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Niko Home Control

Hela familjen älskar den

Pappa
Oliver är 38 år. När hans hus ritades var familjen hans högsta prioritet. Han bad om ett tryggt hem
där de kunde leva ett bekvämt liv. Bekvämligheten hade en avgörande betydelse. Han hittade dessa
tre aspekter hos Niko Home Control.

Mamma
Hans fru, Caroline, är 37 år. Hon är ständigt i farten för familjens skull. Två gånger i veckan tränar
hon yoga för att få lite egentid. Ibland hon åker hon och Oliver bort medan mormor Anna passar
barnen. Barnens säkerhet är det viktigaste för henne.

Sonen
Max är 12 och utforskaren i huset. Han får gå hem själv och längtar efter mer självständighet. Ju mer
han kan göra på egen hand, desto bättre.

Dottern
Louise är 5 år och vill gärna hävda sig mot sin storebror. Även om hon fortfarande är minstingen i
huset. Hon gillar Niko Home Control eftersom även hon kan använda installationen, trots att hon
är liten.

Mormor
Anna är 69 år. Pigga mormor Anna hjälper till så mycket hon kan och hon tycker att bekvämligheten
med Niko Home Control är perfekt. Med en enda knapptryckning kan hon släcka alla
lampor i huset eller ställa in värmen på rätt läge. När familjen är på semester sätter hon på
närvarosimuleringen. Då behöver hon inte komma förbi varje kväll för att kontrollera huset. Hon
och resten av familjen vet att huset är skyddat och säkert.

Upptäck vad Niko Home Control kan göra för dig och din familj.
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Ditt hem fungerar bättre
med Niko
Lev bekvämare och säkrare samtidigt som du sparar maximalt med energi. Niko Home Control
styr elektriska enheter och system i ditt hem. Det innefattar belysning, uppvärmning och
persienner. Du styr allt med strömbrytare, en pekskärm och/eller din smartphone. Vilka möjligheter
erbjuder Niko Home Control? Oändliga. Tack vare en tidlös design passar systemet perfekt in i din
interiör.
Redo för framtiden
Niko Home Control är den perfekta lösningen för att låta dina elektriska enheter följa med i den
snabba utvecklingen av vår livsstil och våra kommunikationsmetoder. Detta smarta hem system
flyttar gränserna för bekvämlighet, säkerhet, användarvänlighet och energiförbrukning.
Niko Home Control utvecklas ständigt för att följa med i de senaste trenderna och standarderna.
Med Nikos trådlösa lösningar kan du enkelt installera strömbrytare var du vill i huset, utan att
behöva borra eller skapa kanaler. Med Niko Home Control väljer du en lösning som redan i dag tar
hänsyn till behov och önskemål i framtiden.
För dig och din familj
Niko Home Control garanterar bekvämlighet och säkerhet för dig och din familj. Vill du kunna
öppna ytterdörren för dina barn från din arbetsplats, om de inte har en nyckel? Stänga av alla
relevanta apparater i huset med en enda knapptryckning? Det fixar Niko Home Control enkelt.
Belgisk kvalitet och expertis
Med 100 års erfarenhet, varav mer än 20 år inom hemautomatisering, är Niko marknadsledare
och ett etablerat namn i Belgien. Med Niko Home Control väljer du äkta belgisk expertis. Niko har
också ett fantastiskt rykte i övriga Europa. Innovation är kärnan i allt vi gör.
Smart öppet system
Har du smarta system från andra märken i ditt hem? Du kan enkelt koppla Niko Home Control till
våra partnermärken. Du kan enkelt styra din Bose- eller Sonos-musikanläggning och behöver aldrig
oroa dig för att dina VELUX-fönster står öppna när det regnar.

Erbjudandet kan variera beroende på plats. Kontakta din lokala återförsäljare för en komplett lista över kompatibla
partnersystem.
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BANBRYTANDE

Fullständig kontroll över
ditt hem, vid alla tidpunkter.
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INTE
VÄGGBRYTANDE
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Niko Home Control

Banbrytande, inte väggbrytande

Fullständig kontroll över ditt hem, vid alla tidpunkter. Oavsett om det handlar om nyproduktion, en total renovering eller
en mindre renovering erbjuder Niko Home Control möjligheten att göra hemmet smartare, oavsett budget. Det krävs
inga nya kanaler eller borrhål eftersom du inte behöver anpassa de befintliga ledningarna. Du kan börja med en prisvärd
grundinstallation som du sedan kan utöka efter hand i framtiden.
Därför erbjuder Niko Home Control ett omfattande utbud av nya möjligheter för varje hem. Belysning, värme, ventilation,
markiser, persienner, ljudsystem, smarta energimätare osv. Du styr allt i huset centralt via Niko Home Control. Det ger inte
bara en hög grad av komfort utan gör även hemmet säkrare, mer flexibelt och energieffektivt.
Niko Home Control, ett ekosystem:
• tillgängligt för varje typ av kabeldragning, projekt och budget
• smart öppet system
• prisbelönt design
• belgisk kvalitet och mer än 100 år av expertis
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Essentials

Unna dig själv intelligens och
flexibilitet
En vanlig elinstallation? Det tillhör det förflutna. Den utvecklas inte med dig. Med Niko Home Control får du en intelligent,
öppen och flexibel elinstallation. Behöver du en extra strömbrytare? Eller du vill kanske byta ut en brytare mot en
rörelsedetektor? Eller dimra belysningen, istället för att bara tända och släcka den? Det går blixtsnabbt. Standardinstallationen
ger direkt ditt hem allt det behöver för att ge dig mer bekvämlighet, säkerhet och energibesparande funktioner (i dag och
i framtiden).
Ditt hem är aldrig längre bort än din smartphone
Du har alltid din smartphone med dig. Tack vare Niko Home Control kan du styra ditt hem med
din smartphone.
Inbyggt larm och varningstjänst
Ovälkomna besökare? Kommer barnen hem? Ditt hem skickar dig ett meddelande som berättar att
de kommit hem, eller avskräcker oönskade besökare genom att tända alla lampor. Med hjälp av din
smartphone vet du därför alltid vad som händer i ditt hem, var du än är.
Känn dig lugn på semestern
Förutom larmtjänsten kan ditt hem också simulera din närvaro i hemmet via belysningen. Det får
det att se ut som om du är hemma.
Känn dig trygg när du ska sova
Hör du ett konstigt ljud på natten? Med nödfunktionen tänder du alla lampor och utvalda personer
får ett meddelande. Ovälkomna besökare blir omedelbart bortskrämda.
Central plattform för dina hemsystem
Det är enkelt att koppla smarta system från andra märken till Niko Home Control.
Och du kan styra värmen, ventilationen, ljudanläggningen, alla fönster och allt annat du önskar.

När vi byggde vårt hus visste vi ännu inte vad vi ville ha i det, eller hur vår familj skulle se ut. Därför
valde vi Niko Home Controls standardinstallation. Nu kan vi enkelt anpassa elinstallationen efter
våra behov. Det går inte med en vanlig installation.
Oliver
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Styr all belysning på ett ögonblick
Med Niko Home Control du kan styra flera ljuskällor tillsammans eller separat. Det innebär att
du kan gruppera, skapa scenarion och bekvämlighet. Eller gå och lägga dig när du satt ditt hem i
sovläge.
Stäng av allt på en gång
Med en ”gå hemifrån-knapp” vid ytterdörren kan du med en knapptryckning släcka alla lampor och
stänga av apparater som inte behöver vara på. Det kan du också göra med din smartphone oavsett
var du är och vid vilken tidpunkt som helst.
SNELLE CONFIGURATIE
CONFIGURATION RAPIDE

PS-020-01_Atrium_Panelen-04.indd 1

Styr dina vägguttag (från 2021)*
Med ett smart vägguttag kan du enkelt slå på och av anslutna enheter. Du kan också mäta
energiförbrukningen för de anslutna enheterna.

7/06/17 13:40

Anpassa installationen själv
Vill du justera inställningen för belysningen, ändra larmmeddelandet på din smartphone eller ställa
in ett nytt scenario i vardagsrummet? Det gör du enkelt själv i den användarvänliga och lättanvända
appen som hör till Niko Home Control.

Niko Home Control underlättar för alla i huset. Det är ett väldigt användarvänligt system. Till och
med Louise vet hur man använder allt. Man behöver aldrig fundera. Det gillar jag..
Caroline
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Bekvämt boende

Ditt hem är alltid inom räckhåll

Vill du ha fler alternativ när det gäller komfort? Då behöver du ett smart system: Med en pekskärm, extra dimrar,
rörelsedetektorer och stämningsstyrning kan du välja ytterligare komfort och flexibilitet.
Intuitiva och flexibla pekskärm
Med vår Niko Digital black kan du effektivt kombinera 12 funktioner. Vill du snabbt aktivera ett nytt
scenario, sänka volymen eller dra ner persiennerna? Tack vare det intuitiva gränssnittet i vår Niko
Digital black kan du göra allt detta med en enda rörelse.
Central styrning i ditt hem
Med en pekskärm på en central plats i hemmet kan du styra allt: är alla lampor släckta, är värmen
fortfarande på någonstans eller är det någon som ringer på dörren?
Perfekt stämning i varje stund
Med scenartiostyrning och flera dimbara lampor kan du skapa rätt stämning på rätt plats med bara
ett knapptryck. Värme, ventilation, persienner och andra system kan också ingå i scenarion.
Tänd lamporna automatiskt
En rörelsedetektor tänder automatiskt belysningen på toaletten eller i förrådet när du kommer in i
rummet. Lampan släcks när det inte längre är någon som rör sig.
Sov gott
På natten tänds lamporna i hallen automatiskt svagt på 30 procent så fort någon går upp.
Automatisk belysning vid ytterdörr
Skymmer det? Då aktiveras utomhusbelysningen automatiskt när någon närmar sig ditt hus. Du
sparar inte bara energi utan avskräcker också ovälkomna gäster.
Musik där du vill ha den
Rätt stämning i ditt hem handlar inte bara om belysning. Musiken är också viktig. Med anslutning till
Sonos- eller Bose-anläggningar skapar du snabbt och enkelt en perfekt stämning. Varför inte ansluta
din musikanläggning till detektorerna? Då kan musiken dåna genom högtalarna för att skrämma bort
oönskade besökare.

Jag kan göra massor av saker själv, precis som Max. På natten behöver jag inte väcka mamma och
pappa när jag behöver gå på toaletten. Det finns alltid små lampor på i hallen, och i badrummet
tänds lampan automatiskt så fort jag går in.
Louise
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Tryggt boende

Känn dig säker hemma

Hemma vill du känna dig trygg. Du vill känna dig säker på att dina barn och ditt hem är skyddade. Då kan du känna lugn
och ro i ditt eget hem. Med Niko Home Control vet du alltid vad som händer hemma. Kommer dina barn hem från skolan,
eller uppstår oväntade rörelser när du inte är hemma? Ditt hem varnar dig med ett larm. Var du än befinner dig.
Skydda åtkomsten till ditt hem
Installera detektorer i fönster och dörrar som kan aktivera alarmfunktionen. Lamporna tänds eller
börjar blinka och du får omedelbart ett meddelande på din smartphone.
Ge inte elden en chans
Går brandlarmet? Då öppnas jalusierna automatiskt för fler utrymningsvägar och du får omedelbart
ett meddelande på din smartphone.
Känn dig lugn när du är ensam hemma
Hör du något misstänkt på natten? Du kan tända alla lampor utomhus och inomhus genom att
aktivera nödfunktionen.
Extra detektorer
Med extra detektorer i och runt ditt hem gör du det ännu svårare för ovälkomna gäster att ta sig in i
ditt hem. Ditt hem kan avskräcka dem och varna dig.
Vem är det som ringer på dörren?
Tack vare videodörrstationen vid ytterdörren kan du via din pekskärm, smartphone och/eller
surfplatta se vem som står där. Du kan hålla ett öga på ytterdörren och bestämma vem som släpps
in, även om du inte är hemma.
Stäng fönstren automatiskt när du går hemifrån.
Niko Home Control ser till att fönstren stängs automatiskt när du går hemifrån.

När jag kommer hem från skolan med Max och Louise får de genast min fulla uppmärksamhet. Så
snart som vi kommit in får Caroline ett meddelande på sin smartphone. Jag behöver inte sätta på
värmen eller tända några lampor. Allt går automatiskt med en enkel knapptryckning. Jag har all tid i
världen att ta hand om mina små busungar.
Anna
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Energimedvetet boende

Smart värme, smart ventilation

Med smarta jalusier, persienner, uppvärmning och andra installationer garanterar Niko Home Control att ditt hem har
ett behagligt inomhusklimat och dessutom förbrukar lägsta möjliga energi. På så vis sparar du inte bara pengar, du gör även
miljön en tjänst. På din eko-display, pekskärm och/eller smartphone kan du enkelt följa din energiförbrukning.
Alltid frisk luft
Med den smarta ventilationsstyrningen ökas eller minskas ventilationen automatiskt. Har du bjudit
hem vänner? Då anpassas inte bara belysningen och musiken automatisk, utan även ventilationen.
Inte hemma? Då sätts ventilationen automatiskt på den lägsta inställningen.
Alltid rätt temperatur hemma
Tack vare den smarta styrningen av värme och luftkonditionering har du alltid ett behagligt
inomhusklimat hemma. Eftersom värmestyrningen är indelad i zoner kan du till och med ställa
in temperaturen för varje rum. Är du på väg ut? Värmen sätt automatiskt på eko-inställning så att
energiförbrukningen minimeras. Är du på väg hem en kall vinterdag? Med Niko Home Controlappen kan du se till att du kommer hem till ett varmt och välkomnande hus.
Styr dina jalusier, persienner och gardiner automatiskt
Du kan undvika krångel genom att styra jalusier, gardiner och persienner automatiskt. Då förhindrar
du också att det blir väldigt varmt inomhus på sommaren, även när du inte är hemma.
Satsa på ett energieffektivt hem
Visste du att du enkelt kan göra energibesparingar på upp till 15 procent när du vet hur mycket
du förbrukar? Din eko-display, pekskärm och/eller smartphone berättar exakt hur mycket el du
förbrukar varje dag, vecka, månad och år.

På morgonen lämnar jag alltid huset sist. Ibland jag glömmer något, men Niko Home Control
hjälper mig. Innan jag öppnar dörren trycker jag på gå hemifrån-knappen. Den släcker alla lampor.
På så sätt vet jag att vi använder mindre energi.
Max
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Självständigt boende

Bo kvar i ditt eget hem längre

Hur ser din framtid ut med Niko Home Control? När barnen har flyttat hemifrån och du är äldre och allt börjar kännas lite
svårare vill du gärna känna dig trygg och säker i ditt hem så länge som möjligt. Niko Home Control kan enkelt anpassas till
att uppfylla dina specifika behov. Då kan du, dina barn och barnbarn känna er lugna.
Öppna ytterdörren utan att behöva stiga upp ur fåtöljen
Du kanske inte är lika rörlig längre? Eller är du hemma och vilar med ett brutet ben? Med en
videodörrstationen vid ytterdörren kan du öppna dörren från din säng eller fåtölj med hjälp
av din smartphone eller surfplatta. Vill du veta vem som ringer på dörren innan du öppnar?
Niko Home Controls videodörrstation visar dig.
En personlig nödknapp
I ditt eget hem ska du alltid kunna känna dig säker och trygg med vetskapen att du alltid kan
kontakta någon om du skulle behöva det. Till exempel om du blir sjuk, eller faller och inte kan resa
dig upp. Med den bärbara Niko Home Control-knappen kan du enkelt informera en familjemedlem
eller kontaktperson.
Ställ in att elektrisk utrustning stängs av automatiskt (från 2021)*
Är du glömsk eller alltid väldigt upptagen? Niko Home Control hjälper dig med säkerheten genom
att automatiskt stänga av utrustning som kan orsaka farliga situationer om den lämnas påslagen. Till
exempel ugnen, spisen och strykjärnet.
Trådlösa kontroller där du behöver dem
Håller ni på att renovera och behöver sova i vardagsrummet ett tag? Med Niko Home Control kan
du installera trådlösa kontroller precis där de behövs. Bekvämligheten förblir alltså densamma.
Håll familjen informerad
Om du vill kan Niko Home Control under vissa omständigheter skicka ett meddelande till
familjemedlemmar eller en kontaktperson. Till exempel om installationen inte detekterat någon
rörelse under flera timmar på dagen. Familjen kan då kontrollera att allt är som det ska. Om du går
hemifrån kan du enkelt stänga av denna funktion. Det är alltid användaren som styr och systemet är
enkelt att använda och anpassa.

Jag är ofta ensam hemma på dagen när alla andra är på jobbet och i skolan. Tack vare
Niko Home Control kan jag och mina barn och barnbarn vara säkra på att de informeras om något
är fel.
Anna
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Alltid en lösning

Ett nybyggt hus inom en nära framtid, renoveringsplaner eller en ändrad familjesituation? Niko Home Control är den perfekta
lösningen för varje situation. Varje hem kan framtidssäkras med Niko Home Control. Med Niko Home Control styr du allt
med strömbrytare, en pekskärm och/eller din smartphone. Beroende på din situation kan du välja olika kontroller.
Strömbrytare
Niko har en modern design. Niko Pure, Niko Intense, Niko Original: varje serie kommer i olika
färger. Välj en enkel knapp eller flera knappar, med eller utan LED-indikering. Du kan tydligt se vad
varje knapp styr och om funktionen är aktiverad. Vägguttagen matchar kontrollerna.
Typer av kontrollenheter
• brytare för belysning
• dimmer
• kontroll för jalusier, gardiner, persienner, ventilation
• eko-display
• stämningskontroll
• termostat
Niko Digital black
Med denna intuitiva kontrollskärm kan du slå på och av 12 olika belysningspunkter eller funktioner.
I konfigurationsappen kan du anpassa Niko Digital black enligt dina önskemål. Den kan installeras i
stället för en vanlig brytare.
Pekskärm
Med pekskärmen kan du styra allt i hemmet från en central plats. Du kan tända och släcka lampor,
dimra dem, höja eller sänka värmen, styra jalusier och gardiner, prata med besökare vid ytterdörren
osv. Den bästa platsen? I vardagsrummet eller köket.
Smartphone/surfplatta
Du kan använda Niko Home Control var du än är med den kostnadsfria appen på din smartphone
eller surfplatta. Lyxen att kunna släcka lampor som fortfarande lyser någonstans, att se vem som
ringer på dörren eller att höja värmen innan du kommer hem.

Alla i familjen kan använda Niko Home Control. Du behöver aldrig rusa runt i huset och sätta på
och stänga av allt. Du styr hela hemmet från en pekskärm, surfplatta eller smartphone.
Oliver
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Det smarta hemmet för varje hem
Även ditt

Nyproduktion eller renovering? Längtar du efter ett smart, automatiserat hem? Oavsett vilka planer eller vilken budget du
har kan Niko Home Control omvandla ditt hem till ett smart hem. För nyproduktion och omfattande renoveringar kan du
välja flexibiliteten som Niko Home Control installerad med bussledningar erbjuder. Vill du göra ditt hem smartare utan att
behöva göra hål i väggarna, eller vill du genomföra en renovering med en begränsad budget? Välj då Niko Home Control
installerad med traditionella ledningar, utan att behöva borra eller skapa kanaler.
Välj fullständig flexibilitet med Niko Home Control, i dag och i framtiden.
Bygger du ett nytt hus eller genomför du en omfattade renovering av ditt hus, och byter ut alla elledningar? Låt då
Niko Home Control installera bussledningar. Bussledningar är inte bara vanliga ledningar utan möjliggör komplett
hemautomatisering med ändlösa möjligheter och flexibiliteten att kunna utöka systemet, till exempel om din familjesituation
förändras.
Under elarbetet kan installatören se till att du har alla ledningar du behöver för att bo i ett smart, komfortabelt och säkert
hus och samtidigt spara energi. Med intuitiva displayer, till exempel stämningskontroll och eko-displayen, kan du anpassa
elinstallationen efter dina specifika behov. Och om du vill ändra eller utöka dina kontroller i ett senare skede går det bra, tack
vare systemets flexibilitet.
Installera Niko Home Control utan att behöva borra eller skapa kanaler
Vill göra ditt hem smartare utan att behöva bygga ett nytt hus eller dra om alla ledningar? Inga problem! Niko Home Control
kan installeras med traditionella ledningar.
Beroende på vad du vill att installationen ska omfatta kan du byta ut de befintliga strömbrytarna och vägguttagen med
kontroller som gör elinstallationen smartare genom att kommunicera trådlöst med varandra. Du kan därför installera
Niko Home Control när och var du vill. Och eftersom installationen använder sig av befintliga ledningar kan du välja
Niko Home Control utan den extra kostnaden för nya ledningar.
Tekniska aspekter: bussledningar eller traditionella ledningar? Vad är de?
Bussledningar är kablar som överför elektricitet och elektroniska signaler. De gör det möjligt för alla enheter i elinstallationen
att kommunicera med varandra och göra installationen smart. Du kan till exempel använda 1 brytare i vardagsrummet för
att även styra lamporna i sovrummen. Samma brytare kan programmeras om i ett senare skede så att den också tänder
belysningen i trädgården.
Traditionella ledningar är klassiska 230 V-elledningar som endast överför elektricitet. I en vanlig elinstallation med elledningar
kan du använda en brytare för att styra det som är anslutet till brytaren via ledningar. Strömbrytarna och vägguttagen
från Niko Home Control för traditionella ledningar kommunicerar trådlöst med en central gateway. Du kan därför styra
belysningen och jalusierna med din smartphone eller med ett enda tryck på en knapp.
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Niko Home Control för bussledningar och traditionella ledningar:
skillnader
Niko Home Control för bussledningar

Niko Home Control för traditionella ledningar

Full hemautomatisering

Begränsad hemautomatisering

Passar bra för nyproduktioner
och omfattande renoveringar

Passar bra för befintliga hem och nyproduktioner

Nya ledningar

Ansluts via traditionella ledningar utan att behöva borra eller skapa kanaler

Maximal flexibilitet beträffande kontroller och komponenter

Begränsade alternativ beträffande kontroller och komponenter

Enkel att utöka och anpassa: extra kontroller eller sensorer läggs till utan
att borra eller skapa kanaler, både trådbundna och trådlösa

Begränsade möjligheter att utöka: endast trådlösa kontroller kan läggas till
utan att behöva borra eller skapa kanaler

Kan anslutas till system från alla märken. Våra partnermärken:
• Sonos, Bose (ljud)
• VELUX, Reynaers (fönster och persienner)
• Duco, Renson, Mitsubishi Electric, NIBE, Aldes (ventilation)
• SMA (energihantering)
• Vaillant, Bulex, Saunier Duval, NIBE, Mitsubishi Electric, Daikin,
Protherm, Aldes (värme)

Kan kopplas till partnermärken som kan anslutas till Niko Home Control
via hemnätverket:
• Sonos, Bose (ljud)
• Duco, Renson, Mitsubishi Electric, NIBE, Aldes (ventilation)
• SMA (energihantering)
• Vaillant, Bulex, Saunier Duval, NIBE, Mitsubishi Electric, Daikin,
Danfoss, Protherm, Aldes (värme)

Brytare kommunicerar med system (belysning, persienner,
etc.) via elcentralen och kan styra alla system, utan att
behöva vara direkt anslutna.

Brytare är anslutna direkt till system (belysning,
persienner etc.) och kummunicerar trådlöst med
Niko Home Control. Endast systemen som är direkt
anslutna till brytaren kan styras via Niko Home Control.
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Du väljer modellen

Niko Pure
Föredrar du en elegant design i ett tidlöst material? Då kommer du att älska det eleganta utseendet
hos Niko Pure. En serie tillverkad av speciella, autentiska material, som bambu, rostfritt stål, bakelit
och aluminium. Din garanti för en elegant och hållbar design. Prisvärd ledande design.

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-

Trendig design

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: en serie du måste känna. Beröringen är det viktiga. Den eleganta formen och de
mjuka linjerna utstrålar intensitet. De här knapparna har en utpräglat varm karaktär.

white
120-

sterling
121-

bronze
123-

dark brown
124-

anthracite
122-

matt black
130-

Niko Original
Gillar du mjuka linjer och milda färger? Då är det Niko Original du letar efter. Det är en design
med en diskret närvaro.

white
101-

cream
100-

light grey
102-

greige
104-
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Niko Home Control-installation
Funktionalitet

traditionella
ledningar

bussledningar

Tända och släcka lampor
Anslutningar var du vill (vägguttag, internet, tv)
Central styrning med smartphone/surfplatta
Skapa scenario med ett knapptryck
Gå hemifrån-knapp
Närvarosimulering
Nödfunktion
Inbyggt larm och varningstjänst
Central styrning via pekskärm och Digital black
Stämningsfull belysning med nedtonade belysningskretsar
Smidig manövrering via displaykontroller
Automatisk belysning via detektorer (inomhus)
Automatisk ljusdämpning i hallen nattetid
Automatisk belysning vid ytterdörr
Rätt musik när och var du vill
Dimbar belysning
Tända eller släcka lampor automatiskt med hjälp av
detektorer
Dörr- och fönsterskydd med detektorer
Brandlarm i hemmet, men också på din smartphone
Extra rörelsedetektorer för larm
Larmfunktioner via rutiner
Ta emot samtal från din ytterdörr (även när du inte är
hemma)
Automatisk ventilation
Centralvärme och varmvatten bara när det behövs
Centralvärme bara på de platser det behövs
Styr jalusier, persienner och gardiner
Hantera din energiförbrukning
Hantera din egenförbrukning
Styr vägguttag
Informera familjen i en nödsituation
Öppna dörren från din fåtölj eller när du inte är hemma
Automatisk avstängning av utrustning i hemmet
Knapp för personlarm
Trådlösa knappar var du vill

Med traditionella ledningar endast möjligt med partnersystem (via API-anslutning). Se vilka kvalitetsmärken Niko samarbetar
med på www.niko.eu/partners
Niko Home Control för traditionell installation är kompatibel med den digitala/smarta mätaren i Belgien och Nederländerna.
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Niko utformar elektr(on)iska lösningar som får byggnader att
fungera bättre för alla som bor och arbetar i dem: Genom att
förbruka mindre energi, öka ljuskomforten och säkerheten och
genom att låta all apparatur samverka friktionsfritt. Byggnader
med Niko är effektivare, kan fjärrstyras och samspelar i större
ekosystem. Niko är ett belgiskt familjeföretag från Sint-Niklaas med
700 anställda och 10 anläggningar i Europa.
Hos Niko ställer vi bara en enda fråga varje dag: ”Hur kan vi
förbättra byggnader för att bättre passa dina behov?”

Niko Sverige
Västberga Allé 32
126 30 Hägersten
Sverige
+46 8 41 02 00 15
www.niko.eu

PF-1165-16R21353

info-se@niko.eu

