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Intuïtief bedieningsscherm voor elke woning

Digital black

Intuïtief bedieningsscherm
voor elke woning
Je herkent het wel: in enkele kamers in huis hangen verschillende schakelaars naast elkaar. 1 of meer voor je verlichting,
1 voor je rolluiken, 1 voor je zonwering … Maar welke knop bedient wat?
Of misschien ben je aan het bouwen. Weet je al welke bedieningen je waar precies in huis wil hebben?
Ga je voor schakelaars? Of wil je je verlichting dimmen? Kies je voor elektronische rolluiken of zonwering?
Waar plaats je je thermostaat? En ben je zeker dat je niets vergeten bent?
Met de Digital black komt comfort, gebruiksgemak en flexibiliteit van huisautomatisering binnen handbereik, zonder
dat je je bekabeling hoeft aan te passen. Via een intuïtief bedieningsscherm zo groot als een schakelaar bedien je tot 12
verschillende toestellen of systemen. En met je smartphone stel je makkelijk in welke functies je wil bedienen, zonder
tussenkomst van een installateur.
Ontdek Digital black, het digitale bedieningsscherm dat past op elke elektrische installatie.

8 redenen om de Digital black
in huis te halen
1

Bediening van onder meer je verlichting, verwarming, rolluiken, ventilatie, muziek en
Niko Home Control sferen met 1 scherm

2

Tot 12 bedieningen of sferen

3

Digitale bediening niet groter dan een schakelaar

4

Eenvoudig in te stellen met je smartphone, zonder tussenkomst van een installateur

5

Intuïtieve bediening in 1 beweging dankzij naderingssensor

6

Kwalitatief bedieningsscherm dat zich aanpast aan de hoeveelheid licht in de kamer

7

Scherpe beeldkwaliteit met grote kijkhoek zorgt voor variabele montagehoogte

8

Voor elke woning: past in een gewone inbouwdoos

Intuïtief ontwerp
Met de Digital black combineer je de eenvoud en het bedieningsgemak
van een gewone schakelaar met de flexibiliteit van een aanpasbaar bedieningsscherm.
De Digital black is even groot als een gewone Niko schakelaar. Hij past in elke
inbouwdoos. Zo gaat hij perfect samen met de bestaande bedieningen in je huis.
Dankzij zijn strakke en tijdloze design past de Digital black naadloos in je interieur,
welke stijl je je woning ook gegeven hebt.

Bedien wat je wil…
De Digital black is een gebruiksvriendelijk bedieningsscherm met duidelijke symbolen. Je bedient er tot 12 verschillende
toestellen of systemen mee.

Bedieningen

Verlichting aan/uit

Verlichting dimmen

Verwarming

Ventilatie

Garagedeur

Rolluiken

Jaloezieën

Zonwering

Velux
dakraam

Reynaers
schuifraam

Muziek op je
Sonos of Bose
toestel

Sferen
Heb je ook sferen geprogrammeerd in je Niko Home Control installatie? Je schakelt ze met 1 toets aan en uit.

Tv kijken:
je gordijnen dicht
en het licht gedimd

Gaan slapen:
je verwarming op
nachtstand en alle
lichten uit

Party:
muziek zachtjes
aan en je
gordijnen dicht

Alles uit:
je verwarming
een graadje lager,
alle verlichting uit

Thuiskomen:
de lichten in je hal,
woonkamer
en keuken aan

Op vakantie gaan:
aanwezigheidssimulatie

Eten:
muziek en
het licht boven
de eettafel aan

… en verander wanneer je wil

Je stelt het aanraakscherm volledig in zoals je zelf wilt.
In de Niko Home-app:
• Kies je de bediening die altijd eerst op het scherm moet verschijnen.
• Selecteer je een 2 op 2 indeling (grid view) of carrousel van bedieningen.
• Verander je de volgorde van de bedieningen.
• Kies je hoeveel bedieningen je tegelijk op 1 scherm wilt zien: 1, 2, 3 of 4.
• Voeg je een nieuwe bediening toe.
• Verwijder je een bediening.
De app download je gratis in de App Store of de Play Store.

Bediening in 1 beweging
De Digital black reageert op je beweging: wanneer je hand het scherm nadert, activeert het zichzelf automatisch
en roept het de eerste bediening op. Dit is de bediening die je het vaakst nodig hebt: het licht aan of uit doen, de verlichting
dimmen, de rolluiken op en neer laten, de temperatuur verhogen… Je bedient de Digital black in 1 simpele beweging,
zelfs zonder kijken.
Een andere bediening nodig? Veeg met je vinger naar de bediening die je nodigt hebt, of gebruik de snelle navigatiebalk
onderaan om direct naar de gewenste bediening te gaan.
Merk je na een tijdje dat je de Digital black vaker voor iets anders gebruikt? Met de app stel je die bediening eenvoudig
als nieuwe standaard in. Ook andere veel gebruikte bedieningen kan je verplaatsen, om ze dichter bij je standaard bediening
te zetten. Zo is je scherm weer helemaal ingesteld zoals jij het wilt.

Uitmuntende beeldkwaliteit
Het kwalitatieve bedieningsscherm zorgt in elke omstandigheid voor optimale leesbaarheid. Schijnt de zon?
Dan licht de Digital black extra helder op, zodat je in alle comfort je sfeer of bediening vindt.
Bij een nachtelijk toiletbezoek is het lichtniveau veel lager, zodat jij niet verblind wordt.
Dankzij de scherpe beeldkwaliteit en de grote kijkhoek kies je zelf op welke hoogte je de Digital black plaatst,

110 cm

160 cm

zonder aan beeldkwaliteit in te boeten.

Voor élke woning
Er is een Digital black voor elk type elektrische installatie:
• Klassieke elektriciteitsdraden: de Digital black 230 V met ingebouwde enkelvoudige schakelaar
• Busbekabeling: de Digital black 24 V
Welke Digital black je installateur kiest, hangt af van je elektrische installatie.

Digital black 24 V

Digital black 230 V
met ingebouwde enkelvoudige schakelaar

Voor Niko Home Control installaties

Voor gewone elektrische installaties

Gebruik je Niko Home Control al? Of ga je bouwen,

Heb je een elektrische installatie met gewone elektrische

verbouwen of grondig renoveren, busbekabeling leggen en

bekabeling die je niet wilt of kunt vervangen? Zonder

Niko Home Control installeren? De Digital black vervangt

verdere ingrepen doet de Digital black net hetzelfde

elke meervoudige schakelaar. Je hangt het scherm op

als de enkelvoudige schakelaar die je vervangt: het

een centrale plek vanwaar je verschillende toestellen

licht aan- en uitdoen. Tegelijk is het je eerste stap naar

en systemen wilt bedienen. Bijvoorbeeld in je keuken,

huisautomatisering.

woonkamer, hal, bureau, slaapkamer of badkamer.

De tweede stap: de draadloze slimme hub aan
je installatie toevoegen en de bedieningen die je
met de Digital black wilt aansturen vervangen door
geconnecteerde bedieningen. Wees gerust: je hoeft daar
absoluut niet voor te hakken of te breken.
Zo maak je je huis of kamer heel wat slimmer. En je hebt
meteen toegang tot alle mogelijkheden van Niko Home
Control voor traditionele bekabeling.

Meer weten?
Vraag meer informatie aan je elektrisch installateur over de Digital black, over Niko Home Control voor traditionele
bekabeling en Niko Home Control voor busbekabeling.
Vind de dichtstbijzijnde installateur in je buurt op niko.eu/waar-kopen.

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?’
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