eSMART, intelligente
oplossingen voor gebouwen

Een handig touchscreen zorgt er
voor dat de slimme woning zeer
éénvoudig beheerd kan worden,
zowel thuis als vanop afstand.

www.myesmart.com

voor slimme en duurzame gebouwen

Voor een wereld
in verandering

Duurzaam bouwen
is een noodzaak
Om aan de nieuwe uitdagingen in
energie-efficiëntie van gebouwen te voldoen,
volstaat het niet langer om alle technieken in de
woning te installeren, maar ze ook met elkaar
te verbinden zodat ze optimaal op elkaar
kunnen inspelen.

Verbonden met je woning
Zo veel mogelijk comfort en veiligheid en zo
weinig mogelijk beperkingen en tijdverlies: het
wordt vanzelfsprekend om je woning te beheren
van op afstand.
eSMART heeft een innovatieve de kijk op slim
wonen en geeft de woning met haar
technologie toegang tot een personaliseerbare
intelligentie, zodat de gebruiker beter van zijn
woning kan genieten zonder de planeet te veel
te belasten.

Maak het verschil
Door je woning uit te rusten met eSMART.

Met eSMART zie je wie er aanbelt en kan je zelfs vanop afstand de deur in alle veiligheid openen
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Maak kennis met eSMART,
het meest innovatieve touchscreen

De volledige bediening van je woning via
het eSMART touchscreen
eSMART beheert en bestuurt de ganse woning
> video deurbel
> verwarming,
> verlichting
> zonwering, gordijnen, stopcontacten enz.

Een handig overzicht geeft inzicht
> Real time en historische weergave van het energieverbruik
> Relevante informatie over de omgeving waar u woont

je volledige woning besturen vanop afstand via je
smartphone.

Een kostenefficiënte oplossing in een mooi
design
Deze nieuwe technologie vereenvoudigt je installatie zonder
drastiche ingrepen. De klassieke elektrische installatie te wijzigen. Ze
biedt tegen de laagste kosten een echte toegevoegde waarde aan
uw projecten.

Een mooi
touchscreen om je
hele woning aan
sturen
Een modulaire oplossing
voor de veeleisende
gebruiker
De basisoplossing van eSMART is modulair
en en kan naargelang de wensen van de
bewoner worden aangevuld met

Het touchscreen vervangt de videofoon

verschillende opties: automatisering van

Via het touchscreen bedien je je volledige appartement, je controleert de

zonweringen en rolluiken, rookdetectie,

comforttemperatuur voor elke ruimte, opent de deur voor bezoekers, steekt

lichtsturing volgens lichtintensiteit,

het licht aan enz. Een klik volstaat!

gecentraliseerde aansturing van alle
verlichting, het uitschakelen van apparaten in
waakstand, muziek enz.

Eenvoudig en
intuïtief

eSMART blijft innoveren en de lijst met

De gebruiker kan zelf zijn

opties blijft groeien. Nieuwe diensten zullen

scenario’s aanmaken en

in de toekomst verschillenden generaties

beheren. Met een klik op de

verbinden en helpen om samen te leven.

toets " Tot ziens " kunt u alles
uitschakelen en de temperatuur

Extra opties kunnen tijdens de bouw door de

verlagen. Zo eenvoudig is dat.

elektricien worden geïnstalleerd.

Snelle start
Het aanraakscherm werd volledig

Lokale informatie en
gezinscommunicatie

geconfigureerd en is gebruiksklaar. Dankzij

Communiceer met je gezin via

zijn intuïtieve werking is er geen handleiding

eSMART: beheer je

of opleiding nodig, alles verloopt via het

gezinsagenda, stuur een bericht

scherm.

naar je kind of consulteer lokale
informatie zoals het weer of de

Connecteer je woning in enkele seconden.
Een 4 cijferige code brengt verbinding tot

dienstregeling van het openbaar
vervoer.

stand tussen je smartphone en het
touchscreen.

Aansturing vanop
afstand
De bewoner kan met zijn
smartphone de ingestelde
temperatuur wijzigen, lichten
doven, maar ook zijn
energieverbruik raadplegen.
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Optimale
energie-efficiëntie

Energie monitoring

Real time weergave van het verbruik
Conform de toepassing van EN-14, die ook DIFC wordt genoemd,
gaan de functies van eSMART veel verder door aan de bewoners
de mogelijkheid te bieden om in real time inlichtingen te verkrijgen
over hun verbruik van verwarming, warm water en elektriciteit. Ze
kunnen ook maandelijkse verbruiksdoelstellingen bepalen en de
geschiedenis van hun verbruik raadplegen.
Louter door het energieverbruik te meten en te controleren daalt het
verbruik onmiddellijk tot wel 10%. De bewoners die bewust worden
gemaakt van hun energievoetafdruk wijzigen hun gedrag.

Afstelling van de verwarming

Afstelling van de verwarming in elke
ruimte
Door de temperatuur in elke ruimte afzonderlijk af te stellen wordt
het verbruik geoptimaliseerd met slechts een eenvoudig gebaar.
Waarom blijven verwarmen als er niemand aanwezig is?
Als de modus " Tot ziens " bij het weggaan wordt ingeschakeld,
kan de verwarming minder worden gezet en kunnen de lichten
worden uitgeschakeld zonder heel het appartement rond te gaan.
De modus " Vakantie " zet de verwarming lager tot op de datum van
terugkeer.

-15%

energie

Een combinatie van deze voordelen doen de
energiekosten aanzienlijk dalen en wel tot 15%.
Dit blijkt meer en meer de interesse te wekken
van kopers en huurders.
De functies van eSMART situeren zich in klasse A
volgens bouwnorm SIA 386.110:
- Regeling van de verwarming: individuele regeling per ruimte met communicatie, waarbij rekening
wordt gehouden met de afwezigheid van de bewoners (hiervoor is een aanwezigheidssensor nodig)
- De bediening van de verlichting: aan/uit-toets algemene uitschakeling (hiervoor is een
aanwezigheidssensor nodig)

ethernet cat 5e

Maak je gebouw slim
in alle éénvoud
Met een heldere architectuur zonder
beperkingen, dankzij een
gepatendeerde technologie
De gepatenteerde technologie van eSMART vereist geen
specifieke bekabeling en geen aanpassingen in de
elektriciteitskast. De producten maken immers gebruik van
een geoptimaliseerde PLC-technologie (Power Line
Communication) die via het bestaande elektriciteitnet werkt.
Dankzij de achter de elektriciteitsschakelaars aangesloten
modules in de inbouwdoos, kan elk apparaat via het scherm
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of de smartphone worden bediend.
In elke ruimte is een temperatuursensor op de module
aangesloten om de verwarming te regelen. Het systeem is
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zonder beperking verbonden met de geselecteerde
apparaten van het gebouw.
temperatuur sensor

Het eSMART-systeem is qua prijs heel toegankelijk. Het
vervangt de videofoons, de regeling van de verwarming en de
energiemeting. Bovendien is het volledige systeem zeer
makkelijk installeerbaar.
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De installatie bestaat uit:

> 1 elektriciteitskast
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verbonden met tellers en aangesloten
op een paneel
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> 1 interactief aanraakscherm
> 1 bedieningsmodule

per ruimte, geplaatst achter de
schakelaars, drukknoppen en
stopcontacten en verbonden met 1
temperatuursensor.
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Optimaliseer
je bediening
èn je beheer
Beheerders blijven inzicht
behouden dankzij de verbinding
met de schermen van de
appartementen.
Beheerders en conciërges kunnen van op afstand
toezicht houden op de appartementen via een
beveiligd internetplatform dat toegang geeft tot de
gegevens van elk appartement per gebouw.

De eSMART-PLC-technologie is geschikt voor
zowel nieuwe als gerenoveerde gebouwen.

Om de energiefacturering
gemakkelijker te maken, is het
niet meer nodig om de stand van
de tellers te registreren.
De verbruiksgegevens van de verwarming (kWh), het
water en warm water (m3) per gebouw en
appartement kunnen worden geëxporteerd om in
volle autonomie en te allen tijde de facturering te
doen (tussentijdse afrekeningen bij wisseling van
huurder). Als de teller niet werkt, dan wordt een
technisch alarm verzonden. Reden om de
factureringsprocessen betrouwbaar te maken door
geschillen over kosten te voorkomen.

De huurders ontvangen de
berichten rechtstreeks op hun
aanraakscherm.
Vanaf het internetplatform kunnen het nutsbedrijf en
de conciërge hun berichten naar huurders sturen.
Die worden allemaal onmiddellijk ontvangen op het
aanraakscherm van het appartement. Een echte troef
op het vlak van communicatie.

Technische follow-up
en afrekening van de kosten van
de gebouwen met eSMART-web.

Vertrouw op eSMART
De onderneming eSMART, in 2011 opgericht door de
laboratoria van het Polytechnisch instituut van
Lausanne, ontwikkelt al haar producten in Zwitserland.
Het bedrijf is Zwitsers marktleider in duurzame en
slimme woningen, en heeft al duizenden gebouwen uitgerust met
haar producten, waaronder de grootste wijken van Zwitserland
(Eikenott, Greencity, Les Portes du Lac enz.).
eSMART veroverde met haar technologie ook het buitenland en
rustte projecten uit in Luxemburg, Frankrijk, maar ook het
prestigieuze Swiss Business Council in Dubai.

2 jaar garantie
Elke installatie van eSMART heeft een garantie van 2 jaar.
eSMART beschikt ook over een toezichtdienst die de dienst na
verkoop op afstand vergemakkelijkt.

Swiss made, diensten inbegrepen
Onze producten zijn uitsluitend ontworpen in Zwitserland om ze
zo beschikbaar en betrouwbaar te maken. De plaatsing en
indienststelling verlopen eenvoudig dankzij een
gepersonaliseerde dienst voor de levering van onderdelen per
project en per appartement. Voor eSMART is de tevredenheid
van haar klanten een absolute prioriteit in elke stap van het
project: ontwerp, uitvoering, levering en dienst na verkoop.
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Meer informatie
Aarzel niet om meer informatie te vragen en contact op te nemen
met uw elekto- installateur. Raadpleeg de website van eSMART
waar u de gegevens van een bevoegde installateur vindt.
Download en test de demotoepassing van het systeem voor iPad
op Apple Store eSMART-demo.
Mobiele app: eSMART-live op Apple Store
en Google Play. http://app.myesmart.com

eSMART Technologies SA
info@myesmart.com

