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Intuitiv betjeningsskærm
til ethvert hjem
Det vil uden tvivl lyde bekendt. På væggen sidder der flere afbrydere ved siden af hinanden. En eller flere til belysning,
en til ventilation, en til persienner... men hvilken er til hvad?
Måske er du ved at opføre et nyt hus. Ved du allerede, præcis hvilke betjeningstryk du vil have, og hvor de skal placeres?
Vil du have afbrydere, eller vil du kunne dæmpe din belysning? Vil du have elektriske rulleskodder eller persienner?
Hvor skal termostaten placeres? Er du sikker på, at du ikke har glemt noget?
Niko Digital black giver dig både komfort, bekvemmelighed og fleksibilitet i forbindelse med boligautomatisering, uden at du
skal trække nye kabler. Med den intuitive betjeningsskærm på størrelse med en afbryder kan du styre op til 12 forskellige enheder
eller scenarier. Brug din smartphone til at indstille de funktioner, du ønsker vist og styret fra betjeningsskærmen. Det gøres uden
særlige forkundskaber, og uden at elinstallatøren behøver at hjælpe dig.
Prøv Niko Digital black, den digitale betjeningsskærm, der passer til enhver elinstallation.

8 grunde til at vælge
Niko Digital black
1

Betjen belysning, opvarmning, gardiner, ventilation, musik,
Niko Home Control-scenarier med mere på blot én skærm

2.

Betjen op til 12 enheder eller scenarier

3

Digital betjeningsskærm på størrelse med en afbryder

4

5

6

Tilpas betjeningsskærmen via din smartphone, uden at du behøver
hjælp fra en installatør

Intuitiv betjening med én bevægelse takket være den indbyggede nærhedssensor,
som aktiverer skærmen, når du er tæt på den

Skærm i høj kvalitet, der tilpasser sig lysniveauet i rummet

Skarp billedkvalitet med store synsvinkler, så monteringshøjden kan tilpasses

7

dit og din families behov

8

Passer til en standard europadåse

Intuitivt design
Med Niko Digital black kan du kombinere den enkle og nemme betjening, du kender fra en
almindelig afbryder, med fleksibiliteten fra en touchskærm.
Niko Digital black er samme størrelse som en Niko-afbryder, og den passer til en standard
europadåse. Takket være det stilrene og tidløse design passer betjeningsskærmen smukt i
din boligindretning, uanset stilen i dit hjem.

Betjen lige det du vil...
Niko Digital black er en praktisk betjeningsskærm med klare symboler. Du kan bruge den til at betjene op til 12 forskellige
enheder eller scenarier.

Betjening

Belysning Til/Fra

Dæmpning af belysning

Opvarmning

Ventilation

Garageport

Rulleskodder

Markiser

Persienner

Veluxtagvindue

Skydevindue
fra Reynaers

Musik på din
Sonos- eller
Bose-enhed

Scenarier
Hvis du har programmeret scenarier til Niko Home Control installationen, så kan du slå dem til og fra med bare ét tryk.

Ser TV:
Nedrullede gardiner
og dæmpet lys

Går i seng:
Opvarmning på
natindstilling og
alt lyset er slukket

Fest:
Blød musik
og nedrullede
gardiner

Sluk alt:
Opvarmning
lavere, alt lyset
er slukket

Kommer hjem:
Lys i entre, stue
og køkken

Tager på ferie:
Simulering af
tilstedeværelse

Spiser:
Musik og lyset over
spisebordet er tændt

...og tilpas det, når du vil

Du kan indstille touchskærmen, som du ønsker det, i den Niko Home app:
• Vælg den betjening, der skal vises på skærmen.
• Vælg et layout for betjening på 2x2 (gittervisning) eller karussel.
• Tilpas rækkefølgen for betjening.
• Vælg, hvor mange betjeningsfunktioner du ønsker at se på én skærm: 1, 2, 3 eller 4.
• Tilføj en ny betjening.
• Slet en betjening.
Appen kan downloades gratis i App Store eller Play Store.

Betjening med én bevægelse
Niko Digital black reagerer på dine bevægelser, og skærmen aktiveres, når din hånd nærmer sig. Skærmen starter med at vise
den betjeningsfunktion, du bruger oftest: Tænd eller sluk lyset, dæmp lyset, hæv eller sænk rullegardiner, øg temperaturen ...
Du kan betjene Niko Digital black med én simpel bevægelse.
Har du brug for en anden betjeningsfunktion? Brug din finger til at swipe til den ønskede betjeningsfunktion, eller brug linjen til
hurtig navigation nederst for at gå direkte til den ønskede betjeningsfunktion.
Oplever du efter et stykke tid, at du oftere bruger Niko Digital black til en anden betjeningsfunktion? Brug appen på din
smartphone til ganske enkelt at indstille denne betjeningsfunktion som den nye standard. Du kan også flytte andre ofte brugte
betjeningsfunktioner, så de er tættere på din standardbetjening. På denne måde kan din skærm indstilles præcis, som du ønsker det.

Fremragende billedkvalitet
Betjeningsskærmens høje kvalitet giver optimal læsbarhed uanset forholdene. Hvis solen skinner, vil skærmen lyse ekstra skarpt,
hvilket giver dig mulighed for nemt at finde det scenarie eller den betjeningsfunktion, du ønsker. Om natten er lysniveauet
betydeligt lavere, så du ikke blændes.
Det skarpe billede og den store synsvinkel betyder, at du selv kan vælge højden for installation af betjeningsskærmen,

110 cm

160 cm

uden at du forringer billedkvaliteten.

Til ethvert hjem
Niko Digital black findes til to typer af installationer:
• Traditionel kabelføring: Niko Digital black 230 V med indbygget enkeltafbryder
• Buskabel: Niko Digital black 24 V
Hvilken betjeningsskærm du skal have installeret, afhænger af din elinstallation.

Digital black 24 V

Digital black 230 V
med indbygget enkeltafbryder

Til Niko Home Control installationer

Til elektriske standardinstallationer

Bruger du allerede Niko Home Control? Eller har du

Har du en elektrisk installation med standard kabelføring,

planer om at bygge, konvertere eller renovere, trække

som du ikke kan eller ikke ønsker at udskifte?

buskabler og installere Niko Home Control?

Niko Digital black gør det samme som den enkeltafbryder,

Niko Digital black erstatter enhver multiafbryder.

du udskifter, uden yderligere indgreb: Tænder og slukker

Placér skærmen centralt, der hvor du ønsker at betjene

lyset. Dette er også første skridt mod boligautomatisering.

dine forskellige enheder og scenarier. For eksempel

Andet skridt: Tilføjelse af den trådløse smart hub til din

i dit køkken, stue, entre, kontor, soveværelse eller

installation samt udskiftning af den betjeningsfunktion, som

badeværelse.

du ønsker at betjene med Niko Digital black. Bare rolig,
det kræver ikke at, du skal lægge nye kabler. Tværtimod får
du mulighed for at gøre dit hjem meget mere intelligent, og
du får omgående adgang til alle de muligheder, som Niko
Home Control for traditionel kabelføring tilbyder.

Typenr. 550-18001 (uden kløer)

Typenr. 551-18001 (uden kløer)

550-18000 (med kløer)

551-18000 (med kløer)

Vil du vide mere?
Kontakt din elinstallatør for yderligere information om Niko Digital black, om Niko Home Control til traditionel
kabelføring og Niko Home Control til buskabling.

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?”
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