VEILIGHEID, COMFORT EN ENERGIEBESPARING IN ÉÉN OPLOSSING.

VEILIGHEID - ALARMERING - COMFORT
ENERGIEBESPARING - CAMERA’S

♦ 
TOEPASBAAR ZONDER VERBOUWEN
♦

GRATIS APPS: IOS en Android,

iQ-Domo is een compleet, modulair en betrouwbare “Slimme-woning” oplossing voor thuis en
bedrijf. Alles in één oplossingen naar uw keuze.

♦ 
GRATIS OPSLAG Camerabeelden

Geheel draadloos, dus goedkoop en eenvoudig
te installeren en te bedienen. (DHZ geschikt).

♦ 
14 DAGEN RETOURGARANTIE

♦

GRATIS ENERGIE MONITORING

♦

Energiebesparing: Verdien uw investering terug
en verhoog uw veiligheid en comfort.

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

♦

ONAFHANKELIJK (open standaard)

Krijg berichten bij bepaalde gebeurtenissen.

♦ 
WERELDSTANDAARD - ‘Z-Wave’

Bestuur uw Verlichting, Gordijnen, Rolluiken,
Verwarming, etc. middels Sensoren, Temperatuur, Beweging, Tijd, Zonsondergang en –
opkomst, enz.

♦

(400+ fabrikanten) TOEKOMST ZEKER!

♦

D.H.Z. of INSTALLATIE OP LOCATIE

♦ 
BESTURINGSZEKERHEID

2-Weg - AAN=AAN! - UIT=UIT!

SMART
HOMES
by

Waarom een Slimme-Woning met ‘iQ-Domo’
Eén systeem voor al uw besturingen in Huis en Bedrijf.
Veiligheid:
♦
Aansturen van de juiste verlichng verminderd de kans op vallen.
♦
Nacht- en bewakingsverlichng werkt inbraak prevenef.
♦
Voor senioren en zorg zijn er een alarm-buon en paniek-horloge beschikbaar.
♦
Op IP-Camera's kunt u live- en opgeslagen beelden bekijken bij beweging en kunnen uw zaken aansturen.
♦
Rookmelders, Deursensoren, Bewegingssensoren, Licht- en Temperatuursensoren verhogen de veiligheid.
♦
Pro-ID toegangssystemen (Easy-Lock) kunnen worden gekoppeld.
♦
Rookmelders kunnen zorgen in het geval van rook of brand, dat uw verlichng aan en uw rolluiken direct open gaan.
♦
Als u `s-nachts uit bed stapt gaat er in uw slaapkamer een schemerverlichng (WC-route) branden zodat u niet over uw pantoﬀels of matjes valt, welke na enige jd weer langzaam uitdoo2.

Alarmering:
Het systeem is middels sensoren een ul?em alarmsysteem.
♦
Preveneve werking: Met een buitensensor schakelt u, al uw verlichng aan voordat men binnen is.
♦
Bij alarm wordt uw verlichng aangestuurd om de indringers af te schrikken en deze goed te zien.
♦
Camera’s maken automasch opnames van beweging en deze worden extern opgeslagen.
♦
E-mails (SMS), en Pop-ups worden direct verzonden naar uw Tablet en/of Smartphone.
♦
Deze kunnen naar u of als Sociaal alarmering naar buren en kennissen worden gestuurd.

Besturen en Comfort:
Uw Smartphone is via internet een wereldwijd werkende afstandsbediening voor uw gebouw of woning.
♦
Besturen kanInstallatie.
middels afstandsbedieningen, sensoren, zon-opkomst of -ondergang, vaste jden.
Easy-Entry
♦
Besturen kan met uw Smartphone of Tablet (Android, iPhone, iPad, Tablet) via Internet, Apps
♦
Er zijn plae (opplakbare) schakelaars beschikbaar voor vaste schakelpunten.
♦
U kunt uw verlichng, gordijnen, rolluiken, verwarming, camera’s, etc. individueel besturen.
♦
Middels scenario's kunt u gecombineerde gebeurtenissen automasch laten uitvoeren.
♦
Met één enkele druk op een knop, kunt u aangeven of u THUISKOMT, WEGGAAT of gaat SLAPEN.
♦
Middels deze 3 lifestyles, kunnen een totaal andere betekenis geven aan uw besturing.
♦
Bv. als u 's-avonds naar bed gaat met één klik, de CV op een lager, verlichng langzaam uit, gordijnen dicht, deur op slot.
♦
Bij het verlaten van uw woning; met één klik, Alles uit, CV laag, sensoren worden een alarm systeem.
♦
Als het ‘s-avonds donker wordt schakel langzaam de juiste verlicht aan en rolluikendicht (thuis of weg).
♦
Op terugweg van werk of vakane schakelt u de verwarming alvast omhoog. Enz.

Energie besparen:
Met iQ-Domo heeA u uw eigen energiemonitor in huis (onaBankelijk van uw energieleverancier)
♦
Directe koppeling van de “iQ-Domo-Centrale” met een slimme energiemeter. Ook voor tradionele meters.
♦
U hee2 direct inzicht in uw Gas- en Elektriciteitsverbruik. (Water oponeel).
♦
Zie de besparing van uw zonnecollectoren en de terug levering.
♦
Individuele apparaten kunnen middels schakelaars met ingebouwde energiemeter, worden uitgemeten (b.v. boiler, koelkast, wasmachine).
♦
Door connue inzicht in het verbruik, kunt u wel 20-30% besparing te bereiken.
♦
Schakel automasch uit als er niemand thuis is of in een bepaalde ruimte is.
♦
Als u met vakane bent schakel dan de boilers uit en verwarming laag.

Betrouwbaar:
iQ-Domo maakt gebruik van een 2-weg databesturingsprotocol, d.w.z. dat na de aansturing, wordt gecontroleerd of de ace ook is uitgevoerd. Dus: Aan=Aan, Uit=Uit.
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