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AKILLI
TASARIM

Günümüz akıllı teknolojilerine ayak uyduran
yenilikçi bir tasarım.

N

igra ailesi, enerji verimliliği ve
enerji yönetimi konularındaki arge çalışmalarımızla elde ettiğimiz
tecrübeyi akıllı ev ve bina otomasyonu
sistemine aktararak geliştirdiğimiz yeni nesil
bir kontrol cihazıdır. Enerji tasarrufu yüksek
LED aydınlatma sistemleri gibi geleceğin
teknolojisini hedef alan Nigra ailesi, yaygın
haberleşme protokolü desteği ile de diğer
sistemlere kolaylıkla entegre edilebilmektedir.
Modüler yapısı ve her yerden erişim kolaylığı
ile aydınlatma, panjur, kapı, motor v.b.
elektrikli sistemlerini çalışma durumunu
denetleyebilir, onları kumanda edebilir,
çalışma derecesini veya hızını ayarlayabilir
ya da senaryo bazlı otomatik kontrol
algoritmasına tüm işi bırakarak önemli
işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.
Nigra, doğrudan bir akıllı bina otomasyon
sistemi olmasa da bu tür sistemlerin sağladığı
avantajı daha uygun bir maliyet ve ilave
özelliklerle kullanıcılara sunabilmektedir.
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Aydınlatma
iklimlendirme
Panjur / kepenk
Uzaktan kontrol
Zamanlanmis senaryo
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İnternet üzerinden elektrikli
cihazlarınızı,
kepenk,
panjur
veya
aydınlatma
sisteminizi açıp kapayabilir,
güvenlik sisteminin devrede
olup
olmadığını
kontrol
edebilir, rutin işleri ister elle
isterseniz de zamanlanmış
görevlerle otomatik olarak
gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm bunları hem de tatilinizin
en güzel yerindeyken ya
da
herhangi
zamanda
herhangi bir yerde, çok uzak
mesafelerde
olsanız dahi
gerçekleştirebilirsiniz.
Ücretsiz sunulan telefon,
tablet ve masaüstü yazılımları
ile Nigra’ya bağlı cihazlarınızı
istediğiniz
gibi
kontrol
edebilirsiniz. İstediğiniz kadar
esnek kullanım alanı yaratabilir
ve binlerce cihaza tek bir
noktadan hükmedebilirsiniz.

"

Artık, 7/24 sizinle olan yeni bir
asistanınız var!
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Evinizin konforunu yükseltir,
çocuklarınızın
televizyon
saatlerini kontrol edebilir ve
daha fazlası…

NEDEN TERCİH ETMELİYİM?
Ücretsizdir...
Kumandanız kaybolduğunda sinirlenmeye,
üzülmeye, ekstra para harcamaya son!
Android veya iOS tabanlı akıllı telefonunuza
veya tabletinize ücretsiz uygulamamızı indirip
hemen kullanmaya devam edebilirsiniz.
Siz nereye Nigra oraya...
Artık “Ütüyü açık mı unuttum acaba?”, “Tüh
lambaları da yanık bıraktık!” gibi can sıkıcı
durumlarla karşılaşmazsınız. Çünkü geri
besleme özelliği ile anında bilgi edinebilir,
gerek duyarsanız bir tuşla müdahale
edebilirsiniz.

Esnektir...
Gelişmiş ayar seçeneği ile cihazınızın
çıkışlarını kendiniz programlayabilirsiniz.
Uyumludur...
Nigra
çıkışlarının
tipini
değiştirmek
istediğinizde, cihazı değiştirmenize gerek
yok! Nigra’nın modüler tasarımı sayesinde
yerinde revizyon işlemi yapılabilmektedir.
Hata Yapmaz...
Besleme gerilimi 24V hem AC hem de DC
dir. Bu sayede hem şebeke gürültülerinden
etkilenmez hem de arızaya karşı dayanıklıdır.
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RÖLE ÇIKIŞLI KONTROLÖR

AÇ-KAPA MODÜLÜ

Kullanım Alanları:

Kullanım Alanları:

Aydınlatma, klima, kombi, ısıtıcı, havalandırma, TV,
perde, panjur, kepenk gibi açma-kapama fonksiyonları
ile kapı otomatiği, yük kaldıraçı, bahçe sulama gibi
alanlarda kullanılabilir.

Uzaktan kumanda ile bahçe kapısı, otomatik kapı,
panjur, kepenk, yük asansörü gibi uygulamalarda
kullanılabilir.

Özellikler:

Özellikler:
+ Polaritesi ayarlanabilir dijital çıkışlar (röle)

+ Polaritesi ayarlanabilir dijital çıkışlar (röle)

+ CANBus ağ teknolojisi

+ Dahili ethernet modülü (TCP/IP)
+ Akıllı cep telefonları, tablet veya bilgisayardan
kontrol imkanı

+ Ek modül takılabilir
+ Opsiyonel akıllı kumanda

+ Ücretsiz Android, IOS ve PC kontrol yazılımı
+ CANBus ağ teknolojisi
+ Çevre birimi modülleri ilave edilebilir
+ Opsiyonel akıllı kumanda

MODEL

GİRİŞ/ÇIKIŞ

FİYAT[1]

MODEL

GİRİŞ/ÇIKIŞ

FİYAT[1]

NGR-RL05

5 x DO[2]

319 TL

NGR-RL03

3 x DO[2]

168 TL

NGR-RL07

7 x DO[2]

425 TL

NGR-RL05

5 x DO[2]

266 TL

NGR-RL09

9 x DO[2]

546 TL

NGR-RL11

11 x DO[2]

667 TL

NGR-RL13

13 x DO[2]

788 TL

[1] KDV hariç fiyatıdır.
[2] DO: Dijital çıkış, DI: Dijital giriş, SSR: Solid State Röle, AO: 0-10V analog çıkış, AI: 0-10V analog giriş.
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GİRİŞ-ÇIKIŞLI KONTROLÖR

UZATMA MODÜLÜ

Kullanım Alanları:

Kullanım Alanları:

Röle Çıkışlı Kontrolör'ün özelliklerine ilave olarak
dijital giriş ile durum bilgisinin okunabildiği ve durum
bilgisine göre dijital çıkışın konumlandırılabildiği
kontrol cihazıdır. Kullanım alanları genel olarak:
güvenlik sistemleri, sulama sistemleri, iklimlendirme,
havalandırma, pompa-motor uygulamaları, sensörle
denetlenen veya çalışan elektrikli cihazlarıdır.

İlave giriş ve çıkış için uzatma modülleridir.
Özellikler:
+ Polaritesi ayarlanabilir dijital giriş veya çıkışlar
+ Kontrolörün kapasitesi kadar karışık kullanılabilir.
+ CANBus ağ teknolojisi

Özellikler:
+ Polaritesi ayarlanabilir dijital girişler[3]
+ Polaritesi ayarlanabilir dijital çıkışlar
+ Dahili ethernet modülü (TCP/IP)
+ Akıllı cep telefonları, tablet veya bilgisayardan
kontrol imkanı
+ Ücretsiz Android, IOS ve PC kontrol yazılımı
+ CANBus ağ teknolojisi
+ Çevre birimi modülleri ilave edilebilir
+ Opsiyonel akıllı kumanda
MODEL

GİRİŞ/ÇIKIŞ

FİYAT[1]

MODEL

GİRİŞ/ÇIKIŞ

FİYAT[1]

NGR-GH06[4]

3 x DI[3] + 3 x DO[2]

389 TL

NGR-EC07

7 x DO[2]

373 TL

NGR-GH08[4]

4 x DI[3] + 4 x DO[2]

493 TL

NGR-EC13

13 x DO[2]

659 TL

NGR-GH10[4]

5 x DI[3] + 5 x DO[2]

616 TL

NGR-EG07

7 x DI[2]

373 TL

NGR-GH12[4]

6 x DI[3] + 6 x DO[2]

740 TL

NGR-EG13

13 x DI[2]

659 TL

[1] KDV hariç fiyatıdır.
[2] DO: Dijital çıkış, DI: Dijital giriş, SSR: Solid State Röle, AO: 0-10V analog çıkış, AI: 0-10V analog giriş.
[3] Dijital girişlerin 220V AC, 24V AC, 24V - 30V DC veya 0V (kuru kontak) olacağı siparişte belirtilmelidir.
[3] NGR-GH: 220V AC, NGR-GA: 24V AC, NGR-GD: 24V - 30V DC veya NGR-GF: 0V (kuru kontak)

Uzaktan Kontrol Sistemleri | Sayfa 7

NİGRA PLC*

ÇEVRE BİRİMLERİ

Kullanım Alanları:

Kullanım Alanları:

Ev ve bina otomasyonu sistemlerinde kullanılabilen
programlanabilir akıllı kontrolör modelidir. Gerçek
zaman saati (RTC), dijital giriş ve çıkışlar ile analog
giriş ve çıkışlar Nigra SDE senaryo programı ile
programlanabilir.

İlave fanksiyon modülleridir.

Özellikler:

+ Kontrolörün kapasitesi kadar karışık kullanılabilir

Özellikler:
+ Polaritesi ayarlanabilir dijital giriş veya çıkışlar
+ CANBus ağ teknolojisi

+ Polaritesi ayarlanabilir dijital giriş ve çıkışlar
+ Analog giriş ve çıkışlar
+ Gerçek zaman saati (RTC)
+ Dahili ethernet modülü (TCP/IP)
+ Senaryo bazlı otomatik kontrol
+ 128 bit veri şifreleme
+ Nigra SDE[5] senaryo programı ile senaryo
oluşturma.
+ Ücretsiz Android, IOS ve PC kontrol yazılımı
+ CANBus ağ teknolojisi
+ Çevre birimi modülleri ilave edilebilir

Ürün Model Kodları:
NGR-PWM*

: Dimmer (pwm) modülü

NGR-LED*

: LED aydınlatma kontrol modülü

NGR-PPM*

: Servo motor kontrol

NGR-DMTF* : Telefon hattı üzerinden kontrol

MODEL

GİRİŞ/ÇIKIŞ

FİYAT[1]

MODEL

FİYAT[1]

NGR-PH08[4]

2xAO + 3xDI[3] + 3xDO[2]

658 TL

NGR-PWM

(sorunuz)

NGR-PH13[4]

2xAO + 2xAI
4xDI[3] + 5xDO[2]

961 TL

NGR-LED

(sorunuz)

NGR-PPM

(sorunuz)

NGR-DMTF

(sorunuz)

* Ocak 2016 itibariyle satışa sunulacaktır.
[1] KDV hariç fiyatıdır.
[2] DO: Dijital çıkış, DI: Dijital giriş, SSR: Solid State Röle, AO: 0-10V analog çıkış, AI: 0-10V analog giriş.
[3] Dijital girişlerin 220V AC, 24V AC, 24V - 30V DC veya 0V (kuru kontak) olacağı siparişte belirtilmelidir.
[4] NGR-PH: 220V AC, NGR-PA: 24V AC, NGR-PD: 24V - 30V DC veya NGR-PF: 0V (kuru kontak)
[5] Nigra SDE senaryo geliştirme yazılımı ücretlidir. Fiyat bilgisi için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
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AKILLI KUMANDA

ÖZEL ÇALIŞMALAR

Kullanım Alanları:

Kullanım Alanları:

Uyumlu Nigra modelleri için uzaktan kumanda.

Projelerinize özel ek fonksiyonlar ve donanımlar için
bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Özellikler:
+ 433 MHz ASK
+ Birden fazla kumandayı tek tuş ile eşleştirebilme
+ Çıkış numarasını girerek kontrol edebilme

MODEL

FİYAT[1]

NGR-AUK

94 TL

[1] KDV hariç fiyatıdır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi

24V AC / DC

Güç Tüketimi

< 0,02kW/h

Fonksiyonlar

•
•
•
•
•
•

Kontak Akımı

10A röle

Haberleşme

TCP/IP, CANBUS, DALI Protokol

Opsiyonel Modüller

•
•
•
•
•
•
•

NGR-LED
NGR-PWM
NGR-PPM
NGR-DMTF
NGR-AUK
NGR-ECXX ve NGR-EGXX
NGR-DALI

Aksesuarlar

•
•
•
•
•

Ücretsiz Android ve iOS uygulaması
Ücretsiz Windows PC tabanlı kontrol yazılımı
Lisanslı Nigra SDE senaryo geliştirme programı
Renkli kumandalar ve askı ipleri
Kablosuz sıva üstü ve sıva altı elektrik anahtarı
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AÇ/KAPA (Dijital Çıkış)
Dijital Giriş (220V AC, 24V AC/DC veya 0V kuru kontak)
0-10V DC Analog Çıkış
0-10V DC Analog Giriş
PWM (DİM) Çıkış
PPM (Servo) Çıkış

KALİTE ÖNCELİĞİMİZ, MEMNUNİYETİNİZ GÜVENCEMİZ...

HAKKIMIZDA
BİZ KİMİZ?
Sürdürülebilir bir enerji için doğru adres...
Arva Enerji, yaptığı projeler ile Sanayi Bakanlığı tarafından da
desteklenen bir mühendislik & ar-ge şirketidir.
Ekibimiz olarak önceliğimiz; enerji ve kontrol alanındaki
projelerimiz ile işletmelerinizdeki enerji tüketiminizi 100%
izleyip yönetebileceğiniz hale getirmektir.
Taahhüt grubumuz ile sahip olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı
tecrübelerimizle işletmelerinizin katma değerini yükseltmek
ve işletmelerinizi “yeşil enerji” olarak konumlandırmanız
için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı anahtar teslim
santrallerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Bertan TUFAN
Genel Müd. Yrd.
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