Niko Home Control
Je huis werkt beter met Niko
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Niko Home Control
Het hele gezin is fan
De papa
Olivier is 38. Toen hij zijn huis liet ontwerpen, stond zijn gezin centraal. Hij vroeg een veilige woning
waarin het comfortabel leven is. Gemak stond voorop. Hij vond die drie aspecten in Niko Home
Control.

De mama
Zijn vrouw Caroline is 37. Ze is constant voor haar gezin in de weer. Om tijd voor zichzelf te nemen,
volgt ze twee keer per week yogales. Af en toe knijpt ze er met Olivier tussenuit terwijl grootmoeder
Anna op de kinderen let. De veiligheid van haar kinderen komt voor haar op de eerste plaats.

De zoon
Max is 12 en de ontdekker in huis. Hij mag al alleen naar huis komen en kijkt reikhalzend uit naar meer
zelfstandigheid. Hoe meer hij alleen mag doen, hoe beter. Zijn beginnende puberteit strooit af en toe wat
roet in het eten.

De dochter
Louise is 5 en wil niet onderdoen voor haar grote broer. Ook al blijft ze het kleine meisje in huis. Ze
houdt van Niko Home Control, want de installatie is ook makkelijk voor haar als kleine meid.

De (groot)moeder
Anna is 73. Als kwieke oma springt ze bij waar ze kan. De moeder van Caroline vindt rust in het
gemak van Niko Home Control. Met één druk op de knop schakelt ze alle lichten in huis uit of zet ze
de verlichting in de woonkamer meteen in de juiste stand. Wanneer het gezin op reis gaat, start ze de
aanwezigheidssimulatie op. Zo is ze zelf gerust en moet ze niet elke avond langskomen.

Ontdek wat Niko Home Control voor jou en je gezin kan betekenen.
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Niko Home Control
Comfortabel en veilig wonen? Dat doe je met Niko Home Control. Op
een gebruiksvriendelijke manier bedien je je verlichting, verwarming,
rolluiken, zonwering, ventilatie … Tegelijkertijd verbruik je minder
energie. Je stemt de installatie heel gemakkelijk af op wat jij en je gezin
nodig hebben. Ook al verandert dat in de toekomst.

Basisinstallatie
Hiermee heb je al meer mogelijkheden dan met een traditionele
elektrische installatie.

Meer comfort
Je bedient je installatie met een centraal touchscreen aan de muur, met je
smartphone of tablet. Met dimmers, bewegingsmelders en sfeerbediening
ga je voluit voor bedieningsgemak.

Veilig wonen
Voel je veilig dankzij de extra veiligheidsfuncties zoals een videofoon
aan de voordeur, koppeling met je alarminstallatie en rookmelders, en
meldingen op je smartphone.

Slim verwarmen, slim ventileren
Zoneverwarming verwarmt de kamers apart van elkaar, slimme ventilatie
reageert automatisch op je aan- en afwezigheid. Ook automatische
sturing van de rolluiken en zonwering vermindert je energiefactuur.

Je huis werkt beter met de slimme oplossingen van Niko

Toen we onze woning bouwden, wisten we nog niet wat we allemaal in
huis wilden, of hoe ons gezin eruit zou zien. Daarom kozen we voor de
basisinstallatie van Niko Home Control. Zo kunnen we onze elektrische
installatie altijd aanpassen aan onze veranderende behoeften. Dat kun
je met een klassieke installatie niet.
Olivier
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De basisinstallatie

Krijg intelligentie en flexibiliteit cadeau
Een klassieke elektrische installatie? Die is niet meer van deze tijd. Ze groeit niet met je mee. Met Niko Home Control
ga je voor een intelligente en flexibele elektrische installatie. Een extra schakelaar? Een schakelaar vervangen door een
bewegingsmelder? Of de verlichting dimmen in plaats van enkel aan- en uitschakelen? Dat is zó gebeurd.
De basisinstallatie voorziet je woning meteen van alles wat nodig is om (vandaag of later) ook voor meer comfort,
veiligheid of energiebesparende functies te kiezen.
Bedien je verlichting met 1 druk op de knop
Met Niko Home Control bedien je verschillende lichtpunten samen of apart van elkaar. Zoals
de lamp boven je eettafel, het licht in je woonkamer en de algemene sfeerverlichting. Zo baken je
ruimtes af en creëer je sfeer en comfort.
Schakel alles in één keer uit
Twijfel je of je de verlichting in de slaapkamers wel uitgedaan hebt? Met een alles-uitknop bij de
voordeur schakel je in één keer alle lichten en toestellen uit die niet aan moeten staan. Je bepaalt
zelf welke verlichting en welke apparaten je met de knop bedient.
Ga gerust slapen
Hoor je ’s nachts een verdacht geluid? Met één druk op de paniektoets naast je bed schakel je alle
verlichting in de tuin en het huis aan. Ongewenste bezoekers kiezen meteen het hazenpad.
Vertrek gerust op reis
Je huis laat je niet graag onbeschermd achter wanneer je met vakantie bent. Dankzij
aanwezigheidssimulatie gaat de verlichting in je woning automatisch aan, op verschillende plekken
en momenten. Zo lijkt het alsof je thuis bent.
Bedien ook je stopcontacten
Niet alle stopcontacten hoeven constant te werken. Bijvoorbeeld de stopcontacten in je bureau
wanneer je slaapt of de stopcontacten buiten wanneer je niet thuis bent. Met Niko Home Control
schakel je ze een tijdje uit.

Niko Home Control maakt het voor iedereen in huis gemakkelijker. Het is een heel gebruiksvriendelijk
systeem. Zelfs Louise weet hoe ze alles moet gebruiken. Je moet nooit twee keer nadenken. Daar
hou ik van.
Caroline
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Meer comfort

Je woning altijd binnen bereik
Bij comfort hoort een overzichtelijke centrale bediening die je altijd en overal bij de hand hebt: je smartphone. Met extra
dimmers, bewegingsmelders en sfeerbediening kies je voor extra bedieningsgemak en flexibiliteit.
Je woning binnen bereik van je smartphone
Je smartphone heb je altijd bij je. Dankzij Niko Home Control krijg je met je smartphone controle
over je woning. Je checkt bijvoorbeeld in de inkomhal of op kantoor of er geen lichten bleven
branden. Ook met een touchscreen op een centrale plaats in huis zie en controleer je alles: zijn
alle lichten uit, brandt de verwarming nog ergens, of staat er iemand aan de deur?
Op elk moment de juiste sfeer
De juiste hoeveelheid licht op de juiste plek en het juiste moment doet wonderen. Staat er ’s
nachts iemand op? Dan moet het licht in de nachthal maar zachtjes branden. Languit tv-kijken? Met
één druk op de knop dim je het licht. Zelfs dat van je staande lamp. Een etentje met vrienden?
Eén tik op de knop en je hebt een perfect uitgelichte eettafel. Je kiest voor alles wat je doet meteen
de juiste sfeer.
Laat de verlichting automatisch branden
In het toilet, de bergruimte of de inloopkast blijft het licht weleens branden zonder dat je het weet.
Een bewegingsmelder schakelt het licht automatisch aan wanneer iemand de kamer binnenkomt.
Wanneer er geen beweging meer is, gaat de verlichting uit.
Wordt het donker? Dan gaat je buitenverlichting automatisch op 30% branden. Wanneer iemand
je huis nadert, springt het licht aan de voordeur en/of op de oprit automatisch op volle sterkte. Je
bespaart energie én je schrikt er ongenode gasten mee af.

Ik kan net als Max al heel veel dingen alleen. ’s Nachts moet ik papa en mama niet wakker maken
om te gaan plassen. In de gang branden altijd kleine lichtjes en in de badkamer gaat het licht vanzelf
aan als ik binnenkom.
Louise
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Veilig wonen

Want thuis wil je je veilig voelen

Thuis wil je je veilig voelen. Je wilt er zeker van zijn dat je kinderen en je woning beschermd zijn. Zo kun je gerust ontspannen
in je eigen woning.
Weet altijd wat er thuis gebeurt
Ga met een gerust hart de deur uit. Koppel de alles-uittoets, de paniektoets en
aanwezigheidssimulatie aan je smartphone. Komen je kinderen thuis van school, gaat je
poetsvrouw naar huis of is er ongewenste beweging wanneer je er niet bent? Je woning
waarschuwt je met een bericht. Waar je ook bent.
Geef brand geen kans
Merkt de rookdetector brand op? Dan gaan de sirenes af en opent Niko Home Control meteen
alle rolluiken. Zo heb je extra vluchtwegen.
Laat je huis gerust achter
Hoor je ’s nachts iets verdachts? Met één druk op de paniektoets naast je bed schakel je al je
buitenverlichting en verlichting in huis aan. Ben je niet thuis? Dan krijg je bij ongewenst bezoek een
verwittiging op je smartphone. Ga je op vakantie? Aanwezigheidssimulatie doet de lichten in huis
op verschillende plaatsen en tijdstippen automatisch branden, én de rolluiken ’s morgens omhoog
en ’s avonds omlaag gaan.
Heb je een alarmsysteem? Koppel het aan je verlichting. Alle lichten gaan meteen aan wanneer het
alarm indringers detecteert. Zo staan ze letterlijk in de schijnwerpers en zien de buren dat er iets
mis is.
Weet wie er aan je voordeur staat
Kom je niet graag uit je stoel wanneer de bel gaat? Dankzij toegangscontrole zie je op je
touchscreen, smartphone of tablet wie er voor de deur staat. Na een praatje beslis je of je je
bezoeker binnenlaat. Ben je niet thuis? De videobuitenpost filmt iedereen die aanbelt. Zo weet je
meteen welk bezoek je gemist hebt.

Wanneer ik met Max en Louise van school kom, hebben ze direct mijn volle aandacht. Zodra we
binnen zijn, krijgt Caroline een berichtje op haar smartphone. Ik moet de verwarming niet opzetten
of overal de lichten aandoen. Eén druk op de knop en alles gaat automatisch. Ik heb alle tijd van de
wereld om mijn bengels te verwennen met een bordje soep of ander lekkers.
Anna
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Slim verwarmen,
slim ventileren
En verbruik minder

Bedien ook de rolluiken, zonwering, ventilatie, verwarming… in je huis slim. De alles-uittoets zet ook de ventilatie op minimum
en de verwarming lager. Je beperkt ook je energieverbruik. Op het ecodisplay, het touchscreen of je mobiele toestel zie je
perfect hoeveel energie je verbruikt en via je zonnepanelen produceert.
Lekker warm, alleen waar nodig
Je moet niet alle kamers in huis op hetzelfde moment verwarmen. Dankzij zoneverwarming
verwarm je elke kamer in huis apart op verschillende tijdstippen én temperaturen. Bijvoorbeeld je
badkamer alleen tussen 7 en 8 uur ’s morgens en 22 en 23 uur ’s avonds.
En wil je in een aangenaam warm huis thuiskomen wanneer je vroeger op je werk vertrekt of uit
vakantie terugkomt? Schakel je verwarming met je smartphone of tablet in. Waar je ook bent.
Altijd gezonde lucht
Goede ventilatie is cruciaal voor een gezonde luchtkwaliteit. Met de slimme ventilatiesturing
werkt je ventilatie alleen wanneer dat nodig is. Komt er iemand de badkamer binnen of laat je het
licht boven je aanrecht branden? Dan schakelt de ventilatie automatisch hoger. Ga je weg? Dan
draait je ventilatie op de laagste stand.
Bedien je rolluiken, zonwering en gordijnen
Door je rolluiken, gordijnen en zonwering automatisch te bedienen, bespaar je jezelf heel wat
heen- en weergeloop. Je bepaalt zelf wanneer en hoe je ze sluit. Zo geniet je maximaal van de
zonnewarmte en wordt het niet te warm. En je krijgt extra comfort, veiligheid en privacy.
Ga voor een energiezuinig huis
Weet je dat je gemakkelijk tot 15% energie bespaart wanneer je weet hoeveel je verbruikt? Het
ecodisplay, het touchscreen en je tablet of smartphone vertellen je exact hoeveel elektriciteit,
water en gas je elke dag, week, maand en jaar je verbruikt. En hoeveel elektriciteit je
zonnepanelen opwekken. Het stand-byverbruik van je toestellen? Dat zie je meteen. Je schakelt
het eenvoudig uit.
Vertrek je ’s morgens naar je werk? Zet met één druk op de ecotoets je woning in ecomodus. Zo
schakel je al je lichten uit en zet je je verwarming en ventilatie op een lagere stand.

Ik ben ’s morgens altijd de laatste die vertrekt. Soms vergeet ik wel eens iets, maar Niko Home
Control helpt mij. Voor ik de deur open doe, druk ik op de alles-uittoets. Die schakelt alle lichten uit.
Zo blijft er niks branden en zorg ik er ook voor dat we minder elektriciteit verbruiken.
Max
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Eenvoudig bedienen
Je bedient Niko Home Control met gewone drukknoppen, een touchscreen of je smartphone of tablet. Bijkomende
bedieningen voeg je zonder kappen en breken of extra bekabeling toe. Tot vier drukknoppen of bedieningspunten per
inbouwdoos. Zo vervang je één drukknop gemakkelijk door twee knoppen.
Drukknoppen
Met Niko ga je voor een eigentijdse look. Niko Pure, Niko Intense, Niko Original: elke
afwerkingsreeks bestaat uit verschillende kleuren. Voor elke bediening kies je uit enkelvoudige,
2- en 4-voudige knoppen met of zonder led. Je ziet duidelijk welke knop wat bedient en of een
bediening ingeschakeld is. De stopcontacten sluiten mooi aan op de bedieningen.
Soorten knoppen
•

bediening voor verlichting

•

dimmers

•

drukknoppen voor rolluiken, gordijnen, zonwering, ventilatie

•

ecodisplay

•

sfeerbediening

•

thermostaat

Touchscreen
Met het touchscreen bedien je alles in huis van op een centrale plaats. Je schakelt de verlichting aan
en uit, dimt ze, zet de verwarming hoger of lager, bedient je rolluiken en gordijnen, praat met je
bezoekers aan de voordeur... De beste plek? Je woonkamer of keuken.
Smartphone/tablet
Je bedient Niko Home Control van eender waar met de gratis app op je smartphone of tablet.
Even gemakkelijk als het licht aan- en uitdoen. Handig om het licht uit te schakelen wanneer het
nog ergens brandt, om een lek te detecteren of om de verwarming al wat hoger te draaien voor je
thuiskomt.

Iedereen kan met Niko Home Control werken. Zelfs de kleine Louise en ik. Je moet nooit het huis
doorrennen om alles aan en uit te zetten. Je bedient de hele woning met één touchscreen, je tablet
of smartphone.
Anna
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Afdekplaten
Niko Pure
Hou je van ultrastrak design in tijdloze materialen? Dan kies je voor de uitgepuurde schoonheid van
Niko Pure. Een reeks gemaakt uit bijzondere materialen vol verhaal en emotie zoals bamboe, roestvrij
staal, bakeliet en plexiglas. Jouw garantie voor een stijlvolle en duurzame afwerking. Betaalbaar topdesign.

stainless steel on
anthracite

stainless steel on
white

natural soft grey

natural red

bamboo

white steel

black steel

champagne steel

Bakelite® piano black

Bakelite® chocolate

fluent champagne

fluent anthracite

liquid jade

liquid snow white

weathered steel

skin sensation
cinnamon

alu grey

alu black

alu steel grey

alu gold

bronze

concrete

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH

Niko Intense
Niko Intense: een reeks die je moet voelen. Aanraking staat centraal. De strakke vorm en zachte
belijning stralen intensiteit uit. Met deze schakelaars kies je voor een uitgesproken warm karakter.

white

sterling

anthracite

bronze

dark brown

Niko Original
Spreken zachte lijnen en milde kleuren je aan? Dan is Niko Original je op het lijf geschreven.
Je gaat voor een afwerking die overal discreet aanwezig is.

white

cream

light grey

greige
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Meer comfort

Basisinstallatie
Aan de achterdeur, in de inkomhal en de garage plaats je schakelaars voor de allesuitknop en de aanwezigheidssimulatie. In de slaapkamer komen een paniektoets en
een alles-uitknop om alle verlichting beneden uit te schakelen. In de berging kun je
het licht automatisch doen doven met de timerfunctie.

Ref.

App.

Woning

Grote
woning

Connected controller light

550-00002

1

1

1

Railkoppeling

550-00020

1

1

1

Omschrijving

Schakelmodule voor
3 verschillende kringen
Schakelmodule voor
6 verschillende kringen

550-00103

1

1

meervoudige muurprint
Enkelvoudige muurprint

App.

Woning

Grote
woning

Connected controller

550-00003

1

1

1

Railkoppeling

550-00020

1

1

2

550-00106

1

2

4

550-14021

1

2

2

550-14090

1

2

2

3 verschillende kringen

centerafstand6 60 mm
Aansluitunit voor

Ref.

Omschrijving

Schakelmodule voor

Tweevoudige verticale muurprint
voor combinatie met aansluitunit,

Via sfeerbediening in de woonkamer kunnen je klanten met 1 druk op de knop
het juiste lichtniveau voor al hun activiteiten kiezen. Met hun smartphone of tablet
bedienen ze de installatie in hun woning en van overal ter wereld. In de inkomhal,
nachthal, bergruimte, wc, kelder, garage, inloopkast en aan de buitengevel
vervangen bewegingsmelders de gewone schakelaars. Hebben je klanten een
terras? Dan krijgen ze voor hun buitenverlichting een controleschakelaar met
ingebouwde led. Zo zien ze binnen of de buitenverlichting blijven branden is.

Schakelmodule voor
6 verschillende kringen

550-00103
550-00106

1
1

2

Universele dimmodule 2 x 400W

550-00340

2

2

3

Sfeerbediening

550-13040

1

1

1

550-14021

1

1

550-14090

1

1

14

22

1

2

Tweevoudige verticale muurprint
voor combinatie met aansluitunit,
centerafstand 60 mm
Aansluitunit voor

550-14110

9

15

24

Enkelvoudige drukknop

xxx-51001

7

8

8

Tweevoudige drukknop

xxx-51002

8

14

met connector

Viervoudige drukknop

xxx-51004

1

1

3

Buitenbewegingsmelder white

550-20200

Binnenbewegingsmelder

550-20210

3

4

7

Enkelvoudige drukknop

xxx-51001

3

5

8

met connector

Zesvoudige drukknop

xxx-51006

Enkelvoudige drukknop met led

xxx-52001

2

1

Tweevoudige drukknop met led

xxx-52002

1

1

Enkelvoudige afdekplaat
Tweevoudige afdekplaat, centerafstand
60 mm

1

meervoudige muurprint
Enkelvoudige muurprint

550-14110

8

2

Tweevoudige drukknop

xxx-51002

2

4

7

Viervoudige drukknop

xxx-51004

1

1

5

Zesvoudige drukknop

xxx-51006

xxx-76100

9

15

24

xxx-76200

1

2

2

1

Enkelvoudige drukknop met led

xxx-52001

1

1

1

Tweevoudige drukknop met led

xxx-52002

1

1

2

xxx-55511

3

4

7

xxx-76100

12

16

30

1

1

Afwerkingsset voor
binnenbewegingsmelder
Enkelvoudige afdekplaat
Tweevoudige afdekplaat, centerafstand
60 mm

xxx-76200

Appartement: 8 lichtkringen + 1 kring met geschakelde stopcontacten

Appartement: 5 lichtkringen + 4 dimbare lichtkringen

Woning: 13 lichtkringen + 2 kringen met geschakelde stopcontacten

+ 1 kring met geschakelde stopcontacten

Grote woning: 21 lichtkringen + 3 kringen met geschakelde

Woning: 10 lichtkringen + 4 dimbare lichtkringen

stopcontacten

+ 2 kringen met geschakelde stopcontacten
Grote woning: 18 lichtkringen + 6 dimbare lichtkringen

20

3

+ 3 kringen met geschakelde stopcontacten
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Veilig wonen

Slim verwarmen,
slim ventileren

Detecteert de installatie dat er iets niet klopt? Dan ontvangen je klanten
waarschuwingsberichten op hun smartphone. Bewegingsmelders in de
woonkamer en inkomhal en aan de buitengevel schakelen de verlichting bij
beweging aan. Zo schrikken ze ’s nachts ongewenst bezoek af. Detectoren in het
toilet en de bergruimte doen het licht automatisch branden wanneer er iemand
aanwezig is. Ook de bediening van rolluiken gaat automatisch. Dankzij koppeling
met de rookmelders gaan ze bij brandalarm automatisch open om de bewoners
een extra vluchtweg te geven. En met een videobuitenpost aan de voordeur en
een touchscreen in de woonkamer bepalen je klanten zelf wie ze binnenlaten.
Ref.

App.

Woning

Grote
woning

Connected controller

550-00003

1

1

1

Railkoppeling

550-00020

1

1

2

Omschrijving

Schakelmodule voor
3 verschillende kringen
Schakelmodule voor
6 verschillende kringen

550-00103

1

1

550-00106

1

2

Ref.

App.

Woning

Grote
woning

Connected controller

550-00003

1

1

1

Railkoppeling

550-00020

1

2

2

Omschrijving

Schakelmodule voor
3 verschillende kringen
4

Schakelmodule voor
6 verschillende kringen

550-00103
550-00106

1
2

3

4

Motormodule

550-00130

1

1

2

Motormodule

550-00130

1

1

3

Digitale potentiaalvrije sensormodule

550-00210

1

1

1

Ventilatiemodule

550-00140

1

1

5

Voeding voor touchscreen

550-00501

2

2

Tweevoudige verticale muurprint
voor combinatie met aansluitunit,

550-14021

3

3

4

centerafstand 60 mm
Aansluitunit voor
meervoudige muurprint
Enkelvoudige muurprint
met connector
Thermostaat

550-14090
550-14110

3

3

4

10

1

1

1

550-00210

1

1

1

Pulsteller

550-00250

1

1

4

550-00801

1

in een woning met

550-20210

4

550-22001
xxx-51001

3
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Meetmodule elektriciteit (3 kanalen)
Thermostaat

550-13050

1

3

Ecodisplay

550-13080

4

6

1

1

5

8

voor combinatie met aansluitunit,
Aansluitunit voor
meervoudige muurprint

xxx-51002

2

5

9

Enkelvoudige muurprint

xxx-51004

1

1

2

met connector

Zesvoudige drukknop

xxx-51006

1

Enkelvoudige drukknop

Enkelvoudige motorbediening

xxx-51033
xxx-51036

Enkelvoudige drukknop met led

xxx-52001

Afwerkingsset voor

1

2

2

3

1

1

550-14021

4

5

10

550-14090

4

5

10

550-14110

7

13

16

xxx-51001

7

8

8

centerafstand6 60 mm

Tweevoudige drukknop

Dubbele motorsturing

1

Tweevoudige verticale muurprint

Viervoudige drukknop

3

550-00803

1

550-20101

Binnenbewegingsmelder
één verlichte aanraaktoets

550-00150

een eenfasig net

550-20200

Enkelvoudige drukknop

Verwarmings- of koelingsmodule
Digitale potentiaalvrije sensormodule

Module voor het meten van elektriciteit

Buitenbewegingsmelder white

Videobuitenpost met

1

Tweevoudige drukknop

xxx-51002

2

7

14

1

2

Viervoudige drukknop

xxx-51004

1

1

3

3

3

Zesvoudige drukknop

xxx-51006

Enkelvoudige motorbediening

xxx-51033

3

1

5
2

1

1

xxx-55511

4

4

6

Dubbele motorsturing

xxx-51036

2

xxx-76100

8

15

26

Enkelvoudige drukknop met led

xxx-52001

1

xxx-76200

3

4

4

Tweevoudige drukknop met led

xxx-52002

Ventilatiebediening met led

xxx-52054

1

1

1

Enkelvoudige afdekplaat

xxx-76100

9

15

19

xxx-76200

4

5

10

binnenbewegingsmelder
Enkelvoudige afdekplaat
Tweevoudige afdekplaat, centerafstand
60 mm

Tweevoudige afdekplaat,
centerafstand 60 mm
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Bovenop de basisinstallatie plaats je in de woonkamer, de keuken en het bureau
een geschakeld stopcontact. Die kunnen je klanten uitzetten om bijvoorbeeld ’s
nachts sluipverbruikers zoals de televisie, dvd-speler en decoder uit te schakelen.
Zoneverwarming in de leefruimtes en in de badkamer haalt samen met intelligente
ventilatie op basis van aan- en afwezigheid het energieverbruik naar beneden.
Beide zijn aan de automatische rolluiken gekoppeld. Dankzij de elektriciteits-,
water- en gasmeting zien je klanten op het ecodisplay en hun smartphone of tablet
hoeveel energie ze verbruiken.

1

2

2

Ventilatiebediening met led

xxx-52054

1

1

1

Enkelvoudige afdekplaat

xxx-76100

9

15

19

xxx-76200

4

5

10

Tweevoudige afdekplaat,
centerafstand 60 mm

Appartement: 8 lichtkringen + 1 kring met geschakelde stopcontacten

Appartement: 8 lichtkringen + 1 kring met geschakelde stopcontacten

Woning: 13 lichtkringen + 2 kringen met geschakelde stopcontacten

Woning: 13 lichtkringen + 2 kringen met geschakelde stopcontacten

Grote woning: 21 lichtkringen + 3 kringen met geschakelde stopcontacten

Grote woning: 21 lichtkringen + 3 kringen met geschakelde stopcontacten

Niko Home Control

Binnenkort een nieuwe look

Dit najaar verandert de look van de basis en de apps van Niko Home Control. Dit zorgt voor nog een makkelijker gebruik.

Installation Name - version 1

ADD USER

U p l o a d c ha n ges

APP ADJUSTMENTS

Name
Guest user
Image

USER PROFILES

LO C AT I O N S

TOUCH SCREENS

USER SETTINGS

user active

Olivier

password required
remote access

Caroline
LOCATION ACCESS

Kitchen

Max

Dining room
Living room
Ofﬁce

Louise

Hallway

+ Add user
Cancel

Save

Elk gezinslid kan zijn gebruikersscherm personaliseren. Zo creëert iedereen gemakkelijk zijn eigen sfeer in huis.

Op zijn telefoon ziet Olivier van op afstand wie er voor de deur staat. Zo wordt het makkelijk om aan een koerier door te
geven om een pakje bij de buren af te leveren.
Niko Home Control evolueert naar een open systeem. Zo wordt integratie mogelijk met partners als Renson, Reynaers en Velux.
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Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in
Sint-Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing
en huisautomatisering.
Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten
en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert hiervoor sterk in
onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko ernaar
voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke
producten op de markt te brengen.
Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 630 medewerkers tewerk en
heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 125 miljoen euro. Momenteel heeft
Niko vestigingen verspreid over heel Europa: België, Frankrijk, Nederland,
Slowakije en Denemarken.

Niko nv
Industriepark West 40
BE-9100 Sint-Niklaas
sales@niko.be
Tel +32 3 778 90 00
Fax +32 3 777 71 20
PF-565-01

www.niko.be

