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Niko Home Control
Het hele gezin is fan

De vader
Olivier is 38. Toen hij zijn huis liet ontwerpen, stond zijn gezin centraal. Hij vroeg een veilige
woning waarin het comfortabel leven is. Gemak stond voorop. Hij vond die drie aspecten in
Niko Home Control.

De moeder
Zijn vrouw Caroline is 37. Ze is constant voor haar gezin in de weer. Om tijd voor zichzelf te
nemen, volgt ze twee keer per week yogalessen. Af en toe knijpt ze er met Olivier tussenuit terwijl
grootmoeder Anna op de kinderen let. De veiligheid van haar kinderen komt voor haar op de
eerste plaats.

De zoon
Max is 12 en de ontdekker in huis. Hij mag al alleen naar huis komen en kijkt reikhalzend uit naar
meer zelfstandigheid. Hoe meer hij alleen mag doen, hoe beter.

De dochter
Louise is 5 en wil niet onderdoen voor haar grote broer. Ook al blijft ze het kleine meisje in huis.
Ze houdt van Niko Home Control, want de installatie is ook makkelijk voor haar als kleine meid.

De (groot)moeder
Anna is 69. Als kwieke oma springt ze bij waar ze kan, en het gemak van Niko Home Control helpt
haar daarin. Met één druk op de knop schakelt ze alle lichten in huis uit of zet ze de verwarming
meteen in de juiste stand. Wanneer het gezin op reis gaat, start ze de aanwezigheidssimulatie op.
Zo moet ze niet elke avond langskomen en zijn zowel zijzelf als haar (klein)kinderen steeds gerust.

Ontdek wat Niko Home Control voor jou en je gezin kan betekenen.
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Je huis werkt beter met
Niko
Comfortabeler wonen, veiliger leven en tegelijk een pak energie besparen. Niko Home Control
stuurt de elektrische toestellen en systemen in je woning aan. Bijvoorbeeld je verlichting,
verwarming en zonwering. Je bedient alles met schakelaars, een touchscreen en/of je smartphone.
De mogelijkheden van Niko Home Control? Die zijn eindeloos. Dankzij het tijdloze design past het
systeem naadloos in je interieur.
Klaar voor de toekomst
Niko Home Control is dé oplossing om je elektrische installatie mee te laten evolueren met onze
snel veranderende manier van leven en communiceren. Het huisautomatiseringssysteem verlegt
de grenzen van je comfort, veiligheid, gebruiksgemak en energieverbruik. Niko Home Control
evolueert voortdurend mee met de nieuwste trends en standaarden. Met de draadloze
oplossingen van Niko plaats je ook moeiteloos eender waar in huis schakelaars bij, zonder stof te
maken. Zo kies je met Niko Home Control voor een oplossing die vandaag al rekening houdt met
wat je later misschien anders wilt.
Voor jou en je gezin
Met Niko Home Control krijgen jij en je gezin een grote portie comfort en veiligheid. Je kinderen
vanop je werk binnenlaten wanneer ze geen sleutel bij hebben? Met 1 druk op de knop alles in huis
uitschakelen wat uit moet staan? Met Niko Home Control ben je steeds gerust.
Belgische kwaliteit en expertise
Met 100 jaar aan ervaring, waarvan meer dan 20 jaar in huisautomatisering, is Niko als marktleider
een vaste waarde in België. Met Niko Home Control kies je voor echte Belgische expertise. Ook
in de rest van Europa is Niko een gereputeerd merk. In alles wat we doen, staat innovatie centraal.
Slim open systeem
Heb je slimme systemen van andere merken in je woning? Je koppelt Niko Home Control
gemakkelijk met onze partnermerken. Zo stuur je je Bose- of Sonos-muziekinstallatie met gemak
aan en hoef je je nooit zorgen te maken wanneer je VELUX-raam nog openstaat als het regent.

Aanbod kan per locatie verschillen. Neem contact op met je lokale verdeler voor een volledige lijst met compatibele
partnersystemen.
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BAANBREKEND

Volledige controle over
elk huis, elke keer weer.
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NIET
MUURBREKEND
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Niko Home Control

Baanbrekend, niet muurbrekend

Volledige controle over je woning, op elk moment. Of het nu om een nieuwbouw, totaalrenovatie of gedeeltelijke
renovatie gaat, met Niko Home Control heb je nu voor elk project en elk budget de mogelijkheid om je huis slim te
maken. Ook zonder kappen of breken, want je hoeft je bestaande bekabeling niet aan te passen. Je kan beginnen met een
betaalbare basisinstallatie die je stapsgewijs verder uitbreidt in de toekomst.
Zo biedt Niko Home Control voor elke woning een brede waaier aan nieuwe mogelijkheden. Verlichting, verwarming,
ventilatie, rolluiken, zonwering, geluidsinstallatie, slimme energiemeters… je bedient alles in huis centraal via
Niko Home Control. Zo win je niet enkel aan comfort, je maakt je huis ook veiliger, energiezuiniger en flexibeler.
Niko Home Control, één ecosysteem:
• beschikbaar voor elk type bekabeling, elk project en elk budget
• slim open systeem
• award-winnend design
• Belgische kwaliteit en expertise, al 100 jaar lang
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Essentials

Krijg intelligentie en veiligheid
cadeau
Een klassieke elektrische installatie? Die is niet meer van deze tijd. Ze groeit niet met je mee. Met Niko Home Control ga je
voor een intelligente open en flexibele elektrische installatie. Een extra schakelaar? Een schakelaar vervangen door een
bewegingsmelder? Of de verlichting dimmen in plaats van enkel aan- en uitschakelen? Dat is zó gebeurd. De basisinstallatie
voorziet je woning meteen van alles wat je nodig hebt om vandaag of later ook voor meer comfort, veiligheid of
energiebesparende functies te kiezen.
Je woning binnen bereik van je smartphone
Je smartphone heb je altijd bij je. Dankzij Niko Home Control krijg je met je smartphone en/of
tablet controle over je woning.
Ingebouwde alarm- en berichtenservice
Ongewenste bezoekers? Komen je kinderen thuis? Je woning stuurt je een bericht dat ze er zijn of
schrikt ongewenste bezoekers af door alle lichten aan te doen. Met je smartphone weet je zo altijd
en overal wat er in je woning gebeurt.
Vertrek gerust op reis
Naast de alarmservice simuleert je woning via je verlichting ook je aanwezigheid. Zo lijkt het alsof
je thuis bent.
Ga gerust slapen
Hoor je ’s nachts een verdacht geluid? Met de paniekfunctie schakel je alle lichten aan en krijgen je
naasten een bericht. Ongewenste bezoekers kiezen meteen het hazenpad.
Centraal platform voor je systemen in huis
Slimme systemen van onze partnermerken koppel je gemakkelijk aan Niko Home Control. Zo
bedien je je verwarming, ventilatie, audio, ramen en meer van waar je maar wil.

Toen we onze woning bouwden, wisten we nog niet wat we allemaal in huis wilden, of hoe ons gezin
eruit zou zien. Daarom kozen we voor de basisinstallatie van Niko Home Control. Zo kunnen we
onze elektrische installatie altijd aanpassen aan onze veranderende behoeften. Dat kun je met een
klassieke installatie niet.
Olivier
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Bedien je verlichting in een handomdraai
Met Niko Home Control bedien je verschillende lichtpunten samen of apart van elkaar. Zo baken
je ruimtes af en creëer je sfeer en comfort. Of ga je slapen nadat je je woning in slaapmodus gezet
hebt.
Schakel alles in één keer uit
Met een alles-uitknop bij de voordeur schakel je in één keer alle lichten en toestellen uit die niet
aan hoeven te staan. Met je smartphone kun je dit wanneer je maar wilt, waar je ook bent.
Bedien ook je stopcontacten
Met het geconnecteerde schakelbare stopcontact kan je je aangesloten toestellen met gemak aanof uitschakelen. Bovendien meet je ook het energieverbruik van de aangesloten toestellen.

SNELLE CONFIGURATIE
CONFIGURATION RAPIDE

Pas je installatie zelf aan
Wil je zelf de timing van je verlichting aanpassen, het alarmberichtje op je smartphone wijzigen of
een nieuwe lichtsfeer in je woonkamer instellen? Dat kun je perfect zelf in de gebruiksvriendelijke
en overzichtelijke software van Niko Home Control.
PS-020-01_Atrium_Panelen-04.indd 1
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Niko Home Control maakt het voor iedereen in huis gemakkelijker. Het is een heel
gebruiksvriendelijk systeem. Zelfs Louise weet hoe ze alles moet gebruiken. Je moet nooit twee keer
nadenken. Daar hou ik van.
Caroline
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Comfortabel wonen

Je woning altijd binnen bereik

Wil je meer mogelijkheden op vlak van comfort? Daar hoort een overzichtelijke centrale bediening bij: het touchscreen.
Met extra dimmers, bewegingsmelders en sfeerbediening kies je nog eens voor extra bedieningsgemak en flexibiliteit.
Intuïtief en flexibel bedienen
Met de Niko Digital black breng je op een efficiënte manier tot 12 bedieningen samen. Snel een
nieuwe sfeer activeren, de muziek stiller zetten of een rolluik bedienen? Dankzij de intuïtieve
interface van de Niko Digital black kan je het in één beweging.
Je woning centraal bedienen
Met een touchscreen op een centrale plaats in huis zie en controleer je alles: zijn alle lichten uit,
staat de verwarming nog ergens aan, of staat er iemand aan de deur?
Op elk moment de juiste sfeer
Met de sfeerbediening en enkele gedimde lichten creëer je met één druk op de knop de juiste
sfeer op de juiste plaats. Ook verwarming, ventilatie, zonwering en andere systemen neem je
eenvoudig in sferen op.
Laat de verlichting automatisch branden
Een bewegingsmelder schakelt het licht automatisch aan in het toilet of de bergruimte wanneer je
de kamer binnenkomt. Wanneer er geen beweging meer is, gaat de verlichting uit.
Slaap rustig verder
’s Nachts gaat het licht op de overloop automatisch heel zachtjes op 30% branden zodra iemand
opstaat.
Automatisch licht aan je voordeur
Wordt het donker? Dan gaat je buitenverlichting automatisch branden wanneer iemand je huis
nadert. Je bespaart energie én je schrikt er ongenode gasten mee af.
Muziek daar waar je wil
De juiste sfeer in huis is meer dan alleen verlichting. Ook muziek. Dankzij de koppeling met Sonosof Bose-installaties creëer je in een handomdraai de perfecte sfeer. Verbind je muziekinstallatie ook
met je detectoren. Zo knalt de muziek uit de boxen om ongewenst bezoek af te schrikken.

Ik kan net als Max al heel veel dingen alleen. ’s Nachts moet ik papa en mama niet wakker maken
om te gaan plassen. In de gang branden altijd kleine lichtjes en in de badkamer gaat het licht
vanzelf aan als ik binnenkom.
Louise
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Veilig wonen

Voel je veilig thuis

Thuis wil je je veilig voelen. Je wilt er zeker van zijn dat je kinderen en je woning beschermd zijn. Zo kun je gerust
ontspannen in je eigen woning. Met Niko Home Control weet je altijd wat er thuis gebeurt. Komen je kinderen thuis van
school of is er ongewenste beweging wanneer je er niet bent? Je woning waarschuwt je met een bericht. Waar je ook bent.
Beveilig de toegang tot je huis
Installeer detectoren op je ramen en deuren die de alarmfunctie kunnen activeren. De lichten
springen aan of beginnen te knipperen en je ontvangt direct een bericht op je smartphone.
Geef brand geen kans
Gaat de sirene van een branddetector af? Dan openen automatisch de rolluiken voor extra
vluchtwegen én krijg je meteen een bericht op je smartphone.
Gerust alleen thuis
Hoor je ’s nachts iets verdachts? Met één druk op de paniektoets schakel je al je buitenverlichting
en verlichting in huis aan.
Extra detectoren
Met extra detectoren in en rond je woning geef je ongewenste gasten nog minder kans om je huis
binnen te komen. Zo kan je woning hen afschrikken en je waarschuwen.
Weet wie er aan je voordeur staat
Dankzij een videofoon aan je voordeur zie je op je touchscreen, smartphone en/of tablet wie er
voor je deur staat. Zo bewaak je steeds de controle over je voordeur en beslis jij wie je binnen laat,
zelfs wanneer je niet thuis bent.
Sluit ramen automatisch als je weggaat
Niko Home Control zorgt ervoor dat je ramen automatisch gesloten worden wanneer je het huis
verlaat.

Wanneer ik met Max en Louise van school kom, hebben ze direct mijn volle aandacht. Zodra we
binnen zijn, krijgt Caroline een berichtje op haar smartphone. Ik hoef de verwarming niet hoger te
zetten of overal de lichten aandoen. Eén druk op de knop en alles gaat automatisch. Ik heb alle tijd
van de wereld om mijn bengels te verwennen met een bordje soep of ander lekkers.
Anna
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Energiebewust wonen

Slim verwarmen, slim ventileren

Door rolluiken, zonwering, ventilatie, verwarming en andere installaties slim te schakelen, zorgt Niko Home Control
ervoor dat je woning altijd een prettig binnenklimaat heeft en daarbij zo min mogelijk energie verbruikt. Dit is niet alleen
goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Op je ecodisplay, touchscreen en/of smartphone raadpleeg je je
energieverbruik en de productie van de zonnepanelen.
Altijd gezonde lucht
Met de slimme ventilatiesturing gaat je ventilatie automatisch hoger of lager. Vrienden op bezoek?
Niet alleen de verlichting en muziek passen zich automatisch aan, maar ook de ventilatie. Ben je
niet thuis? Dan gaat de ventilatie automatisch op de laagste stand.
Altijd de juiste temperatuur in huis
Dankzij de slimme aansturing van je verwarming en airconditioning heeft je woning altijd het juiste
klimaat. Met de zone-verwarming regel je zelfs per kamer de gewenste temperatuur. Ga je weg? Je
verwarming gaat automatisch in eco-stand zodat het energieverbruik geminimaliseerd wordt. Op
een koude winterdag onderweg naar huis? Met de Niko Home Control app zorg je dat je huis al
aangenaam verwarmd is wanneer je thuiskomt.
Bedien je rolluiken, zonwering en gordijnen
Door je rolluiken, zonwering en gordijnen automatisch te bedienen, bespaar je jezelf heel wat
heen- en weergeloop. Daarnaast voorkom je in de zomermaanden dat de temperatuur in huis te
hoog oploopt, ook wanneer je niet thuis bent.
Laat je apparaten werken op 100% gratis stroom van eigen dak
Steeds meer mensen wekken zelf hun stroom op met zonnepanelen. Niko Home Control schakelt
je apparaten met het geconnecteerde stopcontact slim op basis van de beschikbare zonne-energie.
Zo word je minder afhankelijk van je energieleverancier en verlaag je je energiefactuur nog verder.
Ga voor een energiezuinig huis
Wist je dat je gemakkelijk tot 15% energie bespaart wanneer je weet hoeveel je verbruikt? Je
ecodisplay, touchscreen en/of smartphone vertellen je exact hoeveel elektriciteit je elke dag, week,
maand en jaar verbruikt.
Altijd een vinger aan de pols
Niko Home Control brengt je direct op de hoogte bij onregelmatigheden. Zo krijg je een melding
als de zonnepanelen niet goed functioneren of wanneer er extreem verbruik wordt geconstateerd.

Ik ben ’s morgens altijd de laatste die vertrekt. Ik vergeet wel eens iets, maar Niko Home Control
helpt mij. Voor ik de deur open doe, druk ik op de alles-uittoets. Die schakelt alle lichten uit. Zo
blijft er niks branden en zorg ik er ook voor dat we minder elektriciteit verbruiken.
Max
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Zelfstandig wonen

Woon langer in je eigen huis

Denk nu al aan je eigen toekomst met Niko Home Control. Wanneer je kinderen het huis uit zijn, je wat ouder wordt
en alles wat moeizamer gaat, blijf je graag zo lang en comfortabel mogelijk in je eigen huis wonen. Niko Home Control
pas je in een-twee-drie aan de behoeften die je op dat moment hebt aan. En zo stel je meteen jezelf, je kinderen en
kleinkinderen gerust.
Open je voordeur zonder uit je stoel te komen
Ben je niet meer zo mobiel als vroeger? Zit je thuis met een gebroken been? Met een videofoon
aan je voordeur kun je vanuit je bed of zetel met je smartphone of tablet de deur openen. Wil je
eerst zien wie er voor de deur staat? De Niko Home Control videobuitenpost toont het je.
Een persoonlijke paniekknop
In je eigen huis wil je je altijd veilig voelen, en ook zeker zijn dat je altijd gemakkelijk iemand kunt
alarmeren. Bijvoorbeeld wanneer je onwel wordt, of valt en niet meer recht geraakt. Dankzij de
Niko Home Control draagbare knop waarschuw je heel snel een familielid of vertrouwenspersoon.
Laat elektrische toestellen automatisch uitschakelen
Word je vergeetachtiger, of ben je gewoon met veel dingen tegelijk bezig? Niko Home Control
helpt je alles veilig te houden door automatisch toestellen uit te schakelen die tot gevaarlijke
situaties kunnen leiden wanneer je ze te lang laat opstaan. Denk bijvoorbeeld aan je oven,
kookplaat of strijkijzer.
Draadloze bedieningen waar je ze nodig hebt
Verandert je thuissituatie en moet je bijvoorbeeld een tijdje in de woonkamer slapen?
Niko Home Control laat je toe om draadloze bedieningen te plaatsen precies op de plek waar je
ze nodig hebt. Zo heb je nog altijd hetzelfde wooncomfort als ervoor.
Houd je familie op de hoogte
Indien gewenst, stuurt Niko Home Control in bepaalde situaties automatisch een berichtje naar
een familielid of vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld wanneer je installatie overdag enkele uren
geen beweging registreert. Zo kan je familie altijd nagaan of alles nog in orde is. Ga je het huis uit,
dan zet je deze functionaliteit makkelijk af. De gebruiker blijft baas en het systeem is makkelijk te
gebruiken en aan te passen.

Tijdens de werk- en schooluren ben ik vaak een hele dag alleen thuis. Dankzij Niko Home Control
kunnen zowel ikzelf als mijn (klein)kinderen gerust zijn dat ze gealarmeerd worden indien er iets
niet in orde zou zijn.
Anna
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Altijd een oplossing

Een nieuwbouwproject in het vooruitzicht, renovatieplannen of een gewijzigde gezinssituatie? Niko Home Control is
dé oplossing voor elke situatie. Dankzij Niko Home Control maak je elke woning klaar voor de toekomst. Je bedient
Niko Home Control met schakelaars, een touchscreen en/of je smartphone. Afhankelijk van jouw situatie kan je kiezen uit
een gevarieerd aanbod aan bedieningen.
Schakelaars
Met Niko ga je voor een eigentijdse look. Niko Pure, Niko Intense, Niko Original: elke
afwerkingsreeks bestaat uit verschillende kleuren. Kies uit enkelvoudige of meervoudige knoppen,
met of zonder led. Je ziet duidelijk welke knop wat bedient en of een bediening ingeschakeld is. De
stopcontacten sluiten mooi aan op de bedieningen.
Soorten bedieningen
• schakelaar voor verlichting
• dimmer
• bediening voor rolluiken, gordijnen, zonwering, ventilatie
• ecodisplay
• sfeerbediening
• thermostaat
Niko Digital black
Met dit intuïtieve bedieningsscherm schakel je tot 12 verschillende lichtpunten of systemen. In de
configuratie-app pas je de Niko Digital black helemaal aan je voorkeuren aan. Je installeert hem in
plaats van een gewone schakelaar. Het scherm is even groot als een Niko functie met afdekkader
en past er perfect bij qua design.
Touchscreen
Met het touchscreen bedien je alles in huis vanop een centrale plaats. Je schakelt de verlichting aan
en uit, dimt ze, zet de verwarming hoger of lager, bedient je rolluiken en gordijnen, praat met je
bezoekers aan de voordeur... De beste plek? Je woonkamer of keuken.
Smartphone/tablet
Je bedient Niko Home Control van eender waar met de gratis app op je smartphone of tablet.
Handig om het licht uit te schakelen wanneer het nog ergens brandt, te zien wie er voor je deur
staat of om de verwarming al wat hoger te draaien voor je thuiskomt.

Iedereen in ons gezin kan met Niko Home Control werken. Je moet nooit het huis doorrennen
om alles aan en uit te zetten. Je bedient de hele woning met één touchscreen, je tablet of
smartphone.
Olivier
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Huisautomatisering voor élk huis
Ook het jouwe

Nieuwbouw of renovatie? Droom je van huisautomatisering in jouw woning? Welke plannen en welk budget je ook
hebt, met Niko Home Control maak je je huis slim. Voor nieuwbouw en grondige renovaties kies je voor de flexibiliteit
van Niko Home Control geïnstalleerd op busbekabeling. Wil je je huis slim maken zonder je muren open te breken of
wil je gedeeltelijk renoveren met een beperkt budget? Kies dan voor Niko Home Control geïnstalleerd op traditionele
bekabeling, zonder kappen of breken.
Kies voor volledige flexibiliteit met Niko Home Control, ook in de toekomst
Bouw je een nieuw huis of ga je een bestaande woning grondig renoveren waarbij je ook de bekabeling van de elektrische
installatie vervangt? Dan laat je Niko Home Control het beste op busbekabeling installeren. Busbekabeling, dat betekent niet
alleen eenvoudige bekabeling, maar ook complete huisautomatisering met onbeperkte mogelijkheden en de flexibiliteit om
het systeem altijd uit te breiden, bijvoorbeeld wanneer je gezinssituatie verandert.
Tijdens de installatiewerken plaatst je installateur meteen alle bekabeling die je nodig hebt om slim, veilig en comfortabel
te wonen en energie te besparen. Met intuïtieve displays, zoals het sfeerdisplay en het ecodisplay, stem je je elektrische
installatie volledig op jouw wensen af. En wil je achteraf bedieningen aanpassen of uitbreiden, dan kan je dat dankzij de
flexibiliteit van het systeem zonder problemen.
Zonder kappen of breken Niko Home Control installeren
Je wil je huis slim maken, maar je bent niet van plan om een nieuwe woning te bouwen of je muren open te breken om
je elektrische installatie te vervangen? Dat kan, door Niko Home Control te installeren op jouw traditionele elektrische
bekabeling.
Je vervangt, afhankelijk van je wensen, je bestaande schakelaars en stopcontacten door bedieningen die je elektrische
installatie slim maken door draadloos met elkaar te communiceren. Zo kan je Niko Home Control installeren wanneer
en waar je maar wilt. En omdat je de bestaande elektrische bekabeling in je huis gewoon hergebruikt, kan je voor
Niko Home Control kiezen zonder de extra kosten voor nieuwe bekabeling.
Even technisch: busbekabeling, traditionele bekabeling? Wat is dat?
Busbekabeling gebruikt kabels die naast spanning ook elektronische signalen doorsturen. Ze doen alle onderdelen van je
elektrische installatie met elkaar communiceren en maken je installatie slim. Zo kun je bijvoorbeeld met 1 schakelaar in je
woonkamer ook de lichten in je slaapkamers bedienen. Dezelfde schakelaar kun je later herprogrammeren om bijvoorbeeld
het licht in je tuin te doen branden.
Traditionele bekabeling gebruikt klassieke 230 V-elektriciteitsdraden die alleen elektriciteit doorsturen. In een klassieke
elektrische installatie met elektriciteitsdraden bedien je met één schakelaar alleen de onderdelen van je installatie die via
de kabels met de schakelaar verbonden zijn. De schakelaars en stopcontacten van Niko Home Control voor traditionele
bedrading communiceren draadloos met een centrale gateway. Zo kun je bijvoorbeeld toch je verlichting en rolluiken
bedienen met je smartphone, of alles in één keer aansturen met een druk op de knop.
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Niko Home Control voor busbekabeling en traditionele
bekabeling: de verschillen
Niko Home Control voor busbekabeling

Niko Home Control voor traditionele bekabeling

Volledige huisautomatisering

Beperkte huisautomatisering

Geschikt voor nieuwbouw en grondige verbouwingen

Geschikt voor bestaande woningen en nieuwbouw

Nieuwe bekabeling

Wordt zonder kap- of breekwerk aangesloten op traditionele bekabeling

Maximale flexibiliteit in bedieningen en onderdelen

Beperkte mogelijkheden in bedieningen en onderdelen

Makkelijk uitbreidbaar en aanpasbaar: extra bedieningen of sensoren
toevoegen zonder kap- of breekwerk, zowel bedraad als draadloos

Beperkt uitbreidbaar: enkel draadloze bedieningen kunnen toegevoegd
worden zonder kap-of breekwerk

Koppeling mogelijk met bedrade en draadloze systemen van onze
partnermerken:
• Sonos, Bose (audio)
• VELUX, Reynaers (ramen en zonwering)
• Duco, Renson, Mitsubishi Electric, NIBE, Aldes (ventilatie)
• SMA (energiebeheer)
• Vaillant, Bulex, Saunier Duval, NIBE, Mitsubishi Electric, Daikin,
Protherm, Aldes (verwarming)

Koppeling mogelijk met de partnermerken die je via je thuisnetwerk met
Niko Home Control verbindt:
• Sonos, Bose (audio)
• Duco, Renson, Mitsubishi Electric, NIBE, Aldes (ventilatie)
• SMA (energiebeheer)
• Vaillant, Bulex, Saunier Duval, NIBE, Mitsubishi Electric, Daikin,
Danfoss, Protherm, Aldes (verwarming)

Schakelaars communiceren via de kast met de systemen
(verlichting, rolluiken,…) en kunnen zo eender welk
systeem aansturen, zonder rechtstreeks verbonden te
moeten zijn.

Schakelaars communiceren rechtstreeks met de systemen
en staan draadloos in verbinding met Niko Home Control.
Enkel de systemen die rechtstreeks verbonden zijn met de
schakelaar, kunnen via Niko Home Control aangestuurd
worden.
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Afwerkingen naar keuze

Niko Pure
Hou je van ultrastrak design in tijdloze materialen? Dan kies je voor de uitgepuurde schoonheid
van Niko Pure. Een reeks gemaakt uit bijzondere materialen vol verhaal en emotie zoals bamboe,
roestvrij staal, bakeliet en aluminium. Jouw garantie voor een stijlvolle en duurzame afwerking.
Betaalbaar topdesign.

alu grey
155-

alu steel grey
220-

alu black
158-

alu gold
221-

steel white
154-

steel black
161-

steel champagne
157-

stainless steel on white
250-

stainless steel on anthracite
150-

liquid snow white
241-

liquid black
242-

Bakelite® piano black
200-

natural soft grey
159-

natural red
152-

bamboo
156-

Trendafwerkingen

dark bamboo on anthracite
256-
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dark bamboo on gold
257-

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.

Niko Intense
Niko Intense: een reeks die je moet voelen. Aanraking staat centraal. De strakke vormen en
zachte belijning stralen intensiteit uit. Met deze schakelaars kies je voor een uitgesproken warm
karakter.

white
120-

sterling
121-

bronze
123-

dark brown
124-

anthracite
122-

matt black
130-

Niko Original
Spreken zachte lijnen en milde kleuren je aan? Dan is Niko Original je op het lijf geschreven.
Je gaat voor een afwerking die overal discreet aanwezig is.

white
101-

cream
100-

light grey
102-

greige
104-
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Niko Home Control installatie
Functionaliteiten

traditionele
bekabeling

busbekabeling

Lichtpunten schakelen
Aansluitingen waar je wil (stopcontact, internet, tv)
Centrale bediening met smartphone/tablet
Sferen creëren met één druk op de knop
Alles-uitknop
Aanwezigheidssimulatie
Paniekfunctie
Ingebouwde alarm- en berichtenservice
Centrale bediening met touchscreen en Digital black
Sferen creëren met gedimde lichtkringen
Vlotte bediening via display controls
Automatische verlichting via detectoren (binnen)
Automatisch gedimd licht in de nachthal ‘s nachts
Automatisch licht aan de voordeur
De juiste muziek waar en wanneer je wil
Lichtpunten dimmen
Lichtpunten automatisch schakelen met detectoren
Deuren en ramen beveiligen met detectoren
Brandalarm thuis, maar ook op je smartphone
Extra bewegingsdetectoren voor alarmen
Alarmfunctionaliteiten via routines
Oproep ontvangen van je voordeur (ook als je niet thuis
bent)
Automatische ventilatie
Verwarmen en warm water enkel wanneer nodig
Verwarm enkel op de plaatsen waar nodig
Bedien rolluiken, zonnewering en gordijnen
Beheer je energieverbruik
Beheer je zelfverbruik
Stopcontacten beheren
Verwittig familie bij nood
Open de deur vanuit je stoel of buitenshuis
Automatische uitschakeling van huishoudtoestellen
Persoonlijke alarmknop
Draadloze knoppen waar je maar wil

Op traditionele bekabeling enkel mogelijk met partnersystemen (via API-koppeling). Bekijk met welke kwaliteitspartners Niko
koppelt op www.niko.eu/partners
Niko Home Control voor traditionele bekabeling is compatibel met de digitale/slimme meter in België en Nederland.
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Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter
laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder
energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en
door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen
met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand
en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch
familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese
vestigingen.
Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: ‘Hoe kunnen
we gebouwen beter laten werken voor jou?’

Niko nv
Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas
België
+32 3 778 90 00
www.niko.eu

PF-1165-01R21251

sales.be@niko.eu

