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DE TOTALE CONTROLE OVER UW VEILIGHEID, UW ENERGIEVERBRUIK EN UW WOONGENOT,
EENVOUDIG TE BEDIENEN THUIS EN OP AFSTAND.

Smart Domotica introduceert
‘Slim Wonen’, dé doorbraak
in wooncomfort

M

et één druk op de knop alle verlichting uit in huis. Lampen die pas aangaan als iemand het vertrek
binnengaat. Controleren of ramen en deuren gesloten zijn. Op afstand verwarming in- of uitschakelen. Energieverbruik zichtbaar maken. Zomaar wat mogelijkheden die nu ook werkelijkheid worden
voor alle bestaande woningen. Smart Domotica introduceert met ‘Slim Wonen’ als eerste en enige in
Nederland een uniek en betaalbaar draadloos geïntegreerd systeem voor iedereen. Alle functies in huis
zijn vanuit de luie stoel of op afstand te bedienen via bijvoorbeeld een iPhone of iPad.

Revolutionaire doorbraak
Tot nu toe werden alleen de duurste woningen
van dit soort systemen voorzien. Maar dankzij
het kwalitatief hoogwaardige systeem van Smart
Domotica uit Beuningen is dit nu voor alle
woningen mogelijk. De introductie betekent een
revolutionaire doorbraak voor een enorme groep
mensen. Algemeen directeur Robert Teuwsen van
Smart Domotica in Beuningen: “Mensen willen
langer blijven wonen in hun huidige woning, met
meer comfort, inzicht in hun energieverbruik en
met een veilig gevoel”. Zonder hak- en breekwerk is het systeem, afgestemd op praktisch elke
woning, eenvoudig en betaalbaar in hele korte
tijd te realiseren. Bovendien kent het systeem
oneindig veel toepassingsmogelijkheden. Eén
geïntegreerd draadloos systeem voor verwarming,
verlichting, beveiliging, zonwering en audio/video
betekent alle wooncomfort en veiligheid voor de
gebruiker. Daarnaast geeft het systeem inzicht in
het energieverbruik, niet alleen het totaal maar
zelfs het verbruik per apparaat.

handigheidje dat grote nare gevolgen voorkomt is
het draadloze waterdetectiesysteem dat we plaatsen. Heel wat traditionele waterstops blijken in de
praktijk niet te werken. Stel dat de slang van de
wasmachine knapt, dit systeem zorgt direct voor
automatische afsluiting van watertoevoer. Meteen
daarna ontvang je als bewoner een sms met de
door het systeem uitgevoerde beveiligingsacties.”
Het beveiligingssysteem, niet beïnvloedbaar van
buitenaf (encrypted), is tevens uit te breiden met
camera’s in en buiten het huis. Nagenoeg elke
individuele wens is in te vullen. Ook zeer goed toe
te passen voor een 2e woning of vakantiehuis. Op
deze manier kan men op afstand controleren of er
iemand aanwezig is.

Energieverbruik -30%

‘Slim Wonen’ gaat uit van een snelle terugverdientijd van de investering. Zo kunnen huishoudens op diverse manieren energiekosten tot wel
30% besparen. Waar energiemaatschappijen met
nieuwe producten alleen het totale verbruik in
beeld brengen, geeft ‘Slim Wonen’ ook het energieverbruik per
huishoudelijk apparaat weer. En nog
op gemakkelijke wijze ook, namelijk
via tabled of iPhone. Directeur Karel
Eikmans: “Het bewustwordingsproces bij de klant vergroot. Deze weet
zo precies wat zijn of haar gedragsveranderingen gaan opleveren.”
Deze handige besparingstool is
mogelijk gemaakt dankzij een sterk
innovatief product. Smart Domotica
installeert speciale tussenstekkers die
het verbruik meten en dit zichtbaar
«Via een tablet of iPhone zijn alle functies in huis (op welke
maken via Iphone of Ipad. Op deze
afstand dan ook) simpel te bedienen.
wijze wordt de bewoner bewust van
het verbruik en kan hier zo snel op inspelen.
Dé perfecte beveiliging
De besparingen lopen nog meer op met het
De beveiliging is handig gekoppeld aan de
installeren van bewegingsmelders. “Deze plaatsen
verlichting. Zo gaat bij inbraak automatisch alle
wij vooral in doorgaande ruimtes. Mensen en
verlichting in huis aan. Robert Teuwsen: “Op de
zeker kinderen vergeten vaak het licht uit te doen
tablet of iPhone controleer je eenvoudig of ramen
als zij de ruimte verlaten. De bewegingsdetector
en deuren open staan en of er beweging is in of
schakelt het licht automatisch uit wanneer er
om uw woning”. Zover hoeft het echter niet te
niemand meer is”, vertelt Robert Teuwsen.
komen. Want dankzij de nieuwe schilbeveiliging
En dan de besparingen op gasverbruik. De
van ‘Slim Wonen’ schakelt alle verlichting aan
bedragen die hiermee gemoeid zijn kunnen
zodra iemand op een bepaalde afstand van de
behoorlijk stijgen dankzij de alsmaar toenemende
woning komt. Datzelfde gebeurt in geval van
gasprijzen. Wat leert de praktijk? De verwarming
brand. Midden in de nacht vluchten met licht is
in huis is centraal geregeld. Zo komt het erg vaak
nu eenmaal makkelijker dan in het donker. Een
voor dat de verwarming beneden omhoog gezet
veilige vluchtroute kan nu eenmaal levens redden.
moet worden, om bijvoorbeeld een kind in een
In de meeste gevallen is het mogelijk om uw huiverwarmde slaapkamer zijn ‘huiswerk’ te laten
dige alarmcentrale te koppelen. Smart Domotica
maken. Smart Domotica lost dit probleem op met
plaatst tevens speciale rookmelders. Nog zo’n

«De grootste en tevens zeer indrukwekkende domotica-showroom van de Benelux staat in
Beuningen.
de installatie van een nieuw ontworpen wandthermostaat en een draadloze thermostaatknop
op de radiator in de slaapkamer. Elke ruimte is
zo separaat te verwarmen zonder dat in andere
kamers sprake is van onnodige energieverspilling.
Robert Teuwsen wijst glimlachend naar zijn tablet:
“Kijk, met één druk op de knop schakel ik alle
verlichting en verwarming in één keer uit. Ook
dat is efficiency.

baar weggewerkte geluidsboxen zorgen hier
voor een unieke beleving. In het oog springende
geluidsboxen zijn dan niet eens meer nodig.
Smart Domotica levert audiovisuele apparatuur
van nagenoeg alle grote merken. Als dealer van
Sonos levert dit bedrijf een eenvoudig muzieksysteem waarmee het hele huis simpel te vullen is
met de favoriete radiozenders of muziek van de
bewoner(s). Ook weer te bedienen met dezelfde
Iphone of Ipad.

Stevige impuls woongenot
In de indrukwekkende en sfeervolle grote showroom van Smart Domotica te Beuningen tonen de
eigenaren een aantal mogelijkheden. Het comfort
van ‘Slim Wonen’ is opmerkelijk. Allereerst is het
gemak van centrale bediening vanaf iPad, iPhone
of ander bedieningspaneel al een belevenis op
zich. De bewoner stelt eenvoudig de sfeerverlichting in, bedient de televisie, regelt de gewenste
temperatuur per ruimte, ziet wie er voor de deur
staat, controleert of ramen en deuren gesloten
zijn en nog veel meer. Voor het slapen gaan
drukt men op de welterusten-knop, alle verlichting gaat uit, de verwarming gaat omlaag, de
stand-by apparatuur gaat uit en tevens wordt de
(schil)beveiliging actief. Gemak dient de mens!
Zo is ook de koppeling met audiovisuele ap-

Installatie en service
De installatie van dit draadloze systeem in een
bestaande woning kan in zeer korte tijd gerealiseerd worden, zelfs binnen één dag is mogelijk.
De klant krijgt bovendien alle uitleg over hoe dit
eenvoudige systeem te gebruiken. Het systeem is
beschikbaar “van basis tot maatwerk” beginnend
vanaf € 1.500 met installatie door gecertificeerde
monteurs. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen voor een vrijblijvend bezoek aan de
showroom in Beuningen.
De ambities? Karel Eikmans: “Dit is het product
van de toekomst. Genieten van comfort en veiligheid, maar tegelijkertijd deze aanschaf terugverdienen met energiebesparing. Na de regio willen
we dit betaalbare systeem uitrollen over heel
Nederland en vervolgens in de Benelux. Gebruikmakend van dealers. Daarom komen we ook
graag in contact met nieuwe installatiebedrijven.
Wij bieden hun medewerkers een gespecialiseerde
opleiding en leiden ze op tot gecertificeerde
monteurs.”
Zoekt u ook een betaalbaar en draadloos geïntegreerd bedieningsysteem voor uw woning?
Wees er snel bij en neem contact op met Smart
Domotica in Beuningen en ervaar het grote gemak en efficiency van dit nieuwe en revolutionaire
systeem.

«Alle verschillende afstandsbedieningen in huis
zijn straks verleden tijd met het handige ‘Slim
Wonen’ van Smart Domotica.
paratuur eenvoudig uit te voeren. Via Iphone of
Ipad is het mogelijk om televisie, muziek en film
eenvoudig centraal te bedienen. Dus weg met al
die verschillende afstandbedieningen.
Er klinkt zelfs haarzuivere muziek uit de muren
van de showroom van Smart Domotica, onzicht-
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