Niko Home Control
Partnerskaber

Hos Niko forstår vi, at en bygning blot består af vinduer, mursten og cement, indtil du gør den til din egen. Og det er først,
når du har tilføjet din egen stil og personlighed, at det virkelig bliver din bolig – dit kontor.
Vi værdsætter alle individuelle drømme og idéer til det perfekte hjem. Og hvordan man ønsker, at boligen fungerer bedst.
Hvis du er på udkig efter intuitiv og brugbar teknologi, der fungerer, og ønsker et funktionelt snarere end et gadgetinspireret
udvalg af udstyr, kan du roligt vælge Niko som leverandør.

Niko giver dig komplet kontrol over din bolig
Niko Home Control garanterer, at din bolig fungerer optimalt for dig.
Det gode ved Nikos eco-system er, at det udvikles i dit tempo og fungerer med alt det nye udstyr, du anskaffer, så du i sidste
ende er i stand til at kontrollere dit energiforbrug, din sikkerhed og velvære på den mest optimale måde.

Niko Home Control passer til enhver bolig
Det betyder ikke noget, hvilken type bolig du har, hvor gammel den er, eller hvilket el-system du har ... men med elektricitet
kan du:
• Betjene alle dine enheder med en enkelt afbryder – og vær ikke bekymret for, om dine lamper (og ovn) stadig er tændt,
når du ikke er hjemme
• Rul automatisk dine elektriske markiser og persienner op og ned – enten på et bestemt tidspunkt eller når vejrforholdene
kræver det
• Brug stemmeaktivering såsom Amazon Alexa eller Google Assistant til at skifte og dæmpe belysningen, aktivere en alarm
og regulere temperaturen

Niko Home Control udvikler sig, ligesom dig
Sørg for, at de beslutninger, du træffer i dag, er bæredygtige i fremtiden.
Niko Home Control er baseret på open source-teknologi og er et fremtidssikkert boligautomatiseringssystem, der kan
udvides, hvis det bliver nødvendigt: f.eks. når din livssituation ændrer sig (større/mindre familie eller når du bliver ældre), når
dit budget tillader det, eller når teknologien udvikler sig.

Hold hovedet koldt med hænderne fulde
Brug stemmeaktivering såsom Amazon Alexa eller Google Assistant til at skifte og dæmpe belysningen, aktivere
alarmindstillingerne og regulere temperaturen
Du skal bare spørge
Niko Home Control forbindes let med stemmestyringsløsningerne Google Assistant og Amazon Alexa for at muliggøre
100 % håndfri betjening af elinstallationen i din bolig.
Der er nærmest ingen grænser for, hvad du kan bede Niko Home Control om at gøre.

Nogle af de mest populære scenarier

Godmorgen

Sluk-alt (forlad hjemmet)

Middagsscenarie

Bevægelsesdetektering ved din
hoveddør

Hyggescenarie

Bevægelsesdetektering ved dine
forældres hus

Løft dit lydsystem til næste
niveau
Med ét tryk kan du både tænde belysningen
på det rette niveau og skrue ventilationen op
eller ned, samtidig med at du afspiller musik fra
din foretrukne playliste, når du kommer hjem.
Du kan bruge sluk-alt-knappen for eksempelvis
at slukke lydsystemet og belysningen, når du
forlader hjemmet.
Er der nogen ved døren? For at sikre at du
kan høre dørklokken, dæmpes lydstyrken
øjeblikkeligt, når dørklokken ringer. Ubudne
gæster? Dit lydsystem skruer ekstra højt op for
musikken for at skræmme dem væk.

Åbn og luk persienner automatisk
Betjen dine tagvinduer, elektriske skydedøre og persienner ved hjælp af Niko
Home Control.
Den indbyggede sensor i dit tagvindue eller skydedøren gør det muligt at kontrollere på
smartphonen, om du har lukket vinduet eller døren. Det lukker også automatisk, hvis
det begynder at regne. Du kan bruge din smartphone til at åbne skydedøren eller lukke
nogen ind eller ud.
Ved hjælp af din touchskærm eller smartphone kan du åbne tagvinduer og lukke
frisk luft ind. Om vinteren forbliver dine rulleskodder og gardiner åbne for at lukke
solens varme ind. Og om sommeren lukker de automatisk for at holde varmen ude.
Dermed sparer du energi. Skifter du til dvaletilstand i boligen? Dine gardiner rulles også
automatisk ned.

Brug dit varme/kølesystem, når og hvor det er
nødvendigt
Takket være Niko Home Control kan du nu også overvåge din opvarmning, køling og varmt
vand fra ét centralt sted. Du kan kontrollere alle de primære varmesystemfunktioner, også
eksternt.
Din stue bruges på andre tidspunkter end dit køkken eller badeværelse. Efter skole laver
børnene lektier eller leger på deres værelser. Med Niko Home Control opvarmer du kun
rummene i din bolig, når det er nødvendigt.

Optimer ventilationen i din bolig
Optimer ventilationen i din bolig. På Niko Home Control touchskærmen og din smartphone
kan du overvåge, luftkvaliteten i dit hjem samt mængden af CO². Du kan hurtigt justere
ventilationsniveauet i et eller flere rum eller kort sætte din ventilation på 'boost'.
Ønsker du automatisk at skrue ned for ventilationen ved sengetid? Eller aktivere eco-tilstand, mens
du er på weekendophold? Det er alt sammen muligt. Takket være smart ventilation kører din
ventilation kun, når det er nødvendigt. På den måde kan du spare energi.

Styr og reducer dit energiforbrug
Overvåg dit energiforbrug, få indblik i, hvilke enheder der forbruger mest, og foretag justeringer
med det samme, hvor det er nødvendigt.
Tilslut dit system til energistyring til Niko Home Control
Vores energiforsyning er under forvandling. Energi produceres på en meget mere bæredygtig
måde, og vi skal reducere vores CO2-udledning i større omfang. Ved at bruge smart afbrydere til
belysning, varme, stikkontakter, ventilation og andre installationer sikrer Niko Home Control dig det
lavest mulige energiforbrug. Det er godt for miljøet og for din økonomi.

De tilgængelig funktionaliteter i Niko Home Control afhænger af de specifikke installationsfunktioner i partnersystemerne
i dit land.

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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