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PERSBERICHT
Domotica voor Iedereen
Comfort, Veiligheid en Energiebesparing in één compleet systeem

Deze Slimme-Woning oplossing is gebaseerd op een Wereldstandaard
Nieuw iQ-Domo: Dit Domoticasysteem onderscheid zich op vele fronten van de bekende
Nederlandse oplossingen, zoals Klik-Aan-Klik-Uit en Home-Wizard en de vele oplossingen van de
energie aanbieders.
Het gebruik van een iQ-Domo oplossing biedt vele mogelijkheden zoals comfort, veiligheid en
energiebesparing.
Het systeem is eenvoudig te bedienen. Het besturen van verlichting, verwarming, enz. kan
middels de zeer complete gebruikersvriendelijke App, maar nog eenvoudiger met uw bestaande
schakelaars of middels een handzame multifunctionele afstandsbediening.
Hiernaast verhoogt het de veiligheid in huis enorm. Het aanschakelen van verlichting om vallen te
voorkomen, het actief melden van onraad rondom een woning, voorkomt inbraak. Het na enige tijd
uitschakelen van een kookplaat voorkomt verbranding of zelfs brand in huis. Rookdetectie of van
het giftige reukloze koolmonoxide met melding op de sirene en op de smartphone, zijn maar een
paar van de vele voorbeelden. Er kunnen ook camera’s op worden aangesloten. De opnames
kunt u live op uw Smartphone, Tablet en/of PC afspelen.
Het systeem is daardoor meteen een zeer intelligent alarmsysteem, waarbij het licht
aangeschakeld wordt, de Sirene afgaat en een melding naar uw en andere smartphones
verzonden zal worden.
Het systeem is geheel draadloos en is snel en eenvoudig te installeren maar wordt ook incl.
installatie op maat aangeboden.
Daarnaast niet te vergeten de hoge betrouwbaarheid, welke voornamelijk wordt geboden door
een data-protocol, d.w.z. dat de commando’s, in tegenstelling tot de andere systemen,
terugmelden dat de gewenste opdracht ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Hiertoe opereert dit
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systeem op een beschermende telemetrie-frequentie, welke niet wordt gestoord door speelgoed
en goedkope zendertjes, maar ook niet door de sterk overbelaste Wi-Fi en Bluetooth frequenties,
waardoor zekerheid en continuïteit is gewaarborgd.
U kunt alle apparaten individueel of als groep (Scenes) besturen, maar dit kan ook automatisch op
bepaalde vaste tijden, zonsopkomst of –ondergang. Maar ook als er beweging wordt gedetecteerd.
Voorbeeld: De verlichting, een boiler, een koffieapparaat en/of de verwarming gaan AAN als er
beweging is gedetecteerd en gaan automatisch UIT als u naar bed gaat, van huis bent of na een
bepaalde tijd van inactiviteit. Hierdoor bespaart u direct energie en verhoogt u, uw comfort.
Standaard is er een koppeling mogelijk met uw Slimme-meter, waardoor u inzicht krijgt in het stroomen gasverbruik, maar ook van de individuele apparaten welke u in het systeem kunt schakelen en de
opgewekte zonne-energie van uw zonnepanelen. Dit alles in uitgebreide grafische weergaven.
Met iQ-Domo is Domotica geen onbetaalbare luxe meer, voor enkele honderden euro’s heeft u al een
behoorlijk systeem in huis, welke flexibel is uit te breiden. Er zijn wereldwijd vele honderden producten
voor ontwikkeld en iedere maand komen er nog bij. In wezen is dit systeem reeds een
wereldstandaard met zijn 10-tallen miljoenen apparaten in gebruik.
Toepassingen: Thuis - Bedrijf - Hotels – Vakantiewoning - Zorgwoning - Scholen - enz.
Pro-ID J. van der Aa
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