
Synco – kolay ve enerji verimli 
HVAC kontrolü
Temel uygulamalardan, haberleşebilen sistemlere kadar tüm 
ihtiyaçlarınız için kapsamlı kontrolcü grubu 

Tesis kontrolü 
için 
HomeControl 
uygulaması
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Synco – üstün konfor ve enerji 
verimliliği

Binalar; bina ölçeğine, kullanım ömrüne, işletim sürelerine ve konfor 
ihtiyaçlarına göre HVAC kontrol sistemlerinden farklı ihtiyaçlar için 
faydalanırlar.

Synco™, tüm bu ihtiyaçlara karşılık verir: Standart kontrolörler, maksimum 
enerji verimliliği ve güvenilirlik sağlarlar. Standart kontrol üniteleri modüler 
tasarımlı bir ürün yelpazesi sunar. Bu sayede Synco; çok yönlü, düşük maliyetli 
ve enerji verimli HVAC kontrol sistemini planlamanızı ve kolay bir şekilde ayar-
layarak programlamaya gerek kalmadan çalıştırmanızı sağlar. 

Ayrıca, enerji göstergesi ve HomeControl uygulamaları gibi fonksiyonlar, 
müşterilerinize enerji verimli HVAC tesisatlarını izlemelerinde ve kontrol         
etmelerinde destek sağlar.
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Basit, çok yönlü ve 
güvenilir

Kapsamlı ürün yelpazesi 
Temel sıcaklık kontrolünden komple HVAC 
tesisat kontrolüne, ısıtma-soğutma kon-
trolünden havalandırma kontrolüne 
kadar: Synco tüm uygulama türleri için 
kapsamlı bir standart kontrolör serisi 
sunmaktadır. 

Çok yönlü ve genişletilmeye açık yapı
Synco, bir binayı kullanım ömrü boyunca 
destekler. Binanın kullanım şeklini 
değiştirmeniz, aşamalı bir inşaat planı 
uygulamanız, tesisatınız genişletmeyi ya 
da modernleştirmeyi istemeniz duru-
munda, Synco sizin için ideal bir çözüm 
sunacaktır. Modüler konsepti ve geriye 
dönük uyumlu haberleşme özellikleri 
sayesinde, kontrolörler her zaman 
genişletilebilecek ve uyarlanabilecektir. 
Bu da HVAC tesisatınızın fonksiyonelliğini 
yeni ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 
arttırılabileceğiniz ve yatırımlarınızı 
aşamalar halinde gerçekleştirebileceğiniz 
anlamına gelmektedir. 

Kolay kullanım ve hızlı işletmeye alma 
Synco, basit ve verimli işletim sayesinde, 
yüksek düzeyde kullanıcı ve servis dostu-
dur. Kanıtlanmış ve önceden programlan-
mış uygulamalar ile enerji tasarruf 
fonksiyonlarını entegre ederek planlama, 
mühendislik ve işletmeye alma süreçle-
rinde zamandan ve maliyetten tasarruf 
etmenize olanak sağlamaktadır.

Ürün destek ve kapsamlı 
dokümantasyon 
Siemens ile güçlü ve yetkin bir ortak 
edinmiş olursunuz. Derin teknik bilgimizi 
kullanarak Synco için size kapsamlı destek 
sağlıyoruz - örneğin farklı eğitim modül-
leri, e-öğrenme olanakları ve kapsamlı 
teknik dokümantasyon ve uygulama 
açıklamaları.  

Yılların deneyimi ve yüksek kalite 
standartları 
HVAC tesisat kontrolü, 70 yıldan uzun 
süredir üzerinde çalıştığımız konulardan 
biridir. Yılların uygulama deneyimi ve 
kapsamlı araştırma çalışmalarımız saye-
sinde ürünlerimizi her zaman daha iyiye 
taşırız. 

Kalite yönetimine büyük önem verir ve 
ürünlerimizi sistematik olarak zorlu test-
lere tabi tutarız. Kontrolörler ve 
fonksiyonlarını, kendi HVAC 
laboratuvarlarımızda kapsamlı bir şekilde 
test ederek en üst düzeyde ürün kalitesi 
sağlarız.

Önemli Özellikler

 ■   Akıllı bina otomasyonu saye-
sinde enerji tasarrufu

 ■   Her ihtiyaç için kapsamlı ürün 
yelpazesi 

 ■   Çok yönlülük ve 
genişletilebilirlik 

 ■   Basit kullanım ve hızlı 
işletmeye alma 

 ■   Uzaktan erişim ile optimum 
kontrol ve hızlı ayar 
opsiyonları

 ■   Güvenilir bir ortakla üst düzey 
destek 

 ■   Yılların deneyimi ve yüksek 
standartlar ile sağlanan en 
yüksek kalite ve güvenilirlik
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Synco – enerji verimli 
HVAC kontrolü için        
her şey

Akıllı ve entegre bina ve oda 
otomasyonu, konforunuzdan 

ödün vermeden, yüksek 
oranda enerji tasarrufu elde 

etmenizi sağlar.

Akıllı bina otomasyonu sayesinde 
enerji tasarrufu
EN 15232 Avrupa Normu “Binaların enerji 
performansı – Bina otomasyonunun 
etkisi” uyarınca bina otomasyonu A ila D 
arasında dört enerji verimliliği sınıfına 
ayrılmaktadır. Örneğin, A enerji sınıfı, ofis 
alanlarındaki enerji tasarrufunun stan-
darda kıyasla %30 seviyesine 
ulaşabileceğini göstermektedir. Synco, A 
enerji sınıfına uygunluğun sağlanması 
için önemli ön koşulları sağlamaktadır. 

Synco kontrolörleri, KNX haberleşme 
yoluyla enerji kullanımı hakkında bilgi 
alışverişinde bulunarak, kalorifer 
kazanları, soğutma cihazları, pompalar 
vs. gibi sadece istenen konfor seviyesinin 
sağlanması için gerekli tesisat 
bileşenlerinin çalışmasını sağlamaktadır. 
Bütün Synco kontrolörlerinin kanıtlanmış 
ve programlanmış enerji tasarruf 
fonksiyonları, tesisatın bütün mevsim-
lerde enerji verimliliği yüksek bir şekilde 
çalışmasını desteklemektedir.

Kullanıcılar ve tesisat operatörleri; tesisat 
kullanımda olmadığında kapatarak, yeterli 
oda sıcaklıklarını ayarlayarak ve zaman 
programını gerçek kullanım sürelerine 
eşleştirerek, enerji tüketimini önemli 
ölçüde etkiyebilirler. Synco, kullanıcıları 
enerji kullanımı açısından istenmeyen 
durumları otomatik olarak e-posta yoluyla 
bildiren enerji göstergesi gibi akıllı fonksi-
yonlar ya da HomeControl uygulaması ile 
desteklemektedir.

Küçük ve orta ölçekli çok amaçlı binalar için kontrol sistemi-
HVAC kontrolünü bütün binaya yayma 
Her şey tek çatı altında: apartman daireleri ve ofisler, eğitim odaları ve mağazalar

Synco 700 

Modüler tasarımlı çok yönlü HVAC 
kontrolör serisi 

Synco RXB/RXL oda kontrolörleri 
Synco RDG/RDF/RDU oda termostatları

Bağımsız oda iklimi sayesinde 
iyileştirilmiş konfor 

Synco living 

Yaşam alanlarında daha çok konfor 

Synco işletimi  

Basit uzaktan kontrol ile verimli 
tesisat işletimi 

Kontrol edilenler:
– Isıtma
– Havalandırma 
– İklimlendirme 
– Soğutma
–  Isıtma ve soğutma enerjisinin 

dağıtımı
– Ana enerji santrali

Bağımsız oda kontrolü için:
– Fan coil
– Radyatörler
– Soğutulmuş tavan 
–  Değişken hava hacmi sistemleri
– Isı pompaları

- Isıtma 
- Havalandırma 
- Soğutma
- Kullanım suyu
- Aydınltama 
- Panjur/perde
- Güvenlik tekniği
- Tüketim verileri toplama için ev            
otomasyon sistemi

Tesisat izlemesi ve uzaktan kontrolü:
–   SMS ya da e-posta yoluyla alarm 

raporlama 
–   Tesisatın, örneğin Web sunucusu
yoluyla, uzaktan kontrolü
 

Standartlaştırılmış veri alışverişiyle kontrolörler arasında optimum etkileşimi sağlamak için açık KNX haberleşme sistemi
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eu.bac sertifikasyonuna dayanan enerji 
verimliliği
Synco RXB ve RXL gibi eu.bac sertifikas-
yonlu kontrolörler, Avrupa Normlarına ve 
uluslararası test standartlarına uygun test 
edilmiş kalite, kontrol hassasiyeti ve 
enerji verimliliği anlamına gelmektedir. 
İlgili testler, Avrupa Bina Otomasyonu ve 
Kontrol Kuruluşu (eu.bac) adına bağımsız, 
akredite test kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 
 

Yüksek seviyede kontrol hassasiyeti, oda 
ikliminin optimizasyonunu sağlarken oda 
sıcaklık ayar noktasının gereksiz biçimde 
yeniden ayarlanmasının önüne geçmekte-
dir. Isıtma tesisatlarında, sadece 1°C ayar 
noktası azalmasıyla, %6’ya kadar enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. 0.1 ile 0.2 K 
arasında bir CA değerinin (kontrol hassa-
siyeti) söz konusu olması durumunda, 
eu.bac sertifikalı kontrolörler, 
kullanıldıkları iklim bölgesine bağlı olmak 
üzere, sertifikasız kontrolörlere kıyasla, 
%14’e varan enerji tasarrufu 
sağlamaktadır.

Önemli Özellikler

 ■   A enerji sınıfı Synco ile enerji 
tasarrufu

 ■   Enerji tasarruf fonksiyonları ve 
enerjiyle ilgili bilgilerin KNX 
yoluyla aktarılması sayesinde 
yüksek enerji verimliliği

 ■   eu.bac sertifikalı kontrolörlerle 
sağlanan enerji verimliliği

eu.bac sertifikasyonu, test edilmiş 
kalite, kontrol hassasiyeti ve enerji 
verimliliği anlamına gelmektedir

BACS Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri
TBM  Teknik Yapı Yönetim Sistemi

A

B

C

D

Yüksek enerji performansı   
BACS ve TBM

İleri Düzey  
BACS ve TBM 

Standart  
BACS 

Enerji verimsiz  
BACS

BACS Enerji Sınıfları – EN 15232

Küçük binalar ve temel uygulamalar 
için bağımsız kontrolörler 

Synco 100

Sıcaklık sensörü ve 
kontrolörü tek 
cihazda birleştirildi

Synco 200

Tüm standart uygu-
lamalar için HVAC 
kontrolörü  

Haberleşmesiz kontrol edilenler: 
– Isıtma
– Havalandırma
– Sıcak kullanım suyu

Haberleşmesiz tesisatlar için

Küçük ve orta ölçekli çok amaçlı binalar için kontrol sistemi-
HVAC kontrolünü bütün binaya yayma 
Her şey tek çatı altında: apartman daireleri ve ofisler, eğitim odaları ve mağazalar

Synco 700 

Modüler tasarımlı çok yönlü HVAC 
kontrolör serisi 

Synco RXB/RXL oda kontrolörleri 
Synco RDG/RDF/RDU oda termostatları

Bağımsız oda iklimi sayesinde 
iyileştirilmiş konfor 

Synco living 

Yaşam alanlarında daha çok konfor 

Synco işletimi  

Basit uzaktan kontrol ile verimli 
tesisat işletimi 

Kontrol edilenler:
– Isıtma
– Havalandırma 
– İklimlendirme 
– Soğutma
–  Isıtma ve soğutma enerjisinin 

dağıtımı
– Ana enerji santrali

Bağımsız oda kontrolü için:
– Fan coil
– Radyatörler
– Soğutulmuş tavan 
–  Değişken hava hacmi sistemleri
– Isı pompaları

- Isıtma 
- Havalandırma 
- Soğutma
- Kullanım suyu
- Aydınltama 
- Panjur/perde
- Güvenlik tekniği
- Tüketim verileri toplama için ev            
otomasyon sistemi

Tesisat izlemesi ve uzaktan kontrolü:
–   SMS ya da e-posta yoluyla alarm 

raporlama 
–   Tesisatın, örneğin Web sunucusu
yoluyla, uzaktan kontrolü
 

Standartlaştırılmış veri alışverişiyle kontrolörler arasında optimum etkileşimi sağlamak için açık KNX haberleşme sistemi
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Bütün bina için 
haberleşebilen özellikli 
HVAC kontrolü

Küçük ve orta ölçekli çok amaçlı 
binalar, genellikle mağazalar, ofisler 

ve apartman daireleri gibi farklı 
tipte mekânlar içermektedir. Synco, 

uygulama türüne bakılmaksızın, 
HVAC tesisatlarının basit ve enerji 

verimli bir şekilde kontrol edilmesini 
sağlar.  

Synco 700 – modüler tasarıma sahip 
çok yönlü HVAC kontrolör ürün grubu 
Sistemin kalbi olan Synco 700, ana enerji 
santralini yönetir, HVAC tesisatlarını       
kontrol eder ve KNX yoluyla haberleşir. 
Kurulum ve devreye alma işlemi, hızlı ve 
etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir: 
Genişletme modülleri kontrolörler üzerine 
kolaylıkla yerleştirilebilir. Kontrolörlere 
entegre edilmiş standart uygulamalar 
sayesinde, programlamaya ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Dokümantasyonda 
bütün entegre uygulamalar hakkında 
genel bilgiler verilmektedir. Ayrıca, konfi-
gürasyon çok kolay ve rahat bir şekilde 
kişiselleştirilebilmektedir. 

Kompakt DIN tasarımı ve en son teknoloji 
terminallerin kullanımı sayesinde, Synco 
700 kontrolörleri, kontrol panellerine 
monte edildiklerinde alandan ve maliyet-
ten tasarruf etmenizi sağlar.
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Synco oda kontrolörleri ve oda 
termostatları 
Synco RXB/RXL kontrolörleri ve RDG/RDF/
RDU termostatları, doğru zamanda doğru 
sıcaklıkları en basit şekilde sağlarlar. 

Bu şekilde, her zaman maksimum 
verimliliğin esası olan konforlu bir oda 
iklimi çalışma alanından konferans salo-
nuna kadar her yerde sağlanmaktadır. 

RDG/RDF/RDU oda termostatları, modern 
tasarımları ve yenilikçi özellikleriyle öne 
çıkmaktadır. Büyük ekranı ve sezgisel 
kullanım konsepti sayesinde, termostatlar 
aynı zamanda üst seviye kullanıcı dostu 
işletme olanağı sağlamaktadır.

İzlenen enerji verimliliği
Enerji göstergesi, tanımlanan son 
kullanıcı ayarlarını izler, aşılan limit 
değerlerini gösterir ve e-posta ya da 
uygulama yoluyla periyodik olarak ilgili-
lere rapor eder. Yaprak sembolü, her bir 
ayar için enerji durumunu gösterir: Yeşil, 
ayarların enerji açısından doğu olduğu 
anlamına gelirken turuncu sinyaller 
ayarların enerji açısından istenen düzeyde 
olmadığını göstermektedir. Bu şekilde 
bütün değişiklikleri her zaman kolayca 
görüntüleyebilirsiniz.

Tüm bileşenler esnek bir şekilde kablolu 
veya veya kablosuz  bağlanabilir. Konfigü-
rasyon ve çalıştırma hızlı ve başka ilave 
bir araca gerek kalmadan yapılabilir: 
kullanım birimi üzerinden kolayca, 
düğmeye basarak (push- buton- modu).

Önemli Özellikler

 ■   Uygulama esnekliği yüksek ve 
modüler HVAC kontrolörleri 
sayesinde kolay montaj 

 ■   Bağımsız oda iklimlendirmesi 
sayesinde arttırılmış konfor

 ■  Daha konforlu yaşam alanları 

 ■   Pratik destek fonksiyonlarıyla 
hızlı işletmeye alma
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Her çeşit uygulama 
için tek bir sistem

Synco işletimi – basit uzaktan kontrolle 
verimli tesisat işletimi
Synco’nun web sunucusu sayesinde, tesi-
sat işletim ve izleme fonksiyonları, her 
zaman ve herhangi bir yerden, PC ya da 
akıllı telefon kullanılarak gerçekleştirile-
bilmektedir. Alarm sistemi, arıza durum-
larını ve periyodik bakım mesajlarını iletir. 
Bildirimler SMS veya e-posta ile ulaşır. Bu 
uygulama, müşterilerimizin işlemlerini 
her an ve kolaylıkla gerçekleştirmelerini 
sağlar.

Synco programı– hızlı devreye alma 
süreci için destek fonksiyonları
Synco programı, devreye alma sürecini 
kolaylaştırmak için, yardım fonksiyonları 
ve seçenekleri barındıran bir sunucu 
sağlar. Örneğin bütün kontrolörlerin 
bütün veri noktalarına erişim sağlanması, 
ayarların bilgisayara kaydedilebilmesi ve 
devreye alma raporlarının yazdırılabil-
mesi sayesinde arıza ve eğilim takibi 
yapılır.

Açık haberleşme için basit tasarım
Synco ile iletişim açmak ve başlatmak 
çocuk oyuncağıdır: Sadece üniteleri 
bağlayın, kontrolör üzerindeki veri yolu 
güç kaynağını etkinleştirin ve cihaz adre-
sini ayarlayın. İlgili bütün ayarlar yerel 
işletim yoluyla doğrudan yapılır.

Tedarikçiye bağımlı olmaksızın KNX 
standart veri yoluyla açık veri alışverişi
KNX standart veri yolu, örneğin varlık 
detektörleriyle aydınlatmanın ve 
havalandırma sisteminin eş zamanlı kont-
rolü için HVAC, aydınlatma ve panjur kont-
rolünü tedarikçiden bağımsız olarak 
kolaylaştırmaktadır. 

Üniversal kontrolörler
RMU710 modüler üniversal kontrolör, 
  1 kontrol döngüsü
RMU720 modüler üniversal kontrolör,  
  2 kontrol döngüsü
RMU730 modüler üniversal kontrolör,  
  3 kontrol döngüsü
RMS705  anahtarlama ve  

izleme cihazı

Üniversal genişletme modülleri 
(bütün kontrolör çeşitleri için) 
RMZ785 üniversal modül 
RMZ787 üniversal modül 
RMZ788 üniversal modül 

Operatör üniteleri 
(bütün kontrolör çeşitleri için)
RMZ790 takılabilir tip operatör ünitesi 
RMZ791 ayrılabilir tip operatör ünitesi (3 m)
RMZ792 veri yolu operatör ünitesi

Saha cihazları 
GDB181.1E/KN  VAV kompakt kontrolör (5 Nm)
GLB181.1E/KN VAV kompakt kontrolör (10 Nm)

Synco programı 

İşletmeye alma ve arıza tanılama için

Synco 700

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
tesisatları için kontrol ve anahtarlama ünitesi 

ACS yazılımlı 
PC
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Isıtma kontrolörleri 
RMH760 modüler ısıtma kontrolörü
RMK770 kazan kaskad kontrolörü

Isıtma kontrolörleri için genişletme 
modülleri
RMZ782 ısıtma devresi modülü
RMZ783 DHW modülü
RMZ787 üniversal modül 
RMZ789 üniversal modül 

Oda ünitesi
QAW740 oda ünitesi

Synco işletimi
OZW771 merkezi haberleşme ünitesi 
OZW772  Webserver (Ethernet)

Synco programı
OCI700.1 
OCI702 servis ve işletim aracı 
arayüz
ACS790  işletmeye alma yazılımı

Merkezi kontrol ünitesi  
RMB795 
– Oda kontrolörleri için merkezi kontrol 
ünitesi   

Oda kontrolörleri 
RXB21.1, RXL21.1, RXB22.1,  
RXL22.1, RXB39.1, RXL39.1
– Fan Coil üniteleri 

RXB24.1, RXL24.1
– Soğutulmuş tavan ya da radyatör

Oda termostatları 
RDG100KN, RDG160KN, RDG165KN
– Fan Coil üniteleri 
– Üniversal sistem, soğutmalı/ ısıtmalı   
tavan ve radyatör

RDG400KN
Değişken hava hacmi  (VAV) 

RDF600KN
– Fan Coil Üniteleri
– Isı pompası sistemleri 

RDF800KN
– Fan Coil Üniteleri 
– Soğutmalı/ ısıtmalı tavanlar 
– Isı pompaları

Synco living- Ev Otomasyonu
QAX903 Ana Kontrolcü 
QAX913 Ana Kontrolcü

Synco living- tek oda kontrolü
QAA910 Oda sıcaklık sensörü
QAW910 Oda Kontrolcüsü 
RRV912 Isıtma devresi kontrolörü 
RRV918 Isıtma devresi kontrolörü
SSA955 RF Vana Motoru

Synco living- ek fonksiyonlar 
AP 260/11 Kapı/ pencere kontağı
ERF910 RF tekrarlayıcı 
QAC910 Meteo- sensörü
QFP910 Su detektörü 
RRV934 Multi kontrolör 
WRI982 Tüketici verileri arayüzü 

Synco işletimi

Alarm raporlamasını kapsamak üzere tesisatın verimli işletimi

Synco RXB/RXL oda kontrolörleri,    
Synco RDG/RDF/RDU oda termostatları

Synco living

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
için kontrol ve anahtarlama ünitesi 

Bağımsız oda iklimlen-
dirmesi için merkezi 
kontrol ünitesi ve oda 
kontrolörü

Ev Otomasyon Sistemleri

Web tarayıcılı 
PC

İnternet/ intranet 

Tablet

Cep Telefonu

KNX
Ev ve bina kontrolü için 
dünyanın tek açık standardı 
– 
ISO/IEC 14543-3

Standard  
Ağ geçidi
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Her şey kontrol       
altında- ve bu dünya 
çapında

Synco kullanımda esneklik ve 
kolaylık sağlamaktadır. Örneğin 

Synco IC ile birçok HVAC- sistemi, 
bulunduğu yerden bağımsız olarak, 
merkezi olarak kullanılabilir- ve bu 

hem PC hem de mobil olarak 
gerçekleşebilir. 

Dünya çapında tüm bireysel HVAC- sis-
temleri kontrol etme ve yönetme
Synco IC, lokalizasyondan bağımsız HVAC- 
sistemlerinin binaları ve ülkeleri aşan 
uzaktan izleme ve kullanımı için internet 
bazlı bir sistemdir.

Böylece birden fazla sistem tek bir mer-
kezden kontrol edilebilir ve ayarlanabilir 
ve bu hem web tarayıcılı bir PC veya 
Smart phone veya tablet üzerinden isteni-
len bir yerden yapılabilir. Bu durum servis 
ve seyahat masraflarından tasarruf 
sağlamaktadır. Eğer yine de yerinde bir 
teknisyen gerekli olur ise, bu merkezi bir 
servis yerinden direkt iş yerinde 
desteklenebilir. 

İster kullanıcı, admin veya servis teknisy-
eni olsun, görüntüler ve aynı şekilde 
kullanım ve ayarlama imkanları 
kullanıcının rolü ile tayin edilmektedir.

Kurulum oldukça kolaydır: Web- server 
sadece HVAC- sistemine ait fieldbusa 
kablo ile bağlanmalı ve elektrik 
şebekesine ve internete bağlanmalıdır. 
Çalıştırma, online bir kullanıcı hesabı 
düzenlendiğinde yerinde veya büroda 
yapılabilir.
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İzlenen enerji verimliliği
Sistem, web serverde entegre edilen enerji 
göstergesi tanımlanmış nihai kullanıcı 
ayarlarını izlemekte, aşılan sınır değerleri 
göstermekte ve bunları periyodik olarak 
e-mail veya App üzerinden oturanlara 
bildirmektedir. 

Yaprak sembolü her ayarlamada enerji 
durumunu göstermektedir: yeşil ayarın 
enerji açısından doğru olduğunu göster-
mektedir. Turuncu enerji açısından uygun 
olmayan bir ayarın sinyalini vermektedir. 
Böylece nominal değerden farklı olan ayar-
lar her zaman şeffaf ve görünürdür. Müm-
kün olduğunca erken müdahale ve enerji 
kayıplarına karşı koymak için idealdir. 
İzlenen nominal değerler ve kullanıcı 
ayarları, HomeControl App veya web 
tarayıcılı bir cihaz ile ihtiyaç halinde manüel 
olarak değiştirilebilir. 

Enerji göstergesi özellikle okullardaki, üni-
versitelerdeki ve ofislerdeki kullanım için 
tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte konut 
uygulamalarında da oldukça  yararlıdır.

Oda otomasyonunu mobil olarak kon-
trol etme ve kullanma 
Siemens’e ait HomeControl App 
kullanıcılarına ısıtma, havalandırma ve 
klima sistemlerini ve aynı şekilde 
aydınlatma ve gölgelendirmeyi kolayca ve  
mekanın ihtiyaçlarına göre kontrol etmeyi 
ve kullanmayı mümkün kılmaktadır.  
Bunu hem mekanın içinde,  hem de yolda 
veya uzaktan yapmayı sağlamaktadır. 

Synco 700 ve Synco living ile mobil erişim 
kullanımı oldukça kolaydır.  
Smartphone,Tablet- PC üzerinden siste-
min evde, büroda veya yazlıkta hatasız 
çalışıp çalışmadığı görülebilir. Ayrıca 
kullanımı kolay navigasyon en önemli bil-
gilere ve ayarlara erişim imkanı 
sağlamaktadır. Böylece kalorifer açılabilir 
veya kapatılabilir ve aydınlatma ve gölge-
lendirme aktive edilebilir. 

Uygulama, ihtiyaç halinde uyarlanabilen 
sık kullanılanlar sayfasına sahiptir. Böy-
lece konfigürasyon için araç gerekli 
değildir ve donanımda sadece ek bir web 
servere ihtiyaç vardır.

Önemli Özellikler

 ■   Birden fazla global olarak 
dağıtılmış HVAC- sistemin 
Synco IC ile basit, güvenli 

uzaktan kontrolü ve kullanımı

 ■   Hatırlatma fonksiyonu ve 
enerji açısından uygun olma-
yan durumların bildirilmesi ile 
daha yüksek enerji verimliliği.

 ■   Kolay ve bireysel kullanım ile 
etkin çalışma.  

Web serverli sistemlerde 
müşterilerinize en 
modern konforu 
sunmaktasınız: böylece 
müşterileriniz HomeCon-
trol App veya web erişimi 
ile yolda HVAC sistemini 
soruşturabilir ve örneğin 
oda sıcaklığını 
ayarlayabilir.
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 “Enerji verimli, güvenli ve sağlam binalar ve altyapılar 
için güvenilir teknoloji partneriyiz.”

Dünyadaki demografik değişim, şehirleşme, küresel 
ısınma ve kaynak yetersizliği gibi değişimler bizi yeni 
çözümler bulmaya yöneltiyor. Tüm bu değişimlerde mak-
simum verimlilik birinci önceliğimizdir. Konfordan ödün 
vermeden, her geçen gün artan güvenlik ve emniyet 
ihtiyaçlarına sürekli çözümler üretiyoruz. Müşterilerimiz 
için başarı bu zorlukların ne kadar iyi yönetildiği ile 
tanımlanır. Cevap Siemens’te.

Bu belgedeki bilgiler, özel durumlarda her zaman bulunması gerekmeyen mevcut seçeneklerin genel tanımını içerir.        
Bu sebeple her bir durum için gerekli özellikler sözleşmenin akdi sırasında belirtilmelidir.  
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