
MAESTRO OTOMASYON  

YÖNETİM SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

KNX Bina Otomasyonu sektöründeki 10 yılı aşkın tecrübemizle enerji tasarrufu ve konforu 
aynı anda sunmaktayız. 

 Akıllı Ev Çözümleri, Otel GRMS Çözümleri, Ticari ve Endüstriyel Bina Çözümleri ile 
kullanıcılarımızın konforu ve daha yeşil bir dünya için enerji tasarrufunda bu önemli misyonu üstlenmiş 
bulunmaktayız. 

2020 yılında KNX Otomasyon sektöründe büyük ve küçük ölçekli Aydınlatma , İklimlendirme , 
Yangın , Kamera ve kartlı geçiş otomasyonu projelerin geliştirilmesi, ülkemize yeni otomasyon 
teknolojilerinin getirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek otomasyon sektörümüzün 
çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmak amacıyla İstanbul’da  kurulmuş olan Maestro Otomasyon, 
kuruluşundan beri süregelen profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve pazarı geliştirme özellikleriyle 
istikrarlı bir büyüme ile birlikte KNX Otomasyon dünyasında saygın bir yer edinerek yoluna devam 
edecektir. 

Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden firma yönetimi, güçlü 
idari ve mali birikimi ile sektörde öncü firmalardan biri olmayı hedef seçmiştir. Büyük mühendislik 
projelerini hayata geçirmeye devam eden firmamız kurulduğundan itibaren Türkiye’nin her bölgesinde; 
öncü ve örnek nitelikte, kaliteli, yenilikçi birçok projeye imzasını atmıştır. 

Maestro Otomasyon “EAE Teknoloji” Bina Yönetim Sistemi Çözüm Ortağıdır. 
  

Üstlendiği taahhütleri zamanında ve beklenen kalite seviyelerinin üzerinde tamamlayarak 
sektöründe ciddi bir saygınlığa ulaşmış olan Maestro Otomasyonun bugünkü konumuna gelmesinde, 
personelinin deneyim ve profesyonelliği ile yönetim kadrosunun geliştirmiş olduğu strateji ve 
organizasyonel başarısı etkili olmuştur. 

Maestro ailesi tüm taahhüt ve yatırım projelerinde modern yönetim teknikleri kullanmayı, 
piyasada kendini kanıtlamış, kalitesi belgelenmiş malzeme ve işçiliği tercih ederek projelerini 
zamanında tamamlamayı temel politikası olarak benimsemektedir. 

 

 

 

 

                                                  

 



Akıllı Ev Çözümleri 

 KNX akıllı ev çözümleri 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 taksi, vale hizmeti veya SPA 
rezervasyonu gibi ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Evinizde konforu yaşamanıza yardımcı olan 
akıllı ev sistemleri, tüm ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan karşılamayı hedefleyerek tasarlandı. Ayrıca 
“bulut sunucu” özelliği sizlere mobil uygulama ile dünyanın her yerinden kontrol ve izleme imkanı da 
sunmaktadır. 

 

 
  

 

 

 



Otel GRMS Çözümleri 

 

 Misafir Odası Yönetim Sistemi (GRMS) misafirler için örnek ve sevindirici bir deneyim 
sağlamak için tasarlanmıştır. Akıllı çözümlerimiz, misafirleriniz için istediğiniz olağanüstü deneyimi 
tamamlayan etkileşimli teknolojiye dayanmaktadır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Endüstriyel ve Ticari Bina Çözümleri 

 Sınırsız olarak genişleyebilen ve müşterilerin tüm beklentilerini karşılayacak esneklikte 
konfigüre edilebilen KNX ticari ve endüstriyel bina çözümler, açık sistem protokolleri kullanması 
nedeniyle ana tedarikçiden bağımsız olarak geniş bir ekosistem tarafından desteklenir. 

 

 

 



Başlıca Referanslarımız 

        

     İstanbul Finans Merkezi BDDK Binası                         Senegal Ulusal Stadyumu (Senegal) 

      

       Çaykur İyidere Paketleme Fabrikası (Rize)                      TEİ Motor Fabrikası (Eskişehir) 

       

     Unipress UK (Sunderland / New Castle)                  İstanbul Havalimanı 

        

Philip Morris Asia (Almaty / Kazakistan)           Oyak Renault Otomotiv Fabrikası (Bursa) 



        

Yüksek Hızlı Tren Tünelleri (İstanbul-Ankara)  Asya Port Limanı (Tekirdağ) 

        

    Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi (Ankara)             Milaha Lojistik (Katar) 

         

Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi (İstanbul)  Numune Hastanesi (Konya) 

         

            Bölge Adalet Sarayı (Bursa)            Karayolları Genel Müdürlüğü (Ankara) 



                     

         Route Rezidans Ataköy       Folkart Nefes İstanbul 

 

                

Balance Güneşli Rezidans       Vadi Koru Rezidans 

               

Aksa Jeneratör (Çerkezköy)                 Arçelik Pişirici Cihazlar Fabrikası (Bolu) 

             

Çapa Nöroloji Binası (İstanbul)                        Şişecam (Eskişehir) 



        

      Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)   İletişim Başkanlığı (İstanbul) 

       

                    TKG Otomotiv (Sakarya)            Borsa İstanbul 

         

        İBB Halk Ekmek Fabrikası (Arnavutköy)                Ford Finisyon Hattı (Gölcük) 

       

            Gama İplik (Düzce)                Has Sistem (İstanbul) 

 


