
Hayatınızı, evinize  
ve güvenliğinize bağlayın



Texecom Connect App Texecom Connect SmartCom Texecom Connect API

iOS işletim sistemleri için yeni akıllı 
telefon uygulaması

Texecom Connect Ethernet 
haberleşmesi

3. parti çözümlerle ara yüz  
ve entegrasyon protokolü

Texecom Connect, sistem sahibinin deneyimini yeni bir boyuta taşımak, eski, yeni ve gelecekteki Texecom Premier Elite sistemlerinin 
her güne değer katmasını sağlamak ve lider 3. parti ekosistemler ile ara yüz oluşturmak üzere üç yeni bağlantı seçeneği sunmaktadır:

Texecom Connect
Texecom güvenlik sisteminizi daha önce hiç olmadığı şekilde kontrol edin, etkileşim sağlayın ve entegre edin.
Texecom Connect, Texecom güvenlik sistemleri için yeni bir olanaklar dünyası açmaktadır. Çok uzun süredir, güvenlik sistemleri 
dış dünyadan ayrılmış ve izole edilmişti – sadece en kötüsü gerçekleştiğinde bilgi veriyor, kullanan birçok insanın kafasını 
karıştırıyor ve korkutuyor, sahip olduğu bilgi ve istihbaratı bunlardan fayda sağlayabilecek harici sistemlere bağlanamıyor  
ve uyum sağlayamıyordu.
Texecom Connect ile artık her şey değişiyor.

Texecom Connect, bütün Premier Elite güvenlik sistemleri ile uyumludur



Texecom Connect App
Texecom’un kapsamlı son kullanıcı araştırması, son kullanıcıların ne istediği ile güvenlik sistemlerinin hali hazırda ne sağladığı 
arasındaki boşluğu net bir şekilde göstermektedir. Bugün güvenlik ve ‘huzur’, son kullanıcıların aradığı iki temel özelliktir, ancak 
sistem bir kez yerine kurulduktan sonra çoğu kişi güvenlik sistemlerini kullanmıyor. Tüm dünyada hırsızlık olaylarında çalınan 
ve zarar gören mallar bakımından ortalama maliyeti tahminleri çok yüksek olmasına rağmen, güvenlik sistemine sahip kişilerin 
sadece %33’ü sistemi çalıştırıyor ve kullanıcıların %83’ü, akıllı cihazlarını kullanırken zorlanıyor.

Texecom Connect App, son kullanıcı deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Texecom Connect App, son kullanıcıların evleri 
ile aktif şekilde etkileşim içinde olmayı istediği, kendilerine açılan yeni olanakların keyfini sürdüğünü, bilgi ve kontrolün sağladığı 
huzuru elde ettikleri bir ortam sunmaktadır.
Texecom Connect, teknolojiyi insanların hayatlarını zorlaştırmak için değil, kolaylaştırmak için kullanır. Texecom Connect App 
son kullanıcıların bir dizi özelleştirilmiş özelliğe erişimlerini sağlamak, uygulama deneyimlerini karmaşık programlamayla 
uğraşmadan kendi kişisel ve özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına imkân vermek için özel olarak tasarlanmıştır.



“Hayatlarımızı kolaylaştırmak için, evimizin 
kontrol ve otomasyonunu sağlamak üzere 
tüm cihazlarımızı kapsayan bir ekosistem 
yaratabilmek istiyoruz..”

Zaman Çizelgesi
Texecom Connect Uygulamasının merkezinde zaman çizelgesi yatmaktadır. 

Hem geçmiş hem de programlanmış olaylar açık bir şekilde sunulur, 
kullanıcıya gerçekleşen olaylara anlık erişim sağlar.

Bu ‘bir bakışta’ zaman çizelgesi, bağlantılı güvenlik sisteminizi 
istediğiniz şekilde kontrol etmenizi sağlar. Bazı kullanıcılar 
istisnalar kullanarak yönetmeyi seçebilir ve sadece beklentinizden  
farklı değişiklik veya olaylar gerçekleştirildiğinde bilgilendirilebilir  
ve etkileşime geçebilir. Diğerleri ise mülklerini aktif şekilde yönetmeyi, 
alarm ve ev otomasyon fonksiyonlarında düzenli değişiklikler yapmayı 

isteyebilir. 

Tercihiniz ne olursa olsun, hepsini açık ve kafa karıştırmayan durum 
ekranından yapabilirsiniz.
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Arkadaş ziyaretleri

Eve geliş Akşam Yemeği

Uyumaya gidiş

Parti modu

Ev modu Uyku/Gece 
modu

Takvim
Takvim, geçmiş iki hafta olaylarının 
detaylı günlük kayıtlarını ve bir 
haftalık video kayıt gösterimi 
sağlar. Takvime erişerek 

kullanıcılar, cihaz aktivasyonları, ev otomasyon 
reçeteleri ve sistem mod değişiklikleri dahil 
olmak üzere geçmiş aktiviteleri görüntüleyebilir. 
Kayıt edilen kamera görüntüleri doğrudan 
takvim bölümünden ve canlı kamera görüntüsü 
izleme opsiyonundan izlenebilir.

• Günün bütün olaylarını görün

• Sistem durumuna göre düzenleme

• Önceki günlere geri giderek inceleme

• Kaydedilen takvim bağlantılı videoları  
veya canlı video yayınını izleme



Cihazlar
Sisteme bağlı cihazlar, ev otomasyonu etkisi 
yaratmak için de kullanılabilir. Cihazlar, güvenlik 
alarmı bileşenleri veya ev otomasyon ürünleri 
olabilir ve gelecekte de hava tahmini, günışığı 

süresi vesaire gibi web tabanlı uyarılar olabilir.

Güvenlik alarmı cihazları, alarm sisteminin kendisinin 
bütünlüğü etkilenmeden ev otomasyonu için de kullanılabilir. 
Texecom Connect ile güvenlik önceliktir ve uygulama, 
kullanıcıların yanlışlıkla güvenlik sistemlerinin çalışmasını 
etkilemenizi önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

“I want to be informed and in 
control over all aspects of my 
building. Access to real time 
information and automating 
systems will help me reduce 
operating costs.”

Cihaz örnekleri:
Cihaz durumu açık bir şekilde gösterilir

Cihaz örnekleri:
Texecom Connect SmartPlug ve kameralar.

THIS WAS AN IMAGE 
NOT TEXT



Odalar
Cihazlar, Texecom Connect App içinde odalara tahsis edilmiştir, bu 
da cihazların yerinin belirlenmesini kolaylaştırarak bir oda içindeki 
çok sayıda cihazdan ev otomasyon reçeteleri oluşturulmasını kolay 
ve sezgisel hale getirir.

Texecom Connect uygulaması işletime alınırken, güvenlik alarm cihazları 
güvenlik kurulumcusu tarafından odalara ayrılır ve bu cihazların ev otomasyonu 
son kullanıcısı tarafından erişilebilir olması sağlanır.

Odalar, Texecom Connect Uygulamasının en kolay kullanım şeklidir, çünkü kullanıcı, 
oda menüsünden cihazları kolaylıkla açıp kapatabilir. Odaları kullanarak, sistem 
içindeki her bir cihaza ana ekrandan en fazla dört düğmeye basarak erişebilir, 
cihazların doğrudan kontrolünü hızlı, kolay ve sezgisel hale getirebilirsiniz.

“Güvenliğimin 
kontrolünü elime almak 
ve kendi işletmemi 
izlemek, profesyonel 
alarm izlemesi ile 
eşgüdümlü olarak 
çalışmak istiyorum.”

Odalara örnek:
Dükkan ve mağaza için odalar  
ve cihazlar



Güvenlik aydınlatması

Bu olduğunda

Bunun olmasını istiyorum

Reçete örneği:
Dışarıda hava karanlıksa ve sistem 
devredeyse, evde biri varmış izlenimi 
vermek için lambaları açıp kapat.

Reçeteler 
Reçeteler, otomasyon için kullanılan programlama işlemlerinin kullanıcı-dostu bir şekilde açıklamasıdır. 
Texecom Connect App uygulaması, etki-tepki bazında programlanır.

Örnek reçeteler arasında “ön kapıdan girdiğimde dışarısı karanlıksa, salon lambalarını aç” veya  
“ön kapımda birisi tespit edildiğinde, telefonuma bildirim mesajı gönder” verilebilir.

Çeşitli reçeteler sistem modları içinde gruplanabilir, böylece belirli reçeteler sadece sistemin işletme moduna göre 
gerçekleşir (yukarıdaki örnekte, ön kapınıza biri geldiğinde uygulama mesajı gönderiminin sadece mülkünüzden uzak 
olduğu zamanlarda gerçekleşmesini isteyebilirsiniz).

 

“Mükemmel bir ev güvenlik sisteminin 
bize uygun şekilde ayarlanabilmesi 
gerekir. Zaman içinde değişen 
ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde 
özelleştirilebilmeli.”

EĞER
Alarm devre dışı VE hareket 

tespit edilmişse

BU DURUMDA
Kat lambasını aç

Reçete nasıl programlanır:



“En önemli şey güvenliktir. 
Kendi evimde güvende 
hissetmek ve uzakta çalışırken 
ailemin korunduğunu bilmek 
istiyorum”

Si̇nema modu

Bu Moddaki reçeteler

Bu moddaki efektler

Mod örneği:
Sistem çevre güvenliği devrede/kurulu, 
AV fişi açık, lamba fişi kapalı

Modlar
Bu, ev güvenliği ve otomasyon sisteminin Texecom Connect 
uygulaması üzerinden  çalıştırmanın temel yoludur ve 
ön-ayarlı ve özelleştirilmiş sistem profillerini tek bakışta  
sistem kontrolü ile sağlar.

Sistemi nasıl kullanmak 
istediğinize bağlı olarak 
mülkünüzü bilinen bir duruma 
getirmek için anahtar bir ‘kısa yol’ 
özelliğidir. 

Örneğin, ‘kahvaltı modu’ etkinken 
sistemin devre dışı olmasını, 
mutfak elektrik prizlerinin 
açılmasını ve hava karanlık ise 
mutfak lambalarının yakılmasını 
bekleyebilirsiniz.

Create a Mode

Select Mode Recipes 

Select Mode Effects

Name Your Mode



Premier Elite V4 Firmware
Tüm Texecom Connect SmartCom, App, SmartHub ve API, V4 ve üzeri firmware’e sahip Premier Elite kontrol paneline ihtiyaç duyar. 
Herhangi eski versiyon Premier Elite kontrol paneli, hızlı bir şekilde en yeni aygıt yazılımına yükseltilebilir. Texecom, performansı 
arttırmak ve ek özellikler sağlamak için düzenli olarak aygıt yazılımı güncellemeleri çıkarmaktadır.

 

Texecom Connect App Uygulaması
 Texecom Connect App uygulaması, iOS cihazlar için bir akıllı telefon 
uygulamasıdır. Kullanıcı deneyimini yeni bir boyuta taşıyan Texecom 
Connect App, Texecom’un Premier Elite serisi profesyonel güvenlik 
sistemlerine ev otomasyonunu ve son kullanıcını kontrolünü 
eklemektedir. Olaylara doğrudan erişim, ev otomasyon cihazlarının 
doğrudan kontrolü, ev otomasyonu etkilerini oluşturmak için reçete, 
ön-ayarlı sistem modları, sistem olay bildirimleri ve doğrudan kamera 
kontrolü için bir zaman çizelgesi özelliğine sahiptir.

Texecom Connect Yol Haritası

Texecom Connect SmartCom
Texecom Connect SmartCom, herhangi bir Premier Elite kontrol panelini yerel ağa bağlayarak 
Texecom Connect deneyimini sağlayan bir Ethernet haberleşme aygıtıdır.

Texecom Connect SmartCom, çıkış bağlantısı kullanarak haberleşerek herhangi bir router portu 
açma ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece kurulumu kolaylaştırır ve maksimum güvenlik sağlar.

Bu nedenle internet bağlantısı olan herhangi bir yerde, Texecom Connect SmartCom eklentisiyle 
Texecom Connect güvenilir bir şekilde kullanılabilir.

Texecom Connect SmartPlug

Texecom Connect SmartPlug ile şebeke elektriğine bağlı herhangi bir cihazı kontrol edin. Ricochet®  
ile çalışan bu kablosuz fiş, duvar prizi ile cihazın güç fişi arasına yerleştirilir ve Texecom Connect App  
ile kumanda edilir.

Texecom Connect, evinizin ve güvenliğinizin doğrudan kontrolünü elinize almanız için Texecom’un 
lider güvenlik sistemleri Premier Elite Serisi entegre edilmektedir. Güvenlik sisteminizin çalışmasını 
kontrol edin, sistem olayları için bildirim alın ve kameraları ya da faaliyetleri dünyanın herhangi bir 
yerinden izleyin.

Kablolu cihazlara kablosuz kontrol sağlamak için bir giriş/çıkış modülü, kablosuz radyatör vanaları  
ve sıcaklığı, nemi ve suyu tespit etmek için ortam izleme cihazları dahil olmak üzere çeşitli ek cihazlar 
da planlama aşamasındadır.

1. AŞAMA: App (Uygulama), SmartCom, Fişler & API



Texecom Connect SmartHub
Video doğrulama

Texecom Connect SmartHub bir video doğrulama ve ev otomasyonu genişletme sistemidir. Hub, videoların güvenli bir şekilde 
işlenmesini ve bir Micro SD kart kullanarak video ve günlük kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlar. Bulut (Cloud) tabanlı 
depolama imkânı da mevcut olup, kullanıcılara ister yerel belleğe, ister buluta ister ikisine birden kayıt yapma tercihi sunar.

Uzaktan yükseltmeler

Performansı arttırmak ve en yüksek seviyede güvenlik 
sağlamak için Texecom Connect SmartHub aygıt 
yazılımına uzaktan güncelleme yapılabileceği gibi 
aynı zamanda kurulumculara bağlantılı Premier 
Elite kontrol panelindeki aygıt yazılımını uzaktan 
yükseltme imkânı sağlar. Daha önceden Premier 
Elite aygıt yazılımı güncellemeleri için saha ziyareti 
gerekmekteydi, ancak Texecom Connect Hub’ın 
eklenmesi ile uzaktan aygıt yazılım güncellemeleri 
yapılabilmektedir.

Texecom Connect Hub yeni olanaklar açmakla 
birlikte en önemlisi, Premier Elite kontrol panelleri ile 
uyumlu olacak, gelecekteki sistem yükseltmelerini 
daha basit ve dolambaçsız hale getirecektir.

Z-Wave ev otomasyonu

Texecom Connect SmartHub, Z-Wave  
ev otomasyonunu içermektedir, çeşitli 3. parti  
ev otomasyon cihazlarına bağlantı olanağı sağlar. 
Mevcut Z-Wave ürünleri arasında aşağıdakiler  
yer almaktadır:

• Akıllı kilitler

• Aydınlatma

• Sıcaklık ve nem 
ölçme

• Termostatlar

• Radyatör vanaları

• Ev eğlencesi

• Ev cihaz kumandaları

• Bahçe fıskiyeleri

• Otomatik panjurlar

• Sesli haberleşme

AŞAMA 2: SmartHub

Texecom Connect API
Texecom Connect API, Premier Elite kontrol panellere 3. Şahıs çözümler için ara yüz sağlayan bir entegrasyon 
protokolüdür. Hali hazırda bazı ilerlemeler kaydedilmektedir, bunların bir kısmı akıllı bağlantı sağlayıcılar ile 
bir kısmı da güvenlik piyasasında yer edinmiş şirketlerledir.

Texecom Connect API kullanılarak gerçekleşecek olan ilk Premier Elite 3. parti entegrasyonu Control4 ile 
yapılacak olup, şu anda sertifikasyon beklemektedir.

Control4, kişiselleştirilmiş otomasyon ve kontrol çözümlerinin lider bir sağlayıcısıdır, size evinizde veya iş 
yerinizdeki neredeyse her cihazı otomatik olarak kontrol etme imkânı sağlar. 2003 yılında 
kurulan şirketin misyonu, tek bir odada veya evin tamamında bulunan aydınlatma, müzik, 
video, güvenlik ve enerjiyi kontrol etme ve otomasyona bağlamanın seçkin ve daha uygun 
fiyatlı yolunu sağlamaktır. Bugün Control4® sertifikalı özel entegratörleri, akıllı ve bağlantılı 
bir evin dönüşümsel faydalarını sunmak için ev ve işletme sahipleri ile çalışmaktadır: güven, 
huzur ve konforu ve güvenliği sağlayan etkili bir ortam. 

Control4,  Control4 Corporation’ın tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.
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