Niko Home Control
Det smarte hjem

Introduktion

Dit hjem bliver smart med Niko
Gør livet mere komfortabelt og sikkert, samtidig med at du sparer mest mulig energi. Niko Home Control er en ny intelligent
installation, der gør det muligt at styre belysning, varme, ventilation, skodder, klimaanlæg, gardiner og adgangskontrol fra et
centralt sted i dit hjem eller overalt i verden. Alt i et slankt og tidløst design.
Tid til en ny intelligent installation
Vores livsstil og den måde vi kommunikerer med resten af verden på, har ændret sig. Vi lever i
en digital tidsalder, hvor teknologien udvikler sig hurtigere end nogensinde. Vi er online, altid og
overalt. Niko Home Control udvider grænserne for din elektriske installation. Du får et mere
komfortabelt, energieffektivt hjem, der er nemmere at bruge, og som du altid kan have forbindelse
til online og via mobil.
Veletableret tilstedeværelse på markedet
Som markedsleder er Niko et velkendt navn i Belgien. I resten af Europa har vi også vundet
indpas. Innovation er kernen i alt, hvad vi gør. Vi tilpasser løbende Niko Home Control til den
nyeste teknologiske udvikling.
Altid forbundet
En intelligent installation, du altid er forbundet til. Det har mange fordele. Du ved, hvad der sker
i dit hjem, når som helst og hvor som helst, og du kan styre belysning, skodder, markiser, etc.
med din smartphone. Din installation kan også forbindes med hjemmets andre smart-systemer.
Nedenfor ses nogle mærker, der allerede har tilpasset deres systemer til Niko Home Control.
Se alle på www.niko.dk.

Standard installationen

Forkæl dig selv med intelligens og fleksibilitet
Traditionel installation hører fortiden til. Den kan ikke udvikles, efterhånden som dit liv forandres. Med Niko Home Control
får du en intelligent og fleksibel elektrisk installation. Er der behov for en ekstra kontakt, eller ønskes en kontakt erstattet af en
bevægelsessensor? Eller ønskes mulighed for at dæmpe belysningen i stedet for at tænde og slukke den? Dette kan du gøre på et
øjeblik. Standard installationen giver straks dit hjemmet alt, hvad der skal til for at øge komfort, sikkerhed og energibesparende
funktioner, nu eller senere.
Hjemmet inden for rækkevidde med din smartphone
Du har altid din smartphone på dig. Med Niko Home Control kan du altid have kontrol over dit
hjem med din smartphone.
Indbygget alarm og advarselsservice
Ubudne gæster? Kommer børnene hjem? Dit hjem sender en besked om, at de er der, eller
skræmmer ubudne gæster væk ved at tænde alt lys. På den måde ved du altid via din smartphone,
hvad der foregår i dit hjem, uanset hvor du er.
Rejs på ferie med ro i sindet
Ud over alarmtjenesten kan dit hjem også simulere tilstedeværelse via belysningen. Dette får det til
at se ud som om, du er hjemme.
Sov roligt
Hører du mærkelige lyde om natten? Med panik-knappen tændes alt lys, og de personer, du har
lavet aftale med, modtager en besked. Ubudne gæster bliver således straks skræmt væk.
Betjen belysningen på et øjeblik
Med Niko Home Control kan du styre flere lysgrupper sammen eller hver for sig. På den måde kan
du definere områder og skabe stemning og komfort. Eller, du kan gå i seng, når du har sat dit hjem i
sovetilstand.
Sluk alt på én gang
Med en sluk-alt knap ved hoveddøren, kan alt lys og alle de apparater, der ikke behøver være
tændt, slukkes på én gang. Dette kan også gøres via smartphone hvor og når som helst.
Betjen også dine stikkontakter
Alle stikkontakter behøver ikke altid at være tændt. Med Niko Home Control kan du slukke dem i
kortere eller længere perioder.
Tilpas selv din installation
Har du lyst til at justere tidsindstillingerne for din belysning, ændre alarmen på din smartphone
eller ændre stemning ved at indstille en ny lyssætning i stuen? Det kan du nemt selv gøre i Niko
Home Controls brugervenlige og nemme software.

Mere komfort

Hjemmet er altid inden for rækkevidde
Ønsker du flere muligheder indenfor komfort? Så er der brug for organiseret central styring via en enhed, som du altid har ved
hånden: din smartphone. Med ekstra lysdæmpere, bevægelsessensorer og scenestyring, kan du vælge ekstra betjeningskomfort
og fleksibilitet.
Centraliseret styring
Med en touch skærm centralt placeret i hjemmet kan alting styres og overvåges: er al belysning
slukket, er der stadig varme på nogen steder, eller er der nogen ved døren?
Altid perfekt stemning
Med scenestyring og dæmpet belysning er det muligt at skabe den helt perfekte stemning på rette
sted med et tryk på en knap.
Lyset tændes automatisk
En bevægelsessensor tænder automatisk lyset på badeværelset eller i opbevaringsrum, så snart
man kommer ind. Lyset slukker igen, når der ikke længere er bevægelse.
Sov godt
Om natten tænder belysningen automatisk til behageligt lys med 30 %, så snart nogen står op.
Byd gæster velkommen
Er det ved at blive mørkt? Så vil den udendørs belysning automatisk tænde, når nogen nærmer sig
huset. Ud over at spare på energien vil det også skræmme ubudne gæster væk.
Musik hvor det ønskes
Den rette stemning i hjemmet handler ikke kun om belysning, men også om musik. Med
forbindelse til Sonos eller Bose installationer kan man skabe den rette stemning i løbet af ingen tid.
Hvorfor ikke forbinde musik installationer med sensorer? På den måde kan musikken blæse ud af
højttalerne for at skræmme ubudne gæster væk.

Bo sikkert

Føl dig sikker i eget hjem
Hjemme ønsker vi at føle os trygge. Vi vil være sikre på, at vores børn og vores hjem er beskyttet, så vi trygt kan slappe af
derhjemme. Med Niko Home Control ved man altid, hvad der foregår i hjemmet. Er børnene kommet hjem fra skole, eller er
der uønskede bevægelser, mens man er ude? Hjemmet sender en besked. Uanset hvor man er.
Sikrer adgang til hjemmet
Installer sensorer på vinduer og døre, som kan aktivere alarmfunktionen. Lyset aktiveres og
begynder at blinke, og der sendes straks en besked til din smartphone.
Lad ikke brand få en chance
Starter brandalarmen? Så tænder lyset straks og eventuelle skodder åbnes automatisk for ekstra
flugtveje, og der sendes øjeblikkelig besked til din smartphone.
Tryghed, når man er alene hjemme
Er der mistænkelige lyde om natten? Al udvendig og indvendig belysning kan tændes ved at trykke
på panik-knappen.
Ekstra sensorer
Med ekstra sensorer i og rundt om hjemmet, får ubudne gæster sværere ved at komme ind i dit
hjem. Hjemmet kan skræmme dem og advare dig.
En hemmelig kode, som kun du kender
Med kodetastatur kan kun du deaktivere alarmfunktionen, når du kommer hjem.
Se, hvem der er ved hoveddøren
Med en videodørtelefon ved hoveddøren kan du se på din touch skærm, smartphone eller tablet,
hvem der er ved døren. Dette er endda også muligt på din smartphone eller tablet, selv når du
ikke er hjemme.

Lev energi-rigtigt
Forbrug mindre

Betjen også dine skodder, markiser, ventilation, opvarmning osv. på en smart måde. ”Sluk alt” knappen indstiller også
ventilationen på minimum og skruer ned for varmen. Dermed begrænses energiforbruget. På Øko-display, touch skærm eller
på din mobiltelefon, kan du se nøjagtigt, hvor meget energi dine solpaneler giver.
Altid frisk luft
Med den smarte ventilationsstyring, reguleres ventilationen automatisk op og ned. Når du går ud,
skifter ventilationen automatisk til den laveste indstilling.
Kun opvarmning, når det er nødvendigt
Når I tager på ferie, overvåger Niko Home Control ikke kun hjemmet. Opvarmningen skifter også
til øko-indstilling. Dagen før I kommer hjem, kan du skifte alt tilbage via smartphone.
Automatisk styring af skodder, markiser og gardiner
Du kan spare dig selv for meget, ved at styre skodder, markiser og gardiner automatisk.
Du bestemmer, hvornår og hvordan de skal lukkes.
Vælg et energieffektivt hjem
Vidste du, at du nemt kan spare op til 15 %, når du kender dit forbrug? Øko-displayet og din tablet
eller smartphone viser det nøjagtige strømforbrug dagligt, ugentligt, månedligt og årligt.
Dejligt varmt, kun hvor det er nødvendigt
Med zone-opvarmning kan hvert værelse i hjemmet opvarmes for sig, på forskellige tider og med
forskellige temperaturer.

Niko designer elektriske løsninger til forbedring af bygninger, så de passer
bedre til behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem. Ved at bruge
mindre energi, ved at forbedre lyskomfort og sikkerhed og ved at sikre, at alle
applikationer arbejder problemfrit sammen. Bygninger med løsninger fra Niko
er mere effektive, kan fjernstyres og interagere i større tekniske økosystemer.
Niko er en belgisk familievirksomhed fra Sint-Niklaas med 750 ansatte,
grundlagt i 1919 og har nu egne kontorer og produktion i 10 europæiske lande.
Hos Niko stiller vi os selv et spørgsmål hver dag: ‘Hvordan kan vi forbedre
bygninger, så de passer bedre til dine behov?’
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