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Audio - Video

Afstandsbediening
Uw iPad als afstandsbediening voor al uw audio
en video apparatuur. De knoppen van de originele
afstandsbedieningen worden samengevoegd in
één scherm op uw iPad en iPhone. De originele
afstandsbedieningen heeft u niet meer nodig.

Schakel eenvoudig met één druk op de knop tussen
uw Smart TV, Blu-Ray speler en Apple TV. Uw audio en
video apparatuur schakelen automatisch naar de juiste
ingangskanalen
Stel met Sonos per ruimte de muziek in en luister naar uw
favoriete muziek op Spotify.

Audio - Video

Bekijk de TV Gids voor actuele programma’s en start uw
favoriete film met de Bioscoop knop, waarbij automatisch
de verlichting gedimd wordt.
Gemak
De schermen zijn overzichtelijk ingericht, dit maakt
van de domotica app een gemakkelijke universele
afstandsbediening. De originele afstandsbedieningen kunt
u blijven gebruiken.

Doordat de iPad via Wi-Fi verbonden is hoeft de audio en
video apparatuur niet meer in het zicht te staan. Deze kan
dus mooi weggewerkt worden.

Verlichting - Zonwering

Creëer sfeer
Creëer met één druk op de knop de gewenste sfeer in
uw woning. Gebruik de ‘Thuis’ functie voor functionele
verlichting tijdens het koken.

Door het toepassen van dynamische LED verlichting
creëren we daglicht. Daglicht zorgt voor optimale prestaties
op school en kantoor.

Activeer ’s avonds voor de televisie de ‘Comfort’ stand, de
verlichting dimt naar een ingestelde sfeervolle stand.
Bij het verlaten van uw woning gaat met één druk op de
knop alle verlichting uit.
Activeer de ‘Vakantie’ stand en uw aanwezigheid wordt
gesimuleerd zodat het lijkt alsof u thuis bent. De verlichting
gaat aan als de avond valt, op een ingestelde tijd gaat de
verlichting weer uit.
De zonwering gaat automatisch naar beneden wanneer de
zon begint te schijnen. Begint het te waaien? Dan gaat de
zonwering automatisch weer omhoog.
Design schakelaars
Naast het bedienen van de verlichting en zonwering
met uw iPad en iPhone, is elke lamp nog steeds met een
wandschakelaar te bedienen zoals u gewend bent.
Met bewegingsmelders blijft de verlichting niet onnodig
aan en bespaart u energie.
Verlichting - Zonwering

De domotica actoren passen achter ieder merk
schakelmateriaal. Kies dus zelf wat u mooi vindt.
De design glazen touch dimmers veranderen van kleur bij
het dimmen van een lamp. Zo kunt u in het donker altijd
zien waar de schakelaar zit.

Camera - Beveiliging

Een veilig gevoel
Bekijk de beelden van de camerabeveiliging op uw iPad
en iPhone. U ziet wie voor de deur staat of wie de oprit op
komt rijden. De opgenomen camerabeelden kunt u later
altijd terug kijken. Een veilig gevoel.

Net in bed en weet u niet of alle ramen en deuren dicht
zijn? Dit kunt u bekijken in de domotica app. Een veilig
gevoel als u gaat slapen.
Hoort u ’s nachts een vreemd geluid? Met één druk op de
paniekschakelaar gaat alle verlichting aan in uw woning.
Houd alles in de gaten, waar u maar wilt
Houd op ieder moment en vanaf iedere locatie uw woning
in de gaten. Met de babyfoon functionaliteit is zelfs beeld
en spraak communicatie mogelijk.

Schakel met uw iPhone het alarm in. Bij inbraak (detectie
van beweging) gaan automatisch de sirene én alle
verlichting aan. U ontvangt een sms-bericht zodat u op
de camerabeelden kunt kijken of er daadwerkelijk wordt
ingebroken.

Camera - Beveiliging

De kleine IP-dome buitencamera’s hebben een zeer grote
resolutie en geven ook ’s nachts goed beeld.
Met de gratis sms-functionaliteit heeft u geen
maandelijkse kosten van een particuliere alarmcentrale en
alarmopvolging.

Verwarming - Energie

Altijd een comfortabele temperatuur
Zet op afstand uw verwarming hoger met uw iPad en
iPhone. Kom thuis in een lekker warm huis met een
comfortabele temperatuur. Naast meer comfort bespaart u
met de slimme thermostaat ook energie.

Bespaar energie
U hoeft niet van energieleverancier te wisselen. De slimme
thermostaat is niet gebonden aan een energie contract.
Bekijk het energieverbruik per apparaat in het
energiemanagement scherm van de domotica app. Bij
het uitschakelen van een lamp of de televisie ziet u direct
hoeveel energie u bespaart.
Door verbinding met de slimme meter krijgt u inzicht in de
kosten van uw stroom en gas verbruik.
Heeft u zonnepanelen? De opbrengst van de zonnepanelen
staat ook in de domotica app.

Wijzig met uw iPad eenvoudig het klokprogramma.
Hierdoor kijkt u kritisch of de verwarming niet onnodig
aanstaat.
Vergeet nooit meer bij afwezigheid uw verwarming uit
te zetten, dat doet de slimme thermostaat voor u. Bij
langdurige afwezigheid schakelt de slimme thermostaat
automatisch uit.
Regel per kamer de temperatuur. Zorg bijvoorbeeld dat het
alleen warm is op de slaapkamer als u opstaat en naar bed gaat.

Verwarming - Energie

Zorg - Domotica

Langer zelfstandig wonen
Uw huis is uw thuis. Uw woning aanpassen wanneer
u fit bent, betekent direct genieten van extra comfort
en veiligheid.
Goede verlichting van toegangspaden en deuren
vermindert de kans op vallen en inbraak.

Als u de deurbel niet goed hoort gaat er een flitslicht aan.
Kijk op de camera om te zien wie er aangebeld heeft en
open op afstand de deur.
Zorg
Domotica is een onderdeel van de zorg mogelijkheden.
Gebruik uw tablet ook om te beeldbellen met familie en
zorgverleners. Met de speciale App voor ouderen.

Uw zonwering en gordijnen worden automatisch bediend.
Dit is handig als de kracht in uw armen afneemt.

Personenalarmering kan uw veiligheid enorm vergroten,
in geval van nood komt snel iemand bij u langs.
Goed bereikbare stopcontacten maken het gebruik
van apparaten veiliger. Losliggende snoeren leveren
struikelgevaar op.
Zorg - Domotica

Bestel eten met de menu kaart, lees een folder uit de
leesmap, luister naar de radio of surf op internet. Voor
dementerenden is er de agenda functionaliteit.

Eenvoudig - Draadloos

Eenvoud
Voor het installeren van draadloze domotica is geen hak- of
breekwerk nodig. Installatie is mogelijk in iedere woning.

Draadloze communicatie
Het domotica systeem is gebaseerd op de draadloze
communicatie standaard z-wave.
Z-wave is een open communicatie standaard waardoor
producten van verschillende fabrikanten met elkaar
communiceren.

Bedien eenvoudig met de domotica app uw complete
woning. Ook als u niet thuis bent: u kunt op afstand zien of
bijvoorbeeld het alarm wel is ingeschakeld.
Als het domotica ontwerp gereed is, plaatst een erkend
installateur achter iedere schakelaar een domotica actor.

De domotica actoren bouwen zelf een draadloos netwerk
op zodat ze elkaars berichten kunnen doorgeven.

De verlichting bedient u nog steeds zoals u gewend bent
met de lichtschakelaars, maar dezelfde verlichting is nu ook
met uw iPad en iPhone te bedienen.

De goede beveiliging en betrouwbaarheid zijn belangrijke
eigenschappen van het draadloze z-wave netwerk.

Eenvoudig - Draadloos

