Het is zo
eenvoudig
om je huis te
beheren!
Uw nieuwe woning: Verbonden en
milieubewust met eSMART

Welkom thuis! Een aan de muur gemonteerd
touchscreen maakt uw dagelijkse leven gemakkelijker

Thuis beter leven zonder het milieu te vervuilen
- dat is onze filosofie. Ontdek het eSMARTsysteem dat uw aannemer heeft geselecteerd
om uw nieuwe woning mee uit te rusten. Het
verbetert uw comfort en veiligheid en stelt u
tegelijkertijd in staat uw energieverbruik onder
controle te houden.

Als volwaardige bedieningsterminal voor het hele huis
combineert het alle belangrijke functies die nuttig zijn voor uw
dagelijks leven:
•

de video-intercom voor veilige toegangscontrole

•

de individuele regeling van de verwarmingstemperatuur
in de afzonderlijke kamers, voor maximaal comfort. Het
systeem maakt energiebesparingen tot 15% mogelijk

•

de weergave van uw energieverbruik voor warm water en
verwarming in realtime en als verbruiksgeschiedenis
vermijdt vervelende verrassingen.

Voorbeelden van beschikbare functies:
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Praktisch en comfortabel!
•

In de modus «Vakantie» wordt het
verwarmingsvermogen tot een minimum beperkt en
automatisch opnieuw gestart op de dag van uw
terugkeer. Kom je eerder naar huis? Stel de
temperaturen in op je smartphone.

•

U kunt ook berichten op het scherm achterlaten,
gegevens invoeren in de gezinskalender, de
weersvoorspelling bekijken, ov-reistijden opvragen of op
de hoogte blijven van het laatste nieuw

Beheer uw huis onderweg
Rond de klok beveiligde toegang tot uw huis
stelt u in staat om dagelijkse taken onderweg
uit te voeren met uw smartphone (bijv. Het
uitschakelen van de verwarming). Wanneer u
uw woning betrekt, downloadt u eenvoudig de
eSMART-live-applicatie en verbindt u uw
smartphone met het systeem met behulp van
de viercijferige code die op het scherm wordt
weergegeven.

Geselecteerd door:
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Het eSMART-beeldscherm is uitbreidbaar en kan
worden geüpgraded met optionele comfortoplossingen.
Overleg hiervoor met uw elektricien.
Voor de rolluiken: Het automatisch centraal openen en
sluiten van de rolluiken maakt het leven gemakkelijker als u
het huis verlaat. Eén klik op de modus
« Tot ziens », en alle jaloezieën zijn neergelaten voor meer
veiligheid. U kunt ook de automatische sluiting van de
rolluiken programmeren als het donker wordt.
Voor verlichting: AAN / UIT of dimmen van verlichting is
mogelijk. U kunt al uw verlichting aansluiten en de "tot ziens"
-functie gebruiken, die alle lichten uitschakelt wanneer u het
huis verlaat - ideaal om tijd te besparen!
Voor lichtscenario's: Om automatisch aangestuurde
lichtscenario's te creëren, kunt u dimmermodules selecteren
en de verlichting aanpassen aan het tijdstip van de dag, of
voorkeursscenario's programmeren - bijvoorbeeld «tv kijken»
met neergelaten rolluiken en gedimde verlichting.
Voor de stopcontacten: U kunt de volledige uitschakeling
van alle apparaten in de standby-modus elke avond op het
gewenste tijdstip eenvoudig programmeren door de
stopcontacten voor uw elektrische apparaten (bijv. Tv, pc,
internetrouter) achteraf aan te brengen. Vloerlampen kunnen
bij aankomst met één klik worden ingeschakeld.

Intuïtieve bediening: alles binnen
handbereik.
Het bijzondere van het eSMART-touchscreen is
het gebruiksgemak: één klik op het scherm is
voldoende om een functie op te roepen of uw
persoonlijke comfortomstandigheden te
definiëren.

Uw foto's hier

Exclusieve technologie, Zwitserse makelij
Het bedrijf eSMART, voortgekomen uit de laboratoria van
het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in
Lausanne, heeft een exclusieve, gepatenteerde technologie
ontwikkeld. eSMART heeft al verschillende prijzen
ontvangen, waaronder de "Digit! mmo.17 Award" als de beste
innovatie in de vastgoedsector in 2017.
De eSMART-producten
communiceren met het scherm
via het bestaande
elektriciteitsnet. Ze zenden geen
elektromagnetische straling uit.
De modules zijn verborgen
achter de schakelaars.
Uw aannemer heeft gekozen voor milieubewust bouwen voor u en de komende generaties.

Meer informatie via: www.myesmart.com
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