dokunmatik panel

geleceğedokunun

Bu projelerde EAE ürünleri kullanılmıştır.

KNX Onaylı
Eğitim Merkezi

Dünya Standartlarına
Uygunluk

2500’den fazla
Çalışan

Tübitak Onaylı
Ar-Ge Merkezi

65 Ülkede
Satış Ağı

EAE şirketler grubu %100 yerli sermaye ile kurulmuş olup, dünya çapında 2.500‘den fazla
çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. EAE ürünleri İngiltere’den Taiwan’a, 65 ülkede güvenle
kullanılmaktadır.
EAE Teknoloji olarak Tübitak onaylı Ar-Ge merkezimizde, uluslararası arenaya katma değerli
çözümler sunuyoruz. Akıllı konut ve bina sektörlerine dünya ölçeğinde yenilikçi ürünler
geliştirmeye ve tüm ürünlerimizi KNX, DALI, TCP/IP, WiFi gibi uluslararası ve açık standartlara
uygun olarak sunmaya devam ediyoruz.
Her zaman tüm müşterilerimize en yüksek faydayı, en güvenli teknolojiler ve platformlar ile
sunuyor olacağız. EAE Grup 30’un üzerinde patent, 300’ün üzerinde marka ve 100’ün üzerinde
endüstriyel tasarım tescilleri ile sektöre yön vermektedir. EAE Teknoloji; KNX onaylı üretici ve
eğitim merkezi sıfatıyla, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı hedeflemiştir.
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Geleceğe Dokunun...
Valesa dokunmatik panellerle, yaşam alanlarınıza hükmedin.
Valesa panel sayesinde daha fazla güvenlik ve daha fazla
konfor elinizin altında...
Valesa dokunmatik paneller, yaşam alanlarında entegrasyonu
kolaylaştıran kullanıcı dostu ve sade arayüzleri ile estetik
bütünlük, sınırsız konfor ve enerji tasarrufunu bir arada
sunuyor...

dokunmatik panel
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Teknolojinin

Konforuna Varın...
Valesa panel ile 7’den 70’e tüm aile bireyleri rahatlıkla aydınlatma, ısıtma-soğutma, perde/
panjur gibi cihazları yönetebilir, hırsız alarmını devreye alabilir, kameraları izleyebilir, gelen
misafirler ile interkom görüşmesi yapabilir. Ayrıca ihtiyacınız olan taksiyi, vale hizmetini
veya SPA rezervasyonu gibi ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.
Evinizde konforu yaşamanıza yardımcı olan Valesa panel
teknolojisi, tüm ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan karşılamayı
hedefleyerek tasarlandı. Tasarımıyla mekan estetiğinize ince bir
dokunuş ile değer katan Valesa panel, ayrıca fonksiyonelliği ile
evinizin vazgeçilmez bir üyesi oluyor.

Güvenlik ve Kameralar
Emniyet ve Hırsız Alarmı
Interkom
Site Yönetimi

Duyurular, Faturalar, Öneriler, Şikayetler

Konsiyaj Hizmetleri

Vale

Taksi

Temizlik

SPA

Mobil Entegrasyon
Isıtma-Soğutma
Aydınlatma-Perde/Panjur
Senaryolar, Zamanlamalar
Resepsiyon
Resepsiyon görevlisi tarafından sağlanan
IP bazlı iletişim

IP Telefon

Kamera
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7/24 Güvende Olun...

Güvenlik ve Kameralar
Valesa panel sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini korumak için yenilikçi yaklaşımlar
sunar. Evinizde oluşabilecek herhangi bir alarm durumunda site/rezidans
güvenliğine bu bildirimler ulaşır.

Akıllı ağ yapısı ve SIP teknolojisini sayesinde, ister daireler arası,
isterseniz site güvenliği ile hızlı ve kolayca iletişim kurabilirsiniz.
Siz evde olmasanız dahi güvenlik entegrasyonu sayesinde,
sitenizdeki ilgili güvenlik birimleri de herhangi bir alarm durumunda
bildirimleri anında alır ve evinizin güvende kalmasına yardımcı
olur.
Yaşam alanlarınızda 7/24 tüm ortak kameraları Valesa panel
üzerinden takip edebilir, gerek duyduğunuz durumlarda site
güvenliği ile kolayca irtibata geçebilirsiniz.
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Gözünüz Arkada Kalmasın...

Emniyet ve Hırsız Alarmı
Evinizde yangın, su basması, gaz alarmı, cam kırılması, hırsız alarmı gibi ihtiyaçların
giderilmesi için kullanacağınız klasik yöntemlere yenilikçi bir bakış açısı getirerek,
Dünya’nın neresinde olursanız olun tüm alarmlarınızı anlık olarak takip edebilirsiniz.
Valesa panel üzerinde bulunan dahili giriş ünitesi sayesinde su
basması, cam kırılması, gaz alarmı gibi her bir emniyet alarmı
sisteme tanımlanır. Bu sayede ister panel üzerinden isterseniz
mobil cihazlarınız üzerinden olası alarm durumunda bildirimleri
detaylı olarak alabilirsiniz.
Evden çıkarken kurmayı unuttuğunuz hırsız alarmı nedeniyle
gözünüz arkada kalmasın! Nerede olursanız olun telefonunuz
üzerinden hırsız alarmını kurabilirsiniz.
Valesa panel mobil uygulamaları sayesinde bir adım daha ileriye
giderek gerektiği durumda, elektrik, su ve gaz sistemlerini
uzaktan kesebilirsiniz.
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İletişimin Gücünü Keşfet...

Interkom

Evinize gelen misafirlerinizle Valesa panel üzerinden görüntülü olarak iletişim
kurabilir, dış kapınızı onlara açabilirsiniz. Konforu bir adım daha ileriye taşıyarak
oturduğunuz yerden dahi kalkmadan, mobil cihazlarınız üzerinden de aynı işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz.
Valesa panel teknolojisi, site içerisinde daireler arasında,
güvelikle, konsiyaj hizmetleri ile, site yönetimi ve resepsiyonla
görüntülü görüşme yapmanıza da imkan sağlar.
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Lüksü Yaşa...

Konsiyaj Hizmetleri
Ev içerindeki kontrollerin yanı sıra site yönetiminin sunduğu hizmetlere en
hızlı ulaşmanın yolu Valesa panelden geçer. Taksi çağırma, kuru temizleme,
restoran rezervasyonu, vale hizmeti, teknik servis çağırma vb. ihtiyaçlarınızı
evinizden yönetebilir, bu taleplerinizin güncel durumunu Valesa panel ve mobil
cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

Taksi

SPA

Temizlik

Vale

Kuru
Restaurant
Temizleme
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Detaylardan Haberdar Olun...

Site Yönetimi

Site veya rezidansınızdaki duyuruları, etkinlikleri,
önerileri, şikayet bildirimlerini ve takibini tek bir
noktadan kolayca yönetebilirsiniz.
Ayrıca fatura ve aidatlarınız vb. hatırlatmalar size
site/rezidans yönetimi tarafından Valesa aracılığıyla
ulaştırılır.

Bakmadan Dışarı Çıkmayın...

Bilgilendirme Hizmeti
Günümüz çağının baş döndürücü akışında, evden çıkarken Valesa paneliniz üzerinden
tek bir tuşla yol-hava durumunu ve finans piyasası bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
Valesa panel, gerektiğinde yanınıza şemsiyenizi almanız konusunda sizi uyararak
yaşam konforunuzun evinizin dışında da devam etmesine yardımcı olur.
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Valesa Mobil ile

Mobil Çağı Yakalayın...
Valesa Mobil uygulamasıyla telefon ve tabletinizden
evinize hükmetmenin keyfini sürün.
Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma, perde/panjur, alarmlar,
sahne çağırma ve interkom gibi evinizdeki uygulamaları
koltuğunuzdan dahi kalkmadan mobil cihazlarınız ile
yönetin. Üstelik tüm bu işlemleri seyahat halindeyken
de akıllı telefon veya tabletiniz ile internet üzerinden
gerçekleştirebilirsiniz. Valesa Mobil uygulamasında en
üst seviyede veri güvenliği teknolojileri ve yöntemleri
kullanılmıştır.

Size Bağlı Bir Teknoloji...

Akıllı Kapsama Alanı
Siz evin içinde iken mobil cihazlarınız otomatik olarak evinizin ağına
bağlanır. Böylece en hızlı yoldan konfora ulaşabilirsiniz.
Valesa panel, kullanıcı evin dışında iken internet üzerinden evin
yönetimini sağlarken, eve girildiği andan itibaren evin içerisindeki
kablosuz ağa otomatik olarak bağlanarak internete çıkma gereği
duymadan size en hızlı hizmeti sunar.
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Evinizin Yönetmeni Olun...

Senaryolar

Enerji tasarrufunu ve konforunuzu maksimum
seviyeye çıkartabilecek çalışma senaryolarını önceden
tanımlayabilir ve sonrasında evinizde hiçbir şeye
dokunmadan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Evinizdeki Işığa Hükmedin...

Aydınlatma

Akıllı ev otomasyonunuza bağlı aydınlatma armatürlerinizi Valesa paneller ile
dilediğiniz gibi açıp kapayabilir, dim edebilir ve gruplayıp yönetebilirsiniz. Valesa
ile evinizin her yerinde istediğiniz ışık atmosferini yaratın.
Evinizin dışındayken aydınlatmaları açık
unuttum mu diye düşünmek yerine
akıllı telefonunuzdan güvenli bir şekilde
aydınlatmalarınızı kontrol edebilirsiniz.
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Güne Yön Verin...

Perde/Panjur Kontrolü
Evinizdeki perde-panjur sistemini tek bir noktadan kontrol edebilmenin
konforunu yaşarken aynı zamanda akıllı senaryolarınızı devreye sokarak tek
bir tuşla perdelerinizi istediğiniz seviyeye getirin.
Valesa ile evinizin güneş ışığına
doymasını sağlayın yada film izlemek
istediğinizde oturduğunuz yerden
tablet veya telefonunuzdan tek bir tuşla
perdelerinizi indirin, aydınlatmalarınızı
loş bir hale getirip keyfinize bakın.

Konforu Kontrol Edin...

Isıtma-Soğutma

Yaşam alanlarınızdaki her türlü klima, yerden ısıtma,
radyatör, kombi ve fan-coil gibi sistemleri tek bir merkezden
kontrol edin ve çalışma sürelerini belirleyin. Ayrıca evinize
varmadan ısıtma-soğutma sisteminizi devreye sokarak
rahatlığın keyfini sürün.
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Mükemmel Bileşenler ile

Kesintisiz Özgürlük...
Valesa dokunmatik paneller, donanım ve yazılımda kabul gören dünya
standartları ve en üst seviye bileşenleri sayesinde sizlere kesintisiz
özgürlük sunar.
EAE Teknoloji’nin uzun yıllardır süregelen Ar-Ge geleneği ile tasarlanan ve
geliştirilen Valesa paneller, akıllı ev otomasyonu konusunda en iyi ve kesintisiz
hizmet garantisi sunuyor.
Sürekli sistem kontrolü ile kalite ve denetim standartı sunulduğu gibi herhangi
bir aksaklık olması durumuna karşı anında destek departmanı ile müdahale siz
farketmeden gerçekleşiyor. Valesa ile kesintisiz özgürlüğün tadını çıkartın.
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11.6” dokunmatik ekran
Yenilikçi tasarımı ile 1366x768 piksel LG
Full HD ekranı ile gerçekliğe dokunun.

İşletim Sistemi
Google, Amazon, Facebook ve Twitter
7/24 çalışan serverlarında Linux işletim
sistemi kullanmaktadır.

Yeni nesil güçlü işlemci
Valesa’nın yüksek performansının
arkasında kanıtlanmış işlem kabiliyeti gizli.

IPS Multitouch
Kapasitif ekran

I/O
10mm inceliğinde
zarif tasarım

8 adet
izoleli
dijital giriş

Dahili mikrofon ve
hoparlör

www.eaetechnology.com | 15

TEKNİK
ÖZELLİKLER

1

İşlemci
Ekran
Hafıza
Görüntü İşlemcisi
Ses
OS
Girişler

Çıkış
Güç

1

.6

”

9

”

Mustang Grisi

Mustang Grisi

Antrasit

Antrasit

İnci Beyazı

İnci Beyazı

ARM 64-bit Quad-Core CPU
1366 x 768 piksel çözünürlük
1 GB DDR3L
Intel(R) HD Graphics 400 @ 500 MHz
2 x 3W hoparlör
Gürültü önleyici mikrofon
Uygulama odaklı özelleştirilmiş Linux 4.9.30
KNX
2 adet 100Mbit (Cat5e) Ethernet
8 adet kuru kontak giriş*
RS-232 (Opsiyonel)
RS-485 (Opsiyonel)
6 x 6A (Opsiyonel)
24V DC
* Yüksek gerilim ve aşırı akım korumalı, izolasyonlu

11.6” Valesa Ölçüleri

9” Valesa Ölçüleri

10 mm

10 mm

.
11

60 mm

6”

293 mm
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9”

208.7 mm

60 mm

248 mm

176 mm

DİĞER
ÜRÜNLER
ORIA Anahtar

ORIA Priz

EAE KNX - ODA KONTROL ÜNİTESİ

RCU1212 / RCU1200 / RCU0808 / RCU0800

PD100/MD100
EAE KNX - VARLIK/HAREKET SENSÖRÜ

DA100 / DA110
EAE KNX - DALI GATEWAY

SW108 / SW104
EAE KNX - ANAHTARLAMA MODÜLÜ

PSU320/640
EAE KNX - GÜÇ KAYNAĞI 320mA/640mA

MIO 1616
EAE KNX - MULTI INPUT OUTPUT

IPR100
EAE KNX - IP ROUTER

UI108
EAE KNX - EVRENSEL ARABİRİM

ORIA Termostat

RCU2018 / RCU2000 / RCU1616 / RCU1600

ENDÜSTRİYEL ve
TİCARİ BİNA ÇÖZÜMLERİ

Her hakkı saklıdır. 2018
EAE Teknoloji A.Ş. istediği zaman gerekli gördüğü
haber vermeksizin yapma hakkına sahiptir.
Katalogdaki ürünlerin; kurulum, bağlantı ve devreye
alma işlemleri için ilgili cihazın teknik dökümanına
başvurunuz.
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SEÇKİN
REFERANSLARIMIZ

VADİKORU EVLERİ*
İstanbul

ROUTE ATAKÖY*
İstanbul

TÜRK TELEKOM ARGE BİNASI
İstanbul

THY SİMÜLATÖR BİNASI
İstanbul

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI BİNASI
Ankara

UNIPRES
İngiltere

KOÇTAŞ
Türkiye

KAYSERİ SGK
Kayseri

TÜRK TRAKTÖR
Sakarya - Ankara

*Devam eden proje
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PARK JÖVEN REZİDANSLARI*
Ankara

GARANTİ BLOKLARI*
İstanbul

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
C-D BLOK
İstanbul

TOP INTERIEUR MOBİLYA
Belçika

KONYA NUMUNE
500 YATAKLI DEVLET HAST.
Konya

PURATOS GIDA
Belçika

DR. LÜTFİ KIRDAR
KARTAL EĞT. ARŞ. HAST.*
İstanbul

MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.
Aksaray

BSH
Çerkezköy

EAE Teknoloji, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
EAE Teknoloji A.Ş. - Valesa Broşürü Türkçe - Yayın Tarihi: 23.07.2018

EAE Teknoloji A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi No:20
Başakşehir / İstanbul - TÜRKİYE
Tel. : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks: +90 212 549 37 90
www.eaetechnology.com

