Niko Home Control
Je huis werkt beter met Niko
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Niko Home Control
Het hele gezin is fan
De vader
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 moeder
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 grootmoeder
Anna is 69. 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 hoeft ze niet elke avond langs te komen..

Ontdek wat Niko Home Control voor jou en je gezin kan betekenen.
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Inleiding

Je huis werkt beter met Niko
Comfortabeler wonen, veiliger leven en tegelijkertijd een heleboel energie besparen.
Niko Home Control is de nieuwe elektrische installatie waarmee je vanaf een centrale
plaats in huis (of zelfs van overal ter wereld) verlichting, verwarming, ventilatie,
rolluiken, airconditioning en gordijnen bestuurt en de controle bewaart over je
voordeur. En dat in een strak en tijdloos design.
Tijd voor een nieuwe elektrische installatie
Gsm’s en smartphones verdrongen de klassieke telefoon. Streamingdiensten stootten
de cd van de troon. Door Whatsapp en andere apps hoort sms’en nu al in het
museum thuis. We leven in een digitaal tijdperk waarin technologie altijd sneller
evolueert. We zijn altijd en overal online.
Maar wat gebeurde er ondertussen met de elektrische installatie? Weinig: de opbouw
en de mogelijkheden van het elektriciteitsnetwerk veranderden de laatste 30 jaar
bijna niet. Bizar, want onze manier van leven en hoe we met de rest van de wereld
communiceren, evolueerden enorm. Voor Niko is het tijd voor verandering én
verbetering. Niko Home Control verlegt de grenzen van de elektrische installatie op
het vlak van comfort, veiligheid, gebruiksgemak en energieverbruik.
Vaste waarde
Niko is als marktleider een vaste waarde in België. In de rest van Europa hebben
we voet aan de grond. Innovatie staat centraal in alles wat we doen. Zeker bij Niko
Home Control, dat we voortdurend aan de nieuwste trends aanpassen.
Altijd verbonden
Een elektrische installatie die altijd verbonden is? Die geeft je heel wat voordelen. Je
weet altijd en overal wat er in je huis gebeurt, en je bedient je verlichting, rolluiken,
zonwering, … met je smartphone. Je verbindt je installatie ook met andere slimme
systemen in je woning. Hieronder zie je een greep uit de merken die hun systemen
al op Niko Home Control hebben afgesteld. Ontdek ze allemaal op www.niko.eu.
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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 open 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 een woning van alles wat nodig is om (vandaag of later) ook voor meer comfort, veiligheid of energiebesparende
functies te kiezen.
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.
Ingebouwde alarm- en berichtenservice
Ongewenste bezoekers? Komen je kinderen thuis? Je woning stuurt je een bericht dat ze er zijn of
schrikt ongewenste bezoekers af door alle lichten aan te doen. Met je smartphone weet je zo altijd
en overal wat er zich afspeelt in je woning.
Vertrek gerust op reis
Naast de alarmservice, start je woning ook een aanwezigheidssimulatie via de verlichting. Zo lijkt
het alsof je thuis bent.
Ga gerust slapen
Hoor je ’s nachts een verdacht geluid? Met de paniekfunctie schakel je alle lichten aan en krijgen je
naasten een bericht. Ongewenste bezoekers kiezen meteen het hazenpad.

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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Bedien je verlichting in een handomdraai
Met Niko Home Control bedien je verschillende lichtpunten samen of apart van elkaar. Zo baken je
ruimtes af en creëer je sfeer en comfort. Of ga je slapen na activatie van de slaapmode. De verlichting
schakelt ook automatisch aan bij het binnentreden van uw woning.
Schakel alles in één keer uit
Met een alles-uitknop bij de voordeur schakel je in één keer alle lichten en toestellen uit die niet
aan hoeven te staan. Bij twijfel kan je dit ook op je smartphone waar en wanneer je maar wilt.
Bedien ook je stopcontacten
Niet alle stopcontacten hoeven constant te werken. Met Niko Home Control schakel je ze een
tijdje uit.
Pas je installatie zelf aan
Wil je zelf de timing van je verlichting aanpassen, het alarmberichtje op je smartphone wijzigen of
SNELLE CONFIGURATIE
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een nieuwe lichtsfeer in je woonkamer instellen? Dat kun je perfect zelf in de gebruiksvriendelijke
en overzichtelijke software van Niko Home Control.

7/06/17 13:40

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 hoeft nooit twee keer na te denken. Daar
hou ik van.
Caroline
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Meer comfort

Je woning altijd binnen bereik
Wil je meer mogelijkheden op vlak van comfort? Daar hoort een overzichtelijke centrale bediening bij die je altijd en overal
bij de hand hebt: je smartphone. Met extra dimmers, bewegingsmelders en sfeerbediening kies je nog eens voor extra
bedieningsgemak en flexibiliteit.
Je woning centraal bedienen
Met een touchscreen op een centrale plaats in huis zie en controleer je alles: zijn alle lichten uit,
staat de verwarming nog ergens aan, of staat er iemand aan de deur?
Op elk moment de juiste sfeer
Met de sfeerbediening en enkele gedimde lichten creëer je met één druk op de knop de juiste
sfeer op de juiste plaats.
Laat de verlichting automatisch branden
Een bewegingsmelder schakelt het licht automatisch aan in het toilet of de bergruimte wanneer je
de kamer binnenkomt. Wanneer er geen beweging meer is, gaat de verlichting uit.
Slaap rustig verder
’s Nachts gaat het licht in je nachthal automatisch heel zachtjes op 30% branden zodra iemand opstaat.
Verwelkom uw gasten
Wordt het donker? Dan gaat je buitenverlichting automatisch branden wanneer iemand je huis
nadert. Je bespaart energie én je schrikt er ongenode gasten mee af.
Muziek daar waar je wil.
De juiste sfeer optimaliseer je nog meer door ook de muziek te laten meegaan. Met de koppeling
met Sonos of Bose creëer je deze perfecte sfeer in een handomdraai. Ook ongewenst bezoek kan
je zo “welkom” heten.

Ik kan net als Max al heel veel dingen alleen. ’s Nachts hoef ik papa en mama niet wakker te 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. Met Niko Home Control weet je altijd wat er thuis gebeurt. Komen je kinderen thuis van school of is er
ongewenste beweging wanneer je er niet bent? Je woning waarschuwt je met een bericht. Waar je ook bent.
Beveilig de toegang tot je huis
Installeer detectoren op je ramen en deuren die de alarmfunctie kunnen activeren. De lichten
floepen aan of beginnen te knipperen en je ontvangt direct een bericht op je smartphone.
Geef brand geen kans
Gaat de sirene af, dan openen automatisch de rolluiken voor extra vluchtwegen én je ontvangt
direct een bericht.
Gerust alleen thuis
Hoor je ’s nachts iets verdachts? Met één druk op de paniektoets schakel je al je buitenverlichting
en verlichting in huis aan.
Extra detectoren
Met extra detectoren in en rond de woning detecteer je nog sneller ongewenste gasten en kan je
woning deze afschrikken en jouw waarschuwen.
Geheime code die jij alleen kent.
Met het codeklavier ben jij de enige die de alarmfunctie kan deactiveren wanneer je thuiskomt.
Weet wie er aan je voordeur staat
Dankzij een videofoon aan je voordeur zie je op je touchscreen, smartphone of tablet wie er voor
je deur staat. Op je smartphone of tablet zelfs wanneer je niet thuis bent.

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 hoef de verwarming niet hoger te
zetten of overal de lichten aan te doen. 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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Duurzaam wonen
Verbruik minder

Bedien ook je rolluiken, zonwering, ventilatie, verwarming … slim. De alles-uittoets zet 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 hoeveel stroom je zonnepanelen produceren.
Altijd gezonde lucht
Met de slimme ventilatiesturing gaat je ventilatie automatisch hoger of lager. Ga je weg? Dan draait
je ventilatie op de laagste stand.
Enkel warmte wanneer nodig
Wanneer je op vakantie gaat waakt Niko Home Control niet alleen over je woning, je verwarming
gaat ook naar ECO-modus en je warm water productie wordt even stopgezet. Een dag voor je
terug komt schakel je alles weer in via je smartphone.
Bedien je rolluiken, zonwering en gordijnen
Door je rolluiken, gordijnen en zonwering automatisch te bedienen, bespaar je jezelf heel wat
heen- en weer geloop. Je bepaalt zelf wanneer en hoe je ze sluit.
Ga voor een energiezuinig huis
Wist je dat je gemakkelijk tot 15% energie bespaart wanneer je weet hoeveel je verbruikt? Het
ecodisplay en je tablet of smartphone vertellen je exact hoeveel elektriciteit je elke dag, week,
maand en jaar verbruikt.
Lekker warm, alleen waar het nodig is
Met zoneverwarming verwarm je elke kamer in huis apart op verschillende tijdstippen
én temperaturen.

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 drukknoppen, een touchscreen, je smartphone of tablet. Bijkomende bedieningen voeg je
zonder hakken 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 melding te ontvangen 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 hoeft nooit het huis
door om alles aan en uit te zetten. Je bedient de hele woning met één touchscreen, je tablet of
smartphone.
Anna
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Afwerkingen naar keuze
Niko Pure
Hou je van ultrastrak design in tijdloze materialen? Dan kies je voor de pure 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.

liquid snow white

white steel

stainless steel on
white

champagne steel

alu gold

natural soft grey

alu grey

stainless steel on
anthracite

bamboo

natural red

alu steel grey

alu black

black steel

Bakelite® piano black

Trendafwerkingen

dark bamboo
on gold
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dark bamboo
on anthracite

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

bronze

dark brown

anthracite

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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Wat kan Niko Home Control voor jou betekenen?

Functionaliteiten

Basisinstallatie

Meer comfort

Veilig wonen

Duurzaam
wonen

Je woning binnen bereik van je smartphone
Ingebouwde alarm- en berichtenservice
Vertrek gerust op reis
Ga gerust slapen
Bedien je verlichting in een handomdraai
Schakel alles in één keer uit
Bedien ook je stopcontacten
Pas je installatie zelf aan
Je woning centraal bedienen
Op elk moment de juiste sfeer
Laat de verlichting automatisch branden
Slaap rustig verder
Verwelkom uw gasten
Muziek daar waar je wil.
Beveilig de toegang tot je huis
Geef brand geen kans
Gerust alleen thuis
Extra detectoren
Geheime code die jij alleen kent.
Weet wie er aan je voordeur staat
Altijd gezonde lucht
Enkel warmte wanneer nodig
Bedien je rolluiken, zonwering en gordijnen
Ga voor een energiezuinig huis
Lekker warm, alleen waar het nodig is
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Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken
voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken,
lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te
laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren
vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch
familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 750 werknemers en 10 Europese vestigingen.
Bij Niko stellen we ons elke dag slechts één vraag: ‘Hoe kunnen we gebouwen
beter laten werken voor jou?’

Niko Nederland BV
Schorsweg 4
8171 ME Vaassen
Tel 088-0159600
www.niko.eu

PF-588-03

sales.nl@niko.eu

