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Maak uw terugkeer naar huis, een
verwacht evenement
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Op zoek naar een eenvoudige, efficiënte en schaalbare domotica? Domestia biedt al meer dan 15 jaar een reeks toegankelijke,
betrouwbare en bijzonder intuïtieve producten waarmee u uw dagelijkse leven kunt verbeteren en beter beheren.
Een basisinstallatie van Domestia maakt al een veelvoud van geïntegreerde functies mogelijk. Ons systeem past zich aan uw huis
aan om beter aan uw behoeften te voldoen.
Elke installatie kan in de loop van de tijd evolueren met de toevoeging van flexibele functies om de verlichting aan te passen,
jaloezieën, gordijnen en luiken te beheren. In het geval van een hogere installatie kan het de verwarming, helderheid en
luchtvochtigheid van uw huis direct regelen en uw zorgen verminderen door uw dagelijkse acties te optimaliseren.
U kunt uw installatie vanaf uw tablet, smartphone of computer besturen met behulp van ons Home on Web extern
beheersysteem vanaf elke locatie.
Bovendien wordt het Domestia-systeem gebruikt bij de meeste drukknopmerken! U hebt de vrije keuze van ontwerp en fabrikant.
Laat uw verbeelding de vrije loop!
Met Domestia wordt domotica ongelooflijk eenvoudig en voordelig.
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U zult domotica nooit meer
op dezelfde manier zien!
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Comfort

Beheer

Economie

Domestia transformeert uw huis om
maximaal comfort te bieden en het
leven gemakkelijker te maken voor
alle leden van het gezin ...
Dit is onze wens!

Met het Domestia-bedieningsscherm
kunt u uw installatie gemakkelijk
beheren. Centraliseer het beheer van
uw installatie om te profiteren van alle
beschikbare functies op één plek.

Houd uw verwarming, verlichting
of luiken in de gaten.
Waar u ook bent, met Domestia kunt u
uw besparingen op afstand beheren!

Een systeem dat zich aanpast
aan uw gewoonten

Stel je een huis voor dat je een zoet en aangenaam ontwaken kan bieden.
We kunnen deze droom werkelijkheid maken !

Uw dag bereidt
zich achter de
schermen voor ...
De Domestia Smart
Management Unit regel de
temperatuur volgens uw
behoeften en uw
ochtendgewoonten.

De luiken gaan
open …

Geef je dag
een boost …

De luiken gaan langzaam
omhoog om het licht naar binnen te
brengen. In de winter programmeert
u bijvoorbeeld het volgende
scenario: het systeem schakelt de
verlichting in op 30% waardoor
uw ogen zachtjes kunnen
openen.

Een warme douche en
een goede kop koffie
helpen je de dag goed te
beginnen. Je luistert naar
de weersinformatie om je
zonder verrassingen
te kleden.
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Een aangenaam
ontwaken …

Het huis begeleidt
u in de ochtend …

De temperatuur is nu
perfect aangepast. Je
wekker begint en je
wordt goed wakker van
de muziek
op je telefoon

Nu je je ogen hebt
geopend, detecteert het
huis je bewegingen en
activeert het de verlichting
van de hal. Domestia leidt
je veilig naar
je badkamer.

Pure eenvoud

Ga rustig weg …
Het is tijd om te gaan
werken. Het huis schakelt
alle apparaten uit en sluit
de luiken. Je huis is weer
vredig, veilig en onder
perfecte controle.

Laat elk gezinslid op een vereenvoudigde manier kinderachtig met elkaar omgaan.
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Deel uw comfort

Domestia biedt het detail dat het verschil maakt om elke installatie te voltooien: Het
creëren van atmosferen. En het was nog nooit zo eenvoudig!
Stelt u zich de meest fantastische sferen voor en laat uw verbeelding de vrije loop, zodat uw
installatie weerspiegelt wie u bent en een warm welkom voor al uw gastheren kan zijn.
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Creëer je eigen stemmingen

Houd uw elektrische apparaten in de gaten en zorg dat u nooit voor verrassingen komt
te staan. Schakel bijvoorbeeld uw hele huis uit vanuit uw slaapkamer of op afstand.
Een schakelaar naast uw bed helpt u om niets te vergeten.

9

Bespaar geld, niet alleen energie

Geef de indruk dat je nog thuis bent.
Zelfs op vakantie wekt u de indruk dat uw woning bewoond is tijdens uw afwezigheid.
Uw alarmsysteem activeert ons systeem!
Als uw alarm afgaat, kan het automatisch een "paniek" -scenario activeren dat alle lichten inschakelt en alle luiken in uw
huis sluit.
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Leef veilig

Uw huis is slim, dus houd het binnen handbereik.
Met Domestia Home On Web kunt u uw huis bedienen vanaf uw smartphone, pc / Mac en / of tablet en uw
evenementen beheren met een handige weekagenda waarmee u uw taken volledig kunt automatiseren en in de gaten
kunt houden. op uw huis op elk moment.
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Uw huis binnen handbereik
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