrıcalığı yaşatıyor.

Keleşoğlu Holding imzası taşıyan Deniz İstanbul’un ilk etabı Marina Evleri’nde 
manufaktur B.IQ antrasit anahtarlar, K.5 paslanmaz çelik priz grupları ve Interra 
10.1’’ touch panel ile evin tüm kontrolleri tek noktada toplanıyor. İkiz ve müstakil 
olarak toplamda 87 villadan oluşan Marina Evleri’nde aydınlatma, perde/panjur, 
iklimlendirme, interkom ve konsiyaj kontrolleri sağlanırken, bu kontroller üzerinden 
yemek, misafi r, oyun, fi lm, hoş geldin, güle güle gibi çeşitli senaryolar konut 
sakinleri tarafından kolaylıkla oluşturulabiliyor.

Pano & Şalt
Hager ürün gamında dizaynı ve kalitesiyle ön plana çıkan, Vega D (çelik sac) villa 
panosu içerisine hager şalt ve otomasyon modülleriyle paket çözüm sunulmuştur.
Vega D’nin en büyük özelliği olan iç rayların dışarı çıkararak uygulama kolaylığı 
sağlamaktadır.  

Deniz İstanbul Marina Evleri  İstanbul
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İleri Teknoloji İle Donatılan Projelerde
Hager I Berker İmzası
Silivri’den Tuzla’ya uzanan 55 kilometrelik kıyı şeridi içerisinde Yakuplu’da 1.5 kilometre sahil avantajı ile hayata geçirilen 
Deniz İstanbul projesi, 1500 dönüm gibi büyük ölçekli bir arazide yeşili bol bir atmosfer sunuyor.

Avrupa Yakası’nın üç marinasından biri olan West İstanbul’un birkaç adım uzağında olan Deniz İstanbul, 87 villadan 
oluşan Marina Evleri etabında akıllı ev otomasyonunda sağlanan ayrıcalıklarla yaşam konforuna yeni bir boyut 
kazandırıyor. 1979 yılından bugüne toplamda 2.510.000 metrekare inşaat alanına sahip, 22 farklı yerli ve uluslararası 
mimar ile 34 adet nitelikli proje teslim eden Keleşoğlu Holding, Deniz Marina’da yaşamı daha da keyifl i ve zahmetsiz hale 
dönüştürmek üzere akıllı bina teknolojilerinde tercihini Hager I Berker’den yana kullanıyor.

Güçlü servis altyapısı, lokal yapılanması, zengin ürün gamı ve projeye özel geliştirdiği sistemlerle büyümesini 
hızla sürdüren Hager I Berker, özellikle ileri teknoloji ile donatılan projelerde özel çözümleri ile farklılaşıyor. Hayatı 
kolaylaştırmasının yanı sıra enerji tasarrufu sağlayabilen KNX sisteminin ilk temsilcilerinden olan Hager I Berker, teknolojiyi 
maksimumda kullanan modülleri ile akıllı bina sektöründe çığır açıyor. Bugün tüm fi rmalarda uluslar arası standart haline 
gelen KNX sistemi, kullanıcıların ihtiyaç duydukları modüllere göre sürekli geliştirilebiliyor.
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İleri teknoloji ile donatılan projelerde
Hager I Berker imzası 
Projede kullanılan KNX sistemi dahilinde villaların her katında ve girişlerde bulunan Interra touch 
paneller üzerinden aydınlatmadan perde & panjur kontrolüne, yerden ısıtmadan concierge hizmetlerine 
kadar bütün kontrollere ulaşılabiliyor. Sistem aynı zamanda su baskını, gaz kaçağı ve yangına karşı 
dedektörlerle denetim yaparak olası bir olumsuzlukta site yönetimine ve daire sahibine bilgi verip hızlıca 
teknik müdahale yönlendirebiliyor. Yatak başlarında ve banyolarda bulunan panik butonları olumsuz bir 
durum olduğunda site yönetimi ile iletişime geçilmesine olanak sağlıyor. Tüm kontroller ve değişiklikler, 
QR kod sayesinde çok kısa sürede akıllı telefon ve tabletlere entegre edilebiliyor. 

Yeşil Yaka  İstanbul
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MESA ve NUROL kalitesiyle yükselen Yeşilyaka’da
‘akıllı villa’ ayrıcalığı
İstanbul’da doğanın en iyi korunduğu Büyükçekmece Gölü çevresinde 320.000 metrekarelik 
alanda inşa edilen ve 168 müstakil villadan oluşan Yeşilyaka, doğanın kalbinde özlenen huzurlu ve 
konforlu hayatı sunuyor. Farklı tip ve büyüklükteki ‘Söğüt’, ‘Sedir’, ‘Ardıç’, ‘Ladin’ ve ‘Akasya’ villaları 
ile toprağa dokunmanın, rengarenk çiçekler arasında yürümenin, kuş sesleriyle güne başlamanın 
mutluluğunu yaşatan Yeşilyaka projesi, akıllı ev otomasyonunda sağlanan ayrıcalıklarla yaşam 
konforuna yeni bir boyut kazandırıyor.

Yeşilyaka akıllı villa konseptinde Hager I Berker olarak;
• Aydınlatma kontrolü
• Perde - panjur kontrolü
• Yerden ısıtma kontrolü
• Güvenlik sistemi kontrolü
• Acil çağrı panik butonları
• İnterkom ve site yönetim konsiyaj hizmetleri

Yeşilin her tonuyla iç içe olan yeşilyaka villalarında Hager I Berker’in ödüllü tasarımı ve kullanım 
konforu ön planda olan kallsysto termostatlı anahtar, systo antrasit otomasyon anahtarları, K.1 
antrasit priz grupları, Interra 10.1’’ ve 7’’ touch panel, villa tipi dış interkom üniteleri kullanılmıştır.



Qent İstinye’de Berker imzası
Boğaz sırtlarında, sadeliği ve çevreye uyumu ile öne çıkan Qent İstinye’de, mühendislik ile harmanlanmış geniş 
iç hacimler, Porsche Design Studio’nun fonksiyonel tasarım alternatifl eri ile daire sahiplerine sunulmaktadır. İkonik 
mimariye sahip Qent İstinye, modern ve yalın tasarım diliyle öne çıkarak, iç mekanlarda fonksiyonel bir estetik anlayışı 
oluşturmaktadır. Qent İstinye projesinde Berker B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar, B.7 paslanmaz çelik prizler ve touch 
panel tercih edilerek kullanım kolaylığı teknoloji ile birlikte sağlanmaktadır.

Koru Konakları 
akıllı mobil cihazlarla 
korunuyor
Anadolu Hisarı’na komşu, denize ve boğaza 
yüreme mesafesinde konumlanan Koru 
Konak butik yaşam projesi; 6 blok ve 
50 daireden oluşmaktadır. Koru konakları 
projesinde Berker kalitesi tercih edilerek 
aydınlatma ve panjur otomasyonu yapıldı. 
Bu sayede perdeler ve aydınlatmalar 
otomasyon anahtarlarından ve touch 
panelden kontrol edebildiği gibi; bütün bu 
kontrolleri dışardan (PC, IOS ve Android vb.) 
da yapmak mümkün hale geldi. Berker B.IQ 
ve K.1 serileri bu projede de teknoloji ve 
konforu bir arada sunmaktadır.
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Koru Konakları  İstanbul

Qent İstinye  İstanbul



Huzuru, doğayı ve modern mimariyi bir arada bulabileceğiniz 
Pırlanta Çamlıca projesinde gerçek paslanmaz çelikten yapılmış B.IQ 
çelik anahtarlar ve bu serinin devamı olan K.5 çelik prizler kullanıldı. 
Projede aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme otomasyonu 
yapıldı.

Pırlanta Çamlıca’da Berker parıltısı
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Pırlanta Çamlıca  İstanbul



Berker estetiği Pelican Hill Villa’da
Özel konumuyla göze çarpan ödüllü villa projesinde 1.200 m² kullanım alanı ve 2.600 m²  bahçe alanı 
yer almaktadır. Berker B.IQ cam otomasyon anahtarlarının ve B.7 prizlerinin kullanıldığı projede 
aydınlatma, dim, perde ve iklimlendirme otomasyonları yapıldı.

Yeniköy Villa’da Berker Manufaktur ayrıcalığı
2.000 m² kapalı alana sahip bu yapıda, özel üretim Berker manufaktur ürünleri kullanıldı. Berker 
otomasyon sistemleri ile aydınlatma, dim, perde kontrolleri ve iklimlendirme otomasyonları gerçekleştirildi. 
Üstün tasarım ödüllü Berker B.IQ otomasyon anahtarları ve B.7 prizleri, estetik ve konforu teknoloji ile 
harmanlamaktadır.
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Yeniköy Villa  İstanbul

Pelican Hill Villa  İstanbul



Batıkent’e güneş Berker ile doğuyor
Eskişehir’in Batıkent bölgesinde yer alan bölgenin en lüks projelerinden Safi r Konakları Berker akıllı bina sistemlerini 
tercih etti. Safi r Konakları projesine, aydınlatma ve perde-panjur kontrolleri ve iklimlendirme otomasyonları uygulandı. 
Projeye adapte edilen Berker dokunmatik paneller aracılığıyla tek bir dokunuş ile merkezden ya da herhangi bir 
noktadan kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.

Çubuklu’ya 
ayrıcalıklı 
Berker teknolojisi
Çubuklu’da özel konumda 
bulunan 4 katlı villa projesinde, 
Berker akıllı bina otomasyonları 
dahilinde; aydınlatma, perde, 
klima ve yerden ısıtma 
kontrolleri sağlanmaktadır. 
Projede ayrıca, ödüllü B.IQ 
paslanmaz çelik otomasyon 
anahtarları ve B.7 çelik prizleri 
kullanılmaktadır.
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Safir Konakları  Eskişehir

Çubuklu Vadi  İstanbul



Mimar Erol SEVİMLİSOY

1970 – 1974 yılları arasında Güzel Sanatlar 
Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldu. Modernizasyon, 
teknoloji ve konfor içerisinde bilimsel çalışmaların 
sürekli doğada yaşamasına yönelik bir yaşam 
biçimini benimsemiş; optimum mimari anlatımını 
doğa, insan ve yaşam üçgeni ile betimlemiştir. 
Mimarlık çalışmalarına halen İstanbul ve 
Londra’da devam etmektedir.

İç Mimar Emrah Korkut SEVİMLİSOY

Sanat ve Mimarlık hayatına Londra’da 
Art & Design Foundation’la başlamış olup 
bu bölümden Middlesex Üniversitesi 
İç Mimarlık Bölümü’ne geçiş yapmıştır. 
Middlesex Üniversitesi’ni üstün başarıyla 
tamamladıktan sonra, Domus 
Academy - Milano’da Antonio Citterio 
denetiminde High Product Design eğitimi almıştır. 
İtalya’dan Londra’ya dönen Emrah Korkut 
Sevimlisoy dünyanin en prestijli sanat üniversitesi 
Royal College of Art’ta, Nigel Coates, Will Allsop 
ve Zaha Hadid denetiminde “Architecture & 
Interiors Master”ı yapmıştır. Şu anda part time 
olarak Architectural Association’da 
Yüksek Mimarlık Restorasyon Bölümü’ne 
devam etmekte ve projelerini Mimar Erol 
Sevimlisoy ile birlikte yürütmektedir.
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“Havaalanından eve gelmeden klimayı açabilmek, 
ışık-müzik senaryolarını kontrol edebilmek metropolitan yaşamın 
vazgeçilmez akıllı bina trendleri olarak hayatımızda yer alacaktır.”

Her mimari yapı ve proje içinde geliştiği dönemin sosyo-kültürel sonucunun bir parçasıdır. Mimari, bu sosyo-kültürel ruh ve 
çevre ilişkisini projelerde hakim kılarak, özgün malzeme ve özgün planlamayı ifade etmektedir. 

Tarih, doğa, kültür, sanat ve teknolojiyi farklı disiplinlerle yaratıcı şekilde çözerek, yaşam tarzlarını analiz etmek, 
yaşanır mekanlar organize ederek kişisel ihtiyaçları yorumlamaktayım. 

Kültür ve sanata verilen önemle doğru orantılı olarak çağımıza uygunluk, teknoloji, güncellik, dinamiklik, çevreye uyum, 
sağlamlık ve doğallık gibi kavramların ön plana çıkacağını ve uzun ömürlü fonksiyonel yapıların daha çok önem kazanacağını 

düşünüyorum. Tam bir füzyon-contemporary çağını yaşamaktayız. 
Türkiye’de global kültür tüketimi bizi geri ülkeler seviyesine çekmektedir. 

Ancak son yıllarda tüm dünyada çok önemli mimari çalışmalara Türk mimarlar da imza atmaktadır. 
Geçmişten geleceğe inşaat sektörü çok büyük gelişme göstermektedir. Kültür endüstrisi ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Ekonomi – inşaat diyagramı hep orantılı olarak yükselir veya düşer. Yani politik ve ekonomik güç her zaman gereklidir. 
Çağdaş modern teknolojiler güvenli yaşam kalitesini yükseltmektedir. Hitech lineer aydınlatmalar, ısıtma, soğutma, 

müzik, perde, ışık, tv, kav ve sinema teknolojileri modern dünyanın vazgeçilmezleridir. Modern çağımızda konfor-zaman 
denklemi çok önem kazanmaktadır. Zamandan maksimum faydalanmak adına akıllı binalar geleceğin vazgeçilmez disiplinleridir. 

Havaalanından eve gelmeden klimayı açabilmek, ışık-müzik senaryolarını kontrol edebilmek 
metropolitan yaşamın vazgeçilmez akıllı bina trendleri olarak hayatımızda yer alacaktır. 

Akıllı bina konsepti yeni nesil tarafından biliniyor ve tercih ediliyor. 
 Akıllı bina teknolojileri mutlaka proje aşamasında müşteriye verilecek bilgilerle desteklenmeli, konsept dahilinde planlanmalıdır. 

Bu disiplinde hizmet alacak, büyük ölçekte güvenilir fi rma sayısı bir elin parmakları kadardır. Proje uygulama sonrası 
servis hizmeti işin en önemli parçasıdır. Berker, mimarlar ve müşteriler arasında marka değeri bilinen güvenilir bir fi rmadır. 

Malzeme temini, tanıtım toplantıları, uygulama kontrolleri ve sonrası hizmetlerindeki başarıları takdire şayandır.

Erol SEVİMLİSOY

Sevimli Mimarlık

Emrah SEVİMLİSOY
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Bodrum doğasının 
teknoloji ile tanışması
Bodrum mavisine uzanan muhteşem bir manzaraya sahip projede, 
mimari yapıya uygun beyaz termostatlı B.IQ otomasyon anahtarı ile 
klima ve yerden ısıtma sisteminin birlikle kontrolü sağlanarak, 
konforlu bir iklimlendirme kontrolü uygulanmaktadır.

Quatron’da 
geçmiş ve 
gelecek 
buluştu
Geçmiş ve geleceği 
buluşturan Berker 
Serie 1930 anahtar 
priz grubu ve 
termostatlı çelik 
B.IQ akıllı bina 
kontrol anahtarının 
kullanıldığı bu 
ayrıcalıklı projede, 
dokunmatik paneller 
ile tüm kontroller 
tek bir dokunuş 
kolaylığında 
yapılmaktadır.
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Theatron  Bodrum

Quatron  Bodrum



Doğa ile iç içe Sante Yalıkavak Berker teknolojisi ile hayat buluyor
Doğayla iç içe konforlu bir yaşam sunan ve Türkiye’nin en büyük marinalarından Palmarina Bodrum’un yanı başında yer 
alan Sante Yalıkavak; yüzme havuzlarına, 700 m2’nin üzerinde özel bahçeye ve 400 m2 alana sahip 6 adet bağımsız villadan 
oluşmaktadır. Proje kapsamında aydınlatma, iklimlendirme ve panjur otomasyonları Berker teknolojisine ve estetiğine uygun 
olarak kurgulandı. Termostatlı çelik B.IQ otomasyon anahtarları ve tasarıma uygun R serisi anahtar prizlerin tercih edildiği 
projede, kullanılan dokunmatik paneller ile tüm kontroller dokunmatik olarak gerçekleşmektedir.

Berker K.5 
Alüminyum uyumu
Irmak Çağlar tarafından 
tasarlanan, Çağdaş Holding 
tarafından uygulanan 
projede, akıllı bina yaşam 
konseptine uygun olarak K.5 
alüminyum anahtar priz grubu 
kullanılmaktadır.
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Sante Yalıkavak  Bodrum

Şalvar Ağa  Bodrum



Berker K.5 
Alüminyum kolaylığı
Ünallar İnşaat’ın her biri 1000 m²’lik 
bahçe içerisinde gerçekleştirdiği, 
özel mimarisi, ısıtma/soğutma 
üniteleri, uzaktan kumandalı 
pencere panjur sistemleri ve asaletin 
vurgulandığı beyaz dış cephe rengi 
ile toplam 9 adet villadan oluşan 
Kurttepe Kasırları, Adana’daki 
ender projelerden bir tanesi olma 
özelliğini taşımaktadır. Geçmiş ile 
geleceğin modern bir tasarımı olan, 
teknolojik olanakların en üst seviyede 
kullanıldığı Kurttepe Kasırları, doğa 
ile baş başa, huzur içinde, güvenli bir 
yaşam ortamı sunmaktadır. Berker 
ayrıcalıklarının yaşandığı bu özel 
projede Arsys ve K Serisi anahtar 
ve prizler kullanılmaktadır.

Berker ile her şey yolunda
Beton Yapı’nın 8 dönüm arazi üzerine konumlandırdığı, her biri ultra lüks 3 ayrı tipte 8 villadan oluşan Aşiyan Konakları projesi, 
Mersin şehir merkezine 15 dakikalık mesafede Eski Mezitli’de yer almaktadır. Projede, Berker akıllı bina otomasyon sistemi ile
 iç mekanlar gibi dış mekanlar da kontrol edilebilmektedir. Evde kimsenin olmadığı durumlarda bahçenin sulanması, 
panjurların açılıp kapatılması, ısıtma sistemi kontrolü, evden acil çıkışlarda tek tuşla elektrik ve 
su tesisatını kesme özellikleri ile konfor ve güvenlik bir arada sunulmaktadır.

142

Aşiyan Konakları  Mersin

Kurttepe Kasırları  Adana



Huzur, güven ve rahatlık bir arada
Halil Avcı İnşaat tarafından gerçekleştirilen Billur Yalı’da rahat ve güvenli yaşam için Berker akıllı bina sistemleri 
kullanılmaktadır. Bu sayede aydınlatmalardan perde, ısıtma-soğutma-havalandırma ünitelerinin otomasyonuna, 
televizyon sinema ve müzik sistemlerinin kontrollerinden hırsızlık, yangın, su basması gibi durumlar için alarm 
sisteminin çalışmasına kadar tüm elektronik kontroller ev içinden ya da dışından kontrol edilebilmektedir.

Berker ile akıllı yaşam
Ankara’nın en özel lokasyonunda 20 dönüm arazi üzerine kurulmuş 
26 adet villadan oluşan sıra dışı çizgisiyle Kumtaş Marmaris Konakları 
bulunduğu lokasyonda bölgeye değer katacak sıra dışı çizgileriyle 
seçkin bir yaşam projesi olarak yer alıyor. 
Bu özel proje Berker B.IQ otomasyon anahtarları ve 
dokunmatik paneller ile konforu yaşamaya davet ediyor.
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Yaşamkent’de 
uzaktan erişim
Kumtaş İnşaat’ın Marmaris’deki 
23.800 m2 arazi üzerine doğayla 
iç içe yapmış olduğu 128 dublex 
daire ve 6 villadan oluşan projede 
yine Berker çözüm ortağı olarak 
tercih edildi.

Eskişehir 
Frigya Evleri’nde 
mobil cihazlarla 
yeni bir çağ başlıyor
Eskişehir kentinin yeni yerleşim bölgesi 
Batıkent’de yapılan 22 villalık özel projede 
sade ve şık tasarımı ile öne çıkan Berker 
B.IQ Pure otomasyon anahtarları ve bu 
anahtarların tamamlayıcısı K.1 beyaz 
priz grupları tercih edilmektedir. Projede 
aydınlatma, ısıtma/soğutma ve panjur 
kontrolü Berker teknolojileri ile yapılmaktadır. 
Projede kullanılan hava istasyonu ile 
dışardaki yağmur, güneş, rüzgar gibi hava 
olayları ölçülebilmekte ve daire sahibinin 
istemiş olduğu senaryolar baz alınarak, 
panjurların otomatik olarak açılıp kapanması 
sağlanmaktadır. Projede yapılan bütün 
kontroller dokunmatik panel  ve B.IQ 
anahtarlar üzerinden yapılabildiği gibi 
uzaktan erişimle (PC,IOS ve Android vb.) de 
sağlanabilmektedir.

Villa in Lahic Azerbaycan, 
Berker ile çok özel
Projede Hager ve Berker teknolojileri kullanılarak 
aydınlatma, VRV, ısıtma, alarm ve multiroom 
sistemleri kontrol edilmektedir. Kapı girişinde 
bulunan dokunmatik panel üzerinden CCTV dahil 
evin tüm sistemleri yönetilebilmektedir.
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 Villa in Lahic  Azerbaycan

Frigya Evleri  Eskişehir

Yaşamkent  Marmaris



        

Valle Lacus 
Kallysta ile 
donatıldı
Kulak İnşaat tarafından 
gerçekleştirilen Valle Lacus 
projesi, Büyükçekmece 
Gölü’nün kıyısında, 
110.000 m² alan içerisinde 
her biri 1050 m²’lik brüt 
alana sahip 8 yatak odası, 
8 banyo ve 2 büyük yaşam 
salonu olmak üzere 44 adet 
lüks villadan oluşmaktadır. 
Konforlu ve huzurlu bir yaşam 
sunan Valle Lacus projesinde, 
Kallysta otomasyon anahtarları 
ve K.1 beyaz prizler tercih 
edilmektedir.

Nest Güzelbahçe’de fark oluşturan teknoloji
Nestyap İnşaat güvencesi ile İzmir’de 7 bin m²’lik değerli bir arazi üzerine konumlanan; 
8 blok, 39 daire ve 1 adet villadan oluşan projede Berker B.IQ çelik serisi ile mekana özel 
estetik çözümler sunulmaktadır.

Manisa Anadolu Palace’da 
Berker ayrıcalıkları
Toplamda 6 adet villadan oluşan projede aydınlatma, 
dim, panjur, klima, yerden ısıtma ve alarm sistemi 
Berker akıllı bina sistemleri ile kontrol edilmektedir. 
Ayrıca, villaların mutfağında K.5 serisi 
çelik radio touch da yer almaktadır.
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Nest Güzelbahçe  İzmir

Valle Lacus  İstanbul

Anadolu Palace  Manisa
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Cumbalı Konakları  Manisa Lara Hill Villaları  Antalya

Göltürkbükü  Bodrum

Villa del Lago  Adana

Veranda Evleri  Antalya Göksel Villaları  Eskişehir



 

Doğan Erten Grup tarafından 
özel olarak tasarlanmış 
3 adet blok ve 24 adet daireden 
oluşan, şehrin tam ortasında 
kusursuz bir yaşam fırsatı 
sunan De Life İskenderun 
projesinde Berker B.IQ Pure 
anahtarlar ve R3 beyaz prizler 
kullanılmaktadır.

Berker ile binalar 
altın çağını yaşıyor 

Genel Koordinatör

Mustafa ERTEN

“Alman kalitesini ve Berker markasını tercih ettik.”

De Life projemizi Alman kalitesine ve Protekno Mühendislik’in profesyonelliğine emanet 
etmenin rahatlığını yaşıyoruz. Aradığımız yüksek kalite anlayışı sebebiyle akıllı binada 
bölgede bizzat uygulamalarını gördüğümüz Berker markasını tercih ettik. 
Berker’in çözüm odaklı yaklaşımı ile uzun soluklu bir ortaklığın başlangıcının temeli 
De Life Homes projesiyle atılmış oldu. 147

De Life  İskenderun



Yeni teknoloji ürünü KNX RF’i (Radio Frequency) evinize dahil etmek 
düşündüğünüzden daha kolay. Otomasyon sistemiyle uyumlu olarak 
çalışarak özel bir çözüm sunan RF, kablo kalabalığı yaşatmadan, 
radyo dalgalarıyla evinizle iletişimi sağlayabilen ilk ve tek sistemdir. 
Radyo dalgalarıyla çift yönlü haberleşmeyi sağlayan sistem, 
kolay montajı ile hayatınızda yepyeni bir teknolojinin kapısını aralayarak, 
400 fonksiyona kadar yapabilme imkanı sağlıyor.

Berker by Hager
KNX RF Teknolojisi

Mekanizma Uygulama Modülü Fonksiyon
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KNX RF’in çok yönlü bir sisteme sahip olmasının sebebi, sistemin elektronik platformunun hem konvansiyonel uygulamaları 
hem de RF çözümlerini basit bir şekilde ve ustalıkla desteklemesidir. Sistemin çift yönlü kablosuz bir sistem olması nedeniyle, 
mevcut KNX sistemleri bile bu sayede basitçe genişletilebilmektedir.

inovatif

çokçokçok

bütünüyle
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