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Dit hjem fungerer
bedre med Niko
Dit hjem fungerer bedre med Niko Home Control
Hverdagen bliver mere sikker og mere bekvem, og samtidig sparer du energi. Niko
Home Control styrer de elektriske enheder og systemer i din bolig. Du styrer alting
med afbrydere, et fleksibelt betjeningstryk og/eller din smartphone. Mulighederne med
Niko Home Control er uendelige. Med det tidløse design er systemet en naturlig del af
dit interiør.
Klar til fremtiden
Niko Home Control er den ideelle løsning, hvormed dine elektriske enheder
udvikler sig i takt med vores hurtigt skiftende livsstil og kommunikationsmåder.
Boligautomatiseringssystemet udvider grænserne for komfort, sikkerhed,
brugervenlighed og energiforbrug. Niko Home Control udvikles konstant for at holde
trit med de nyeste trends og standarder. Med Nikos trådløse løsninger er det nemt at
installere afbrydere overalt i hjemmet, uden at støve.
Til dig og din familie
Med Niko Home Control kan du og din familie leve komfortabelt og trygt. Ønsker du at
slukke alle unødvendige enheder i hjemmet med et tryk på én knap? Det er ikke noget
problem med Niko Home Control.
Belgisk kvalitet og ekspertise
Med 100 års erfaring, heraf mere end 20 år i boligautomatisering, er Niko markedsleder
og et velkendt navn i Europa. Med Niko Home Control får du den ægte belgiske
ekspertise. Innovation er kernen i alt, hvad vi gør.
Central platform til dine boligsystemer
Smarte systemer fra andre mærker forbinder du nemt med Niko Home Control. Og du
kan styre din opvarmning, ventilation, lyd og alt muligt andet, du kunne tænke dig. APIintegration med Niko partnersystemer, Hobby API eller API for systemintegratorer.
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Hvordan kan du bruge
Niko Home Control
og NIBE? *
•
•
•
•
•
•

Kontroller rumtemperaturen
Kontroller udetemperaturen
Vælg rutine for opvarmningsprogrammet (f.eks. hjemme, ude, på ferie)
Kontroller og boost ventilationen
Kontroller temperaturen for det varme vand i din bolig
Kontroller temperaturen for det varme vand i din bolig

Du kan få disse funktioner direkte tilgængelige i dit NHC-brugerinterface,
eller de kan kombineres i rutiner/programmeringer for at styre flere
emner samtidigt ved hjælp af et enkelt tryk på en knap (f.eks. sluk al
belysning og reducer indstillingsværditemperaturen ved hjælp af sluk-alt/
forlader-hjemmet-startknap)
Du kan altid bruge APP'en fra NIBE til mere avancerede indstillinger og
konfigurationer inden for partnerens system
(*) de tilgængelig funktionaliteter i Niko Home Control afhænger af de specifikke
installationsfunktioner i partnerens system
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Hvad skal du bruge?

Ekstra ledningsføring er ikke nødvendigt. Du skal bruge en computer
med en webbrowser og en internetforbindelse til at oprette forbindelsen
mellem begge systemer

• Din Niko Home Control-installation opfylder følgende krav:
• Den har en trådløs smart hub eller en controller II.
• Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware
(version 2.6 eller nyere).
• Den har en aktiv internetforbindelse.
• Den er registreret, og du har din e-mailadresse og adgangskode ved
hånden.
• Hvis du vil bruge NIBE-funktionerne i kombination med Niko Home
Control-programmeringer, skal disse programmeringer udføres med
Niko Home Control-programmeringssoftwaren, før linket aktiveres.

•
•
•
•
•
•

Dit NIBE-system opfylder følgende krav:
Det er en NIBE-varmepumpe eller -ventilation.
Det er kompatibelt med NIBE Uplink.
Dit NIBE-system er registreret i NIBE Uplink.
Det har en aktiv internetforbindelse.
Du skal bruge din NIBE Uplink-konto og adgangskode for at aktivere
linket mellem Niko Home Control og NIBE-systemet
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Sådan aktiveres linket

Gå til webportalen “mynikohomecontrol” (https://mynikohomecontrol.niko.eu/enus)
og log ind med dine Niko Home Control-kontooplysninger

2
Åbn 'se alt' på
siden for tilsluttede
tjenester
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Vælg NIBE-ikonet.

Følg vejledningen.
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Du kan tildele dine
NIBE-funktioner til
dine konfigurerede
Niko Home
Controlprogrammeringer,
hvis de oprettes
i Nikokonfigurationssoftwaren.

•Du kan finde flere oplysninger på http://guide.niko.eu
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4
Når linket er
aktiveret, vises
NIBE-funktionerne
automatisk
i dine Niko
Home Controlapps og dine
touchskærme.
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Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger,
så de bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og
arbejder i dem: Ved at minimere energiforbruget, ved at forbedre
belysningskomforten og sikkerheden samt ved at sikre, at alle
applikationer kan arbejde sammen uden problemer. Bygninger med
løsninger fra Niko er mere effektive, kan fjernbetjenes og interagere
i større eko-systemer. Niko er en belgisk familieejet virksomhed i
Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske filialer.
Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål: ”Hvordan kan vi
forbedre bygninger for bedre at dække dine behov?”
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