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Du känner säkert igen situationen: flera rum i hemmet har olika tryckknapp bredvid varandra. En eller flera för
belysning, en för markiser, en för persienner… Men vilken tryckknapp är vilken?
Bygger du ett nytt hus? Vet du redan vilka tryckknappar du vill ha, och på vilka ställen? Kommer du att använda
tryckknappar? Eller vill du kunna dimra ljuset? Tänker du installera elektriska markiser eller persienner?
Var ska du placera termostaten? Är du säker på att du inte glömt något?
Tack vare Niko touchswitch kan du få komforten, bekvämligheten och flexibiliteten med hemautomatisering utan att
du behöver anpassa din elinstallation. Genom att använda en smart pekskärm, lika stor som en tryckknapp, kan du styra
upp till 12 olika enheter eller stämningar. Med din smartphone kan du enkelt ställa in vilka funktioner du vill styra, utan
att behöva anlita en installatör.
Upptäck touchswitch, den smarta pekskärmen som passar varje elinstallation.

8 anledningar att välja
Niko touchswitch
1

Styr belysning, värme, markiser, ventilation, musik, stämningar
och mer med endast en skärm

2

Upp till 12 enheter och stämningar

3

Smart pekskärm inte större än en tryckknapp

4

Enkel att ställa in med din smartphone, utan att behöva anlita en installatör

5

Bekväm kontroll med en rörelse tack vare närhetssensor

6

Högkvalitativ pekskärm som anpassar sig efter ljusstyrkan i rummet

7

Skarp bildkvalitet med stor visningsvinkel möjliggör flexibel monteringshöjd

8

För varje hem: passar alla vanliga apparatdosor

Smart design
Tack vare Niko touchswitch kan du kombinera det enkla och användarvänliga
hos en vanlig tryckknapp med flexibiliteten hos en anpassningsbar pekskärm.
Denna touchswitch har samma storlek som en vanlig Niko-tryckknapp. Den passar varje
apparatdosa. Därför går den utmärkt att använda i varje rum. Tack vare den eleganta och tidlösa
designen passar touchswitch perfekt i ditt hem, oavsett inredningsstil.

Styr vad du vill…
Niko touchswitch är en praktisk pekskärm med tydliga symboler. Du kan använda den för att styra upp till 12 olika enheter
eller stämningar.

Kontroller

Belysning på/av

Dimra belysning

Markiser

Persienner

Värme

Rullgardiner

Ventilation

Garageport

Veluxtakfönster

Reynaersskjutfönster

Musik på din
Sonos- eller
Bose-enhet

Stämningar
Har du konfigurerat stämningar i din Niko Home Control-installation? Du kan sätta aktivera dem med endast en knapp.

Titta på TV:
Dra för gardinerna
och dimra ljuset

Party:
Vardagsrummet tänds,
ventilationen hög och
fördragna persienner

Läggdags:
Värme på
nattinställning och
alla lampor släcks

Lämna hemmet:
Alla lampor släcks,
ventilationen låg och
musiken stängs av

Komma hem:
Lampor i hallen,
köket tänds och
ventilationen normal

Semester:
Närvarosimulering
och värme låg

Äta mat:
Musik på och
belysningen ovanför
matbordet tänds

…och ändra det när som helst

Du kan ställa in pekskärmen precis som du vill ha den.
I motsvarande Niko-konfigurationsapp:
• Välj vilken kontroll som alltid ska visas på skärmen.
• Välj en 2x2-layout (rutsystem) eller kontrollkarusell.
• Ändra kontrollernas ordning.
• Välj hur många kontroller du vill se på skärmen: 1, 2, 3 eller 4.
• Lägg till en ny kontroll.
• Ta bort en kontroll.
Konfigurationsappen som du använder för att konfigurera touchswitch kan laddas ner gratis i App Store eller Play Store.

Kontroll med en rörelse
Niko touchswitch reagerar på din rörelse: när din hand närmar sig pekskärmen tänds den automatiskt och visar den första
kontrollen. Det är den kontroll du använder oftast: tänd eller släck belysningen, dimra belysningen, höja eller sänka markiserna,
justera temperaturen… Du kan styra touchswitch med en enkel rörelse, utan att ens titta.
Behöver du en annan kontroll? Dra med fingret till önskad kontroll eller använd det snabba navigeringsfältet nedtill för att gå
direkt till önskad kontroll.
Märker du efter ett tag att du ofta använder touchswitch för en annan funktion? Ställ enkelt in den kontrollen som ny standard
med hjälp av appen. Du kan även flytta andra ofta använda kontroller så att de kommer närmare dina standardkontroller.
På så sätt kan du ställa in skärmen precis som du vill ha den.

Skarp bildkvalitet
Den smarta pekskärmen garanterar optimal läsbarhet oavsett vilka förhållanden som råder. Skiner solen?
Då lyser touchswitch extra starkt så att du enkelt hittar en stämning eller kontroll.
Om du går på toaletten på natten är ljusstyrkan avsevärt lägre så att du inte bländas.
Tack vare den skarpa bildkvaliten och den stora visningsvinkeln kan du välja på vilken höjd du vill installera touchswitch,

110 cm

160 cm

utan förlust av bildkvalitet.

För varje hem
Det finns en Niko touchswitch för varje typ av elinstallation:
• Traditionell elinstallation: touchswitch 230 volt med en inbyggd kontakt
• Bussinstallation: touchswitch 24 volt
Vilken touchswitch din installatör väljer beror på din elinstallation

Touchswitch 24 volt

Touchswitch 230 volt
med en inbyggd kontakt

För Niko Home Control-installationer

För traditionella elinstallationer

Använder du redan Niko Home Control? Eller planerar

Har du en traditionell elinstallation som du inte kan eller vill

du att bygga nytt, göra om eller genomföra en fullständig

byta ut? Niko touchswitch gör samma sak som den enkla

renovering, förlägga busskablar och installera Niko

tryckknappen du ersätter – tänder och släcker ljuset. Detta

Home Control? Niko touchswitch kan ersätta flera

är även första steget mot hemautomatisering.

tryckknappar. Du placerar skärmen på en central

Det andra steget: lägga till den trådlösa smarta gatewayen

plats från vilken du vill styra dina olika enheter och

i din installation och byta ut tryckknapparna du vill ansluta

stämningar. Till exempel i köket, vardagsrummet, hallen,

till Niko touchswitch med smarta strömställare. Du kan

arbetsrummet, sovrummet eller badrummet.

vara lugn: det kräver minimalt med arbete.
Du gör ditt hem eller rum mycket smartare. Du får
omedelbart tillgång till alla möjligheter i Niko Home
Control för traditionell elinstallation.

Art.nr. 550-18001 (utan klor)

Art.nr. 551-18001 (utan klor)

		 550-18000 (med klor)

		 551-18000 (med klor)

Vill du veta mer?
Be din elinstallatör ge dig mer information om touchswitch, Niko Home Control för traditionell installation och
Niko Home Control för bussinstallation.

Niko utformar elektroniska 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 600 anställda och 11 anläggningar i Europa.
Hos Niko ställer vi bara en enda fråga varje dag:
”Hur kan vi få byggnader att fungera bättre för dig?”
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