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Niko Home Control
Hele familien elsker det
Far
Oliver, er 38 år. Da huset blev tegnet, kom familien i første række. Han ønskede et trygt hjem og et
behageligt liv. Bekvemmeligheden var afgørende. Han fandt alle disse tre elementer i Niko Home Control.

Mor
Caroline, er 37 år. Hun er konstant på farten for sin familie. To gange om ugen dyrker hun yoga for at
koble af. En gang i mellem går hun ud sammen med Oliver, mens bedstemor, Anna, passer børnene.
For hende er børnenes sikkerhed det vigtigste.

Søn
Max er 12 år og husets eventyrer. Han må gerne være alene hjemme og glæder sig over at få større
frihed. Jo mere han kan klare selv, jo bedre.

Datter
Louise er 5 år og vil gerne kunne klare sig over for sin storebror. Men hun er stadig den lille pige i huset.
Hun elsker Niko Home Control, fordi installationen også er nem at bruge for hende.

(Bedste)mor
Anna er 69 år. Som den friske bedstemor, hun er, hjælper hun, hvor hun kan, og Niko Home Control er
ideel for hende. Med ét tryk på en knap kan hun slukke alt lyset i huset, eller hun kan straks sætte varmen
på den rigtige indstilling. Når familien er på ferie, tænder hun hjemmesimuleringen. Det betyder, at hun
ikke behøver at tage forbi hver aften for at kontrollere, og hun kan sammen med familien være sikker på,
at huset er sikkert og i orden.

Find ud af, hvad Niko Home Control kan gøre for din familie.
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Introduktion

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. Det gælder belysning,
opvarmning, persienner, musik og meget mere. Du styrer alting med afbrydere, en touch
skærm og/eller din smartphone. Mulighederne med Niko Home Control er uendelige.
Med sit 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. Med Niko Home Control får du en løsning, der allerede tager højde for fremtidens
behov og krav.
Til dig og din familie
Med Niko Home Control kan du og din familie leve komfortabelt og trygt. Vil du fra din
arbejdsplads lukke børnene ind, når de ikke har nøgle? Ønsker du at slukke alle unødvendige
enheder i hjemmet med et tryk på én knap? Det er ikke noget problem med Niko Home
Control.
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 ægte ekspertise. Innovation er
kernen i alt, hvad vi gør.
Smart åbent system
Har du smarte systemer fra andre mærker i dit hjem? Du forbinder nemt Niko Home control
med vores partnere. Det er let at betjene et Bose eller Sonos lydsystem, og du behøver aldrig
bekymre dig om, om dine VELUX vinduer er åbne, når du går hjemmefra.
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Niko Home Control

Banebrydende, uden nedbrydning
Fuldstændig kontrol over dit hjem til enhver tid. Uanset om du laver en nybygning, totalrenovering eller en delvis
ombygning har du med Niko Home Control mulighed for at gøre dit hjem smartere inden for ethvert budget. Også uden
nedbrydning af vægge til ny ledningsføring, fordi du ikke behøver at ændre din eksisterende elektriske installation. Du kan
starte med den overkommelige grundlæggende installation, og senere udvide den gradvist.
Niko Home Control tilbyder en bred vifte af nye muligheder til ethvert hjem. Belysning, opvarmning, ventilation, solafskærmning,
lydsystemer, smarte energimålere osv. Alt i huset kan styres centralt via Niko Home Control. Det betyder ikke kun bedre
komfort, det gør også boligen mere sikker, fleksibel og energieffektiv.
Niko Home Control, et eco-system:
• Fås til ethvert ledningssystem, projekt og budget
• Smart åbent system
• Prisvindende design
• Kvalitet og ekspertise i mere end 100 år
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Det essentielle

Nyd godt af intelligens og fleksibilitet
En traditionel elektrisk installation er fortid. Den tilpasser sig ikke løbende dine ændrede behov. Med Niko Home Control får du
en intelligent, åben og fleksibel elektrisk installation. Har du brug for en ekstra kontakt? Eller kunne du tænke dig at erstatte
en kontakt med en bevægelsessensor? Eller dæmpe belysningen i stedet for at tænde og slukke den? Det er nemt med Niko
Home Control. Med standardinstallationen får dit hjem alt, hvad der kræves, for at øge komforten og sikkerheden og spare
på energien – såvel i dag som senere.
Dit hjem er aldrig længere væk end din smartphone
Du har altid din smartphone på dig. Med Niko Home Control kan du styre hele hjemmet med din
smartphone.
Indbygget alarm- og beskedtjeneste
Ubudne gæster? Er børnene kommet hjem? Niko Home Control sender dig en besked, når de er
nået frem, eller skræmmer ubudne gæster væk ved at tænde alt lyset. På den måde kan du altid se
på din smartphone, hvad der foregår i dit hjem, uanset hvor du er.
Tag på ferie med ro i sindet
Ud over alarmtjenesten kan Niko Home Control med belysningen også simulere, at du er til stede.
Så ser det ud, som om du er hjemme.
Gå i seng med ro i sindet
Hører du en mærkelig lyd om natten? Med panik-funktionen kan du tænde alt lyset, og de
personer, du har godkendt, modtager en besked. Ubudne gæster skræmmes væk med det
samme.
Central platform til dine boligsystemer
Smarte systemer fra andre mærker forbinder du nemt med Niko Home Control.

Da vi byggede huset, var vi endnu ikke sikre på, hvordan det skulle indrettes, eller hvordan familien
ville se ud. Derfor valgte vi standardinstallationen fra Niko Home Control. På den måde kan vi altid
tilpasse vores elektriske installation til de skiftende behov. Dette er ikke muligt med en traditionel
installation
Oliver
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Betjen belysningen på et øjeblik
Med Niko Home Control kan du styre flere lyskilder samlet eller enkeltvis. På den måde kan du
definere forskellige områder og skabe stemning samt komfort. Eller gå i seng, når du har sat dit hjem i
dvaletilstand.
Sluk alt på én gang
Med sluk alt-knappen ved fordøren kan du slukke alt lys og alle apparater, som ikke behøver være
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tændt, på en gang. Alt dette kan du også gøre med din smartphone hvor som helst, når som helst.
Betjen også dine stikkontakter (tilgængelig i 2020)
SNELLE CONFIGURATIE
CONFIGURATION RAPIDE

Med de smarte stikkontakter kan du nemt tænde og slukke de tilsluttede enheder. Du kan også
måle de tilsluttede enheders energiforbrug.
Tilpas selv din installation
Vil du tilpasse timingen for belysningen, ændre alarmbeskeden på din smartphone eller indstille
en ny stemningsbelysning i stuen? Det kan du nemt selv gøre med den brugervenlige software fra
Niko Home Control.
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Niko Home Control gør det nemmere for alle i huset. Det er et meget brugervenligt system.
Selv Louise på 5 år kan bruge det hele. Man er aldrig i tvivl. Det kan jeg godt lide.
Caroline
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Komfortabel livsstil

Hjemmet er altid inden for rækkevidde
Ønsker du flere muligheder for komfort? Så har du brug for en smart, central betjeningsenhed: touch skærmen. Med ekstra
lysdæmpere, bevægelsessensorer og stemningsstyring kan du vælge en mere bekvem og fleksibel betjening.
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Intuitive og fleksible betjeningstryk (tilgængelig i 2020)
Med Niko touchswitch kan du effektivt kombinere 12 betjeningstryk. Vil du hurtigt aktivere et nyt
scenarie, skrue ned for lyden eller tilpasse solafskærmningen? Med den intuitive interface i Niko
touchswitch kan du gøre det hele på en gang.
Central styring i dit hjem.
Med en touch skærm centralt placeret i hjemmet kan du styre det hele. Er alle lamper slukket, er
der stadig tændt for varmen et sted, eller er der nogen, der ringer på?
Den perfekte stemning til ethvert øjeblik
Med stemningsstyring og flere dæmpede lamper kan du skabe den rette atmosfære det rigtige sted
med et enkelt tryk på en knap. Opvarmning, ventilation, solafskærmning andre systemer kan også
tilføjes i scenarier.
Tænd lyset automatisk
En bevægelsessensor tænder automatisk lyset på badeværelset eller i pulterkammeret, når du
træder ind. Lyset slukker, når der ikke længere er bevægelse.
Sov trygt
Om natten tænder lyset på trappen automatisk dæmpet med 30 % lysstyrke, hver gang nogen står op.
Automatisk belysning ved hoveddøren
Er det ved at være mørkt? Så tænder lyset automatisk, når nogen nærmer sig huset. Foruden at
spare energi skræmmer du ubudne gæster.
Musik, hvor du ønsker det.
Den rette stemning i dit hjem handler ikke kun om belysning, men også om musik. Med
tilslutningen af Sonos- eller Bose-installationer kan du skabe det perfekte scenarie på ingen tid.
Hvorfor ikke tilslutte musiksystemet til sensorerne? Så drøner musikken ud af højttalerne for at
skræmme ubudne gæster.

Jeg kan gøre en masse selv ligesom Max. Jeg behøver ikke vække mor og far om natten, når jeg skal
på toilettet. Der er altid dæmpet lys i gangen, og på badeværelset tænder lyset automatisk, så snart
jeg kommer ind."
Louise
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Tryghed i hjemmet
Føl dig tryg hjemme

Hjemme vil du gerne føle dig tryg. Du vil være sikker på, at dine børn og dit hjem er beskyttet, så du kan slappe af med ro i
sindet i dit eget hjem. Med Niko Home Control ved du altid, hvad der sker hjemme. Kommer børnene hjem fra skole, eller er
der ubudne gæster, når du ikke er hjemme? Du bliver advaret med en besked. Uanset hvor du er.
Beskyt adgangen til boligen
Installer sensorer på vinduer og døre, som kan aktivere alarmfunktionen. Lyset tændes eller
begynder at blinke, og du modtager straks en besked på din smartphone.
Undgå ilden får fat
Er der aktiveret en røgalarm? Så åbnes rulleskodderne automatisk for at give flere flugtveje, og du
modtager en besked på din smartphone.
Du kan være helt tryg, når du er alene hjemme
Hører du noget mistænkeligt om natten? Så kan du tænde al belysning indendørs og udendørs ved
at trykke på panikknappen.
Ekstra sensorer
Med ekstra sensorer i og omkring huset har ubudne gæster endnu mindre chance for at komme
ind. De bliver afskrækket, og du bliver advaret.
En hemmelig kode, som kun du kender.
Med kodetastaturet er du den eneste, der kan slå alarmen fra, når du kommer hjem.
Se, hvem der ringer på
Med en videodørtelefon ved din hoveddør kan du se på din touch skærm, smartphone og/eller
tablet, hvem der står ved døren. Så du til enhver tid kan holde et vågent øje med din hoveddør og
bestemme hvem, der må komme ind, også når du ikke er hjemme.
Luk vinduerne automatisk, når du går.
Niko Home Control sørger for at dine vinduer lukker automatisk, når du forlader huset.

Når jeg kommer hjem fra skole med Max og Louise, får de straks min fulde opmærksomhed. Så snart
vi er kommet ind, får Caroline en besked på sin smartphone. Jeg behøver ikke tænde for varmen eller
lyset overalt. Det hele sker automatisk med et enkelt tryk på en knap. Jeg har masser af tid til at
forkæle mine små banditter med en kop varm kakao eller noget andet lækkert.
Anna
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En energibevidst livsstil

Intelligent varmesystem og ventilation
Med intelligent betjening af solafskærmning, varmesystem og andre installationer, sørger Niko Home Control for, at der er
et behageligt indeklima i hjemmet og samtidig så lav energiforbrug som muligt. Det vil ikke kun spare dig penge, det er også
bedre for miljøet. På dit eco-display, touch skærm og/eller smartphone kan du aflæse dit energiforbrug.
Altid frisk luft
Med den intelligente ventilationsstyring skrues ventilationen automatisk op eller ned. Får du gæster?
Ikke kun belysningen og musikken ændres automatisk, men også ventilationen. Og når du ikke er
hjemme, skifter ventilationen automatisk til den laveste indstilling.
Altid den rigtige temperatur i huset
Med den smarte betjening af dit varmesystem og klimaanlæg har du altid et passende klima i dit
hjem. Med varmesystemets zonebetjening kan du oven i købet indstille temperaturen for hvert
rum. Er du på vej ud, så skifter varmesystemet automatisk til eco-indstillingen, så energiforbruget
nedsættes til et minimum. På vej hjem en kold vinterdag? Med Niko Home Control appen kan du
sørge for, at dit hus er varmt og indbydende, når du kommer hjem.
Automatisk styring af solafskærmning
Du kan spare dig selv for en masse besvær med automatisk styring af din solafskærmning. Du kan
også undgå ekstremt høje temperaturer i sommermånederne, selv når du ikke er hjemme.
Vælg et energieffektivt hjem
Vidste du, at du nemt kan opnå en energibesparelse på op til 15 %, når du kender dit forbrug?
På dit eco-display, din touch skærm og/eller smartphone kan du se, hvor stort dit elforbrug er
dagligt, ugentligt, månedligt og årligt.

Jeg er altid den sidste, der forlader huset om morgenen. Nogle gange glemmer jeg noget, men så
hjælper Niko Home Control mig. Inden jeg åbner døren, trykker jeg på afbryderen for at slukke alt.
Så slukker alt lyset. Der er ikke noget, der står tændt, og jeg ved, at vi bruger mindre energi.
Max
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Forbliv selvhjulpen

Bo længere i dit eget hjem
Tænk på din fremtid med Niko Home Control. Når børnene er flyttet hjemmefra, du er lidt ældre og alting begynder at blive
lidt mere besværligt, så vil du gerne føle dig tryg og komfortabel i dit eget hjem så længe som muligt. Niko Home Control
tilpasser sig let til dine behov. Så du, dine børn og børnebørn kan have ro i sindet.
Åbn din hoveddør uden at rejse dig fra din gode stol
Måske er du ikke helt så mobil, som du tidligere har været? Eller er du hjemme med et brækket
ben? Med videodørtelefon ved hoveddøren kan du åbne døren fra din hvilestilling i sofaen eller
lænestolen med din smartphone eller tablet. Vil du vide, hvem det er, før du åbner? Niko Home
Control videodørtelefon vil vise dig det
Et personligt nødtryk
Hjemme vil du gerne kunne føle dig sikker og tryg ved, at du altid kan kontakte nogen, hvis du får
brug for det. Det kan være, hvis du bliver utilpas eller falder og ikke kan rejse dig. Med Niko Home
Controls bærbare knap, kan du nemt informere et familiemedlem eller en kontaktperson.
Indstil elektriske apparater til at slukke automatisk (tilgængelig i 2020)
NY

Begynder du at blive lidt glemsom, eller har du bare travlt hele tiden? Niko Home Control hjælper
dig med at holde alt sikkert og slukker automatisk apparater, der kan give farlige situationer, hvis de
forbliver tændt. Det kunne være ovnen, komfuret eller strygejernet.
Trådløse kontakter, hvor du har brug for dem
Har du behov for at ændre indretningen og sove i stuen et stykke tid? Niko Home Control gør
det muligt at installere trådløse kontakter, hvor du har allermest brug for dem, så du altid har den
samme komfort, som du plejer at have.
Hold familien informeret
Hvis du ønsker det, kan Niko Home Control under bestemte omstændigheder sende en besked til
familien eller en kontaktperson. For eksempel hvis din installation ikke registrerer nogen bevægelse
i flere timer. Din familie kan så tjekke og forsikre sig, om alt er i orden. Hvis du går ud, kan du
nemt slå funktionen fra. Det er altid brugeren, der har kontrollen, og systemet er nemt at bruge og
ændre.

Jeg er ofte alene hjemme hele dagen i arbejds- og skoletiden. Med Niko Home Control er
både jeg og mine (børne)børn trygge ved, at de bliver informeret, hvis noget er galt.
Anna
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Altid en løsning
Et nybygningsprojekt i nærmeste fremtid, renoveringsplaner eller en ny familiesituation? Niko Home Control er den ideelle
løsning i enhver situation. Alle boliger kan fremtidssikres med Niko Home Control.
Med Niko Home Control styrer du alting med afbrydere, en touch skærm og din smartphone. Afhængigt af dit behov kan du
vælge fra et varieret udvalg af kontakter.
Afbrydere
Med Niko vælger du et moderne design. Designserierne Niko Pure, Niko Intense og Niko
Original – hver serie består af forskellige farver. Vælg enkelttryk eller tryk med flere tangenter,
med eller uden LED. Du kan tydeligt se, hvad hvert enkelt tryk styrer, og om en funktion er aktiv.
Stikkontakterne passer perfekt til betjeningerne.
Betjeningstyper
• Afbryder til belysning
• Dæmper
• Betjeningstryk til solafskærmning og ventilationn
• Eco-display
• Scenariestyring
• Termostat
NY

Touchswitch (tilgængelig i 2020)
Med denne intuitive betjeningsskærm kan du styre op til 12 enheder eller scenarier. I konfigurationsappen kan du tilpasse touchswitchen til dine ønsker. Den er installeret i stedet for en almindelig
afbryder.

Touch skærm
Med touch skærmen kan du styre hele huset centralt. Du kan tænde og slukke lyset, dæmpe
belysningen, skrue op og ned for varmen, betjene solafskærmning, tale med besøgende ved
hoveddøren ... den bedste placering? I stuen eller køkkenet.
Smartphone/tablet
Med en gratis app til din smartphone eller tablet kan du betjene Niko Home Control, uanset hvor
du er. Det er bekvemt at kunne slukke lyset, der stadig er tændt et eller andet sted i huset, se den
person, der står ved din hoveddør, eller skrue op for varmen, når du er på vej hjem.

Alle i vores familie kan bruge Niko Home Control. Du behøver aldrig skynde dig gennem huset for at
tænde og slukke for det hele. Du kan styre hele hjemmet med en touch skærm, din tablet eller din
smartphone.
Oliver
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Boligautomatisering til alle hjem
Også dit
Nybygning eller renovering? Drømmer du om boligautomatisering i dit hjem? Uanset dine planer eller dit budget, kan Niko
Home Control gøre dit hjem til et smarthjem. Til nybyggeri og omfattende renoveringer kan du vælge fleksibiliteten i Niko
Home Control installeret med bus-ledningsføring. Vil du gøre dit hjem smartere uden at bore i væggene, eller planlægger
du en mindre ombygning med et begrænset budget? Da bør du vælge Niko Home Control installeret med traditionel
ledningsføring, uden boring og fræsning i væggene.
Vælg fuld fleksibilitet med Niko Home Control også i fremtiden.
Bygger du nyt hus, eller planlægger du en større ombygning af dit nuværende hus, og vil du udskifte den elektriske ledningsføring?
Så bør du vælge Niko Home Control bus-ledningsføring. Bus-ledningsføring er ikke kun den enkleste ledningsføring, den giver
også mulighed for komplet boligautomatisering med uendelige muligheder og fleksibilitet for at udvide systemet, fx hvis din
familiesituation ændrer sig.
Under det elektriske arbejde vil din installatør sørge for, at du har alle de ledninger, du har brug for i et smart, behageligt og
sikkert hjem og samtidig spare energi. Med intuitive skærme, som fx scenariebetjeningstryk og eco-display, kan du tilpasse
din elektriske installation til alle dine krav. Og hvis du ønsker at ændre eller udvide dine betjeningstryk på et senere tidspunkt,
betyder systemets fleksibilitet, at det ikke er noget problem.
Installer Niko Home Control uden boring og fræsning
Ønsker du at gøre dit hjem smartere, men planlægger du ikke at bygge et nyt hus eller slå vægge ned for at udskifte din elektriske
installation? Ingen problem! Niko Home Control kan installeres i alle huse, hvor der i forvejen er anvendt europadåser.
Afhængigt af hvad du ønsker, kan du udskifte dine eksisterende afbrydere og stikkontakter med betjeninger, der gør din elektriske
installation smartere, fordi de kommunikerer trådløst med hinanden. Så du kan installere Niko Home Control når og hvor som
helst du ønsker det. Og fordi du kan genbruge dit eksisterende elektriske system, kan du vælge Niko Home Control uden ekstra
udgifter til ny ledningsføring.
Tekniske aspekter: bus-ledningsføring eller traditionel ledningsføring? Hvad betyder det?
Bus-ledningsføring anvender kabler, der fører strøm, men også elektroniske signaler. Så kan alle elementerne i din elektriske
installation kommunikere med hinanden og gøre din installation smart. For eksempel kan du bruge en afbryder i din stue til også
at betjene belysningen i dit soveværelse. Den samme afbryder kan også ved en senere lejlighed omprogrammeres til også at
tænde belysningen i haven.
Traditionel ledningsføring anvender klassisk 230V ledningsføring, der kun fører strøm. I en almindelig elektrisk installation med
elektriske ledninger bruges en afbryder til at betjene de ting, der er tilsluttet denne afbryder via ledningerne. Afbrydere og
stikkontakter til traditionel ledningsføring fra Niko Home Control, kommunikerer trådløst med en central gateway. Således kan
du betjene belysningen og solafskærmningen med din smartphone eller et betjeningstryk.
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Niko Home Control til bus-ledningsføring og traditionel ledningsføring:

Niko Home Control til bus-ledningsføring

Niko Home Control til traditionel ledningsføring

Fuld boligautomatisering

Begrænset boligautomatisering

Velegnet i nybyggeri
og omfattende ombygninger

Velegnet i eksisterende boliger og nybyggeri
med europæiske installationsdåser

Ny ledningsføring

Er forbundet via traditionel ledningsføring uden boring
og montering af ledningskanaler

Maksimal fleksibilitet i betjening og komponenter

Begrænsede muligheder i betjening og komponenter

Let at udvide og tilpasse: ekstra betjeningstryk
eller sensorer tilføjes uden boring og montering af
ledningskanaler, både trådede og trådløse

Begrænsede udvidelsesmuligheder: Kun trådløse
betjeningstryk kan tilføjes uden boring og montering af
ledningskanaler

Kan forbindes med systemer fra alle vore partnere:
• Sonos, Bose (lyd)
• VELUX, Reynaers (vinduer og persienner)
• Renson (ventilation)
• Smappee (energistyring)
• Vaillant, NIBE,
Mitsubishi Electric (opvarmning)

Kan forbindes til partnere, der kan tilsluttes på
Niko Home Control via hjemmenetværket:
• Sonos, Bose (lyd)
• Renson (ventilation)
• Smappee (energistyring)
• Vaillant, NIBE,
Mitsubishi Electric (opvarmning)

Afbrydere kommunikerer med systemer
(belysning, markiser osv.) via eltavlen, og de
kan styre ethvert system, uden at være direkte
forbundet.

Afbrydere kommunikerer direkte med systemerne og
er trådløst forbundet med Niko Home Control. Kun
systemer, der er direkte forbundet med afbryderen,
kan betjenes via Niko Home Control.

w
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Hvad kan Niko Home Control gøre for dig?
Niko Home Control-installation
Funktionalitet

Traditionel ledningsføring

Bus-ledningsføring

Tænd og sluk lyset
Forbindelser overalt, hvor du vil have dem
(stikkontakt, internet, TV)
Central betjening på smartphone/tablet
Skab scenarier med et tryk på en knap
Sluk-alt-knap
Simulering af tilstedeværelse
Panik-funktion
Indbygget alarm- og beskedtjeneste
Central betjening på touch skærm og touchswitch
Skab stemning med dæmpede belysningskredsløb
Problemfri betjening på display-tryk
Automatisk belysning med sensorer (indendørs)
Automatisk dæmpning af trappelyset om natten
Automatisk belysning ved hoveddøren
Den rigtige musik, når du ønsker det
Dæmp belysning
Tænd og sluk lyset automatisk med sensorer
Sikkerhedsbeskyttelse af dør og vindue med
sensorer
Brandalarm hjemme, men også på din smartphone
Nødtryk
Ekstra bevægelsessensorer til alarmer
Åbn din hoveddør (også på afstand)
Hemmelig kode til aktivering/deaktivering af alarm
Automatisk ventilation
Centralvarme og varmt vand, kun når det er
nødvendigt
Centralvarme, kun hvor det er nødvendigt
Styr solafskærmning
Styr strømforbrug
Betjen stikkontakter
Informer familien i nødstilfælde
Åbn din dør fra lænestolen, eller når du ikke er
hjemme
Sluk automatisk husholdningsapparater
Personlig nødknap
Trådløse tryk, hvor du vil have dem

I traditionel ledningsføring, kun mulig med partnersystemer (via API-forbindelse).
Se hvilke kvalitetsmærker, Niko er partner med på www.niko.eu/partners
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Vælg design efter ønske
Niko Pure
Vil du have et ultraslankt design i tidløse materialer? Så vil du elske Niko Pures raffinerede look.
En serie i specialmaterialer, fuld af karakter og følelser, såsom bamboo, rustfrit stål, bakelit og plexiglas.
Din garanti for en elegant, nordisk og bæredygtig finish. Førende design til en overkommelig pris.

liquid snow white

white steel

stainless steel
on white

champagne steel

alu gold

natural soft grey

alu grey

stainless steel
on anthracite

bamboo

natural red

alu steel grey

alu black

black steel

Bakelite© piano black

Trendy finish

dark bamboo
on gold
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dark bamboo
on anthracite

Bakelit ® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH.

Niko Intense
Niko Intense: en serie, som du skal opleve. Berøringen er vigtigst. Den elegante form og de bløde
linjer udstråler intensitet. Med disse kontakter vælger du en markant varm stil.

white

sterling

bronze

dark brown

anthracite

Niko Original
Er du tiltrukket af bløde linjer og dæmpede farver? Så er Niko Original det, du søger.
Du vælger en finish med en diskret fremtoning.

white

cream

light grey

greige

Med Niko afbryder-app kan du selv afprøve de forskellige designs, og blive sikker på at din valgte afbryder
passer i dit interiør. www.niko.eu/switch-niko-app
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Niko designer elektroniske og elektriske løsninger, som gør, at
bygninger bedre kan opfylde behovene hos de mennesker, der
bor og arbejder i dem. Ved at bruge mindre energi, forbedre
lyskomforten, øge sikkerheden og ved at sikre, at alle applikationer
fungerer perfekt sammen. Bygninger med løsninger fra Niko er
mere effektive, kan styres på afstand i et samspil med større ecosystemer. Niko er en belgisk familievirksomhed fra Sint-Niklaas
med 700 medarbejdere og 10 europæiske afdelinger.
Hos Niko har vi et spørgsmål, der driver os hver dag: ”Hvordan kan
vi forbedre bygninger, så de bedre passer til dine behov?”

Niko-Servodan A/S
Stenager 5
DK-6400 Sønderborg
info@niko.dk
www.niko.dk

PF-1008-17

tel. +45 74 42 47 26

