Maak elke ruimte in jouw
huis slim

Een woning volledig slim maken? Dat kan! Maar waar begin je?
Welke smart home oplossingen vind je interessant en welke
passen bij je levensstijl?
Ontdek in dit e-book per ruimte welke smart mogelijkheden
& functionaliteiten Niko Home Control je te bieden heeft om
van je huis een slimme & gepersonaliseerde thuis te maken. Bij
elk hoofdstuk kan je bovendien een checklist met tips vinden
waarmee je zelf eenvoudig & per ruimte kan bepalen welke
smart home oplossingen jouw leven thuis gemakkelijker kunnen
maken.
Zo kan je geïnformeerd en vrijblijvend een gesprek aangaan met
je Niko installateur.
Vind je dichtstbijzijnde installateur op www.niko.eu/w2b.

Niko Home Control

Voordeur, inkom- &
nachthal
Een goede eerste indruk
met Niko Home Control

De inkomhal, gang of traphal is een van de belangrijkste plaatsen in
onze woning. En toch krijgt deze ruimte soms de minste aandacht.
De inkomhal is gelukkig best wel een actieve nuttige ruimte, om
je jas op te hangen of je schoenen op te bergen. Het is ook een
spilruimte die verschillende andere ruimtes met elkaar in verbinding
stelt. Vergeet ook niet dat de inkomhal een eerste indruk geeft
bij je bezoekers. Reden te meer om met Niko Home Control de
touwtjes van je huis in eigen handen te nemen. Automatisch.

Schakel alles in één keer uit met de
“woning-verlatenknop”
Klaar om te vertrekken maar niet zeker of je alle lichten hebt uitgeschakeld? Met
de “woning-verlatenknop” bij de voordeur schakel je in één keer alle lichten en
toestellen uit die niet aan moeten staan. Met je smartphone kan je dit zelfs wanneer
je maar wilt, waar je ook bent.

Controleer je voordeur
Wil je weten wie aan de voordeur stond terwijl jij aan het werken was, of heb je
niet altijd zin om uit je stoel te komen als de bel gaat? Via een videobuitenpost kan je
op je touchscreen, via je smartphone of via je tablet zien wie voor de deur staat. Je
maakt een praatje met je bezoeker vooraleer je beslist hem/haar binnen te laten.

Altijd zonder zorgen van huis
Ben je voor een langere tijd weg van huis? Met de aanwezigheidssimulatie van
Niko Home Control laat je je woning met een gerust hart achter. Laat de lichten in
huis op verschillende plaatsen en tijdstippen automatisch branden, of zorg ervoor
dat de rolluiken ‘s morgens automatisch omhoog en ‘s avonds weer omlaag gaan.
Ongewenste bezoekers zijn zo het laatste van je zorgen.

Optimaal energieverbruik

Via Niko Home Control stuur je onder meer je rolluiken, verwarming, ventilatie en
verlichting centraal aan en kan je ook op elk moment van de dag het energieverbruik
van al je toestellen monitoren, waar je ook bent. Zo kan je via het touchscreen en je
smartphone of tablet nauw opvolgen of je toestellen niet onnodig energie verbruiken
en kan je bijsturen waar nodig.

Slaap rustig verder
Ga je ‘s nachts naar het toilet, dan gaat het licht op de overloop zachtjes maar
automatisch op 30% branden. Een bewegingsmelder schakelt vervolgens het licht
automatisch aan in het toilet wanneer je de kamer binnenkomt. Wanneer er geen
beweging meer is, gaat de verlichting vanzelf weer uit.

Niko toegangscontrole

#Lifehacks met Niko
O Plaats een “woning-verlatenknop” aan de voordeur en schakel alle lichten &
toestellen in één keer uit.
O Jij bent de baas van je voordeur met Niko’s videobuitenpost &
toegangscontrole.
O Ben je vaker lang weg van huis? Simuleer aanwezigheid met de
aanwezigheidssimulatie van Niko Home Control.
O Gebruik Niko Home Control om een beter zicht te krijgen op je
energieverbruik & stuur eenvoudig bij waar nodig.
O Plaats bewegingsmelders op strategische plaatsen zodat het licht niet onnodig
blijft branden.
O …
Voor meer tips, klik hier en bekijk de volledige checklist

Niko Pure alu black

Keuken & eetkamer

De keuken & eetkamer van de toekomst
Een keuken moet vooral praktisch zijn. Tijdens het koken wil je
geen tijd verspillen aan onnodige zaken, anders durft een gewaagd
recept weleens te mislukken. Dankzij Niko Home Control wordt je
keuken gebruiksvriendelijker, energiezuiniger en veiliger.

Niko Home Control

Een sfeer voor elk moment
Alle lampen aan, de juiste playlist voor tijdens het koken op je Sonos installatie en
extra ventilatiekracht wanneer je de voorgeprogrammeerde sfeer ‘koken’ activeert
in Niko Home Control. Met Niko heb je altijd de juiste sfeer op het juiste moment.
Zo kan je in de ochtend je verlichting in de keuken zachtjes laten oplopen wanneer jij
aan het ontbijt begint.

Afwassen op zonne-energie
Bepaalde huishoudtoestellen, waaronder de vaatwasser, verbruiken een
grote hoeveelheid energie. Daarom zal je de energie willen gebruiken op de
momenten dat die er is, en gratis is. Met Niko Home Control kan je die toestellen
programmeren om vooral te werken wanneer de zon schijnt en je zonnepanelen
dus werken. Het voordeel? Alle energie die je van je eigen zonnepanelen gebruikt,
moet je niet van het net halen. Dit met minder distributiekosten als resultaat.

Extra pit met de krachtigste
USB-lader van Niko
Volg je een recept op je tablet, of kijk je naar je favoriete serie terwijl de soep (over)
kookt? Vandaag heeft de perfecte keuken ... een slimme USB-lader van Niko! Die
laadt sneller en verbruikt minder. De smart-functionaliteit zorgt ervoor dat de lader
zich gedraagt alsof deze de originele oplader van het apparaat is. De lader detecteert
welk toestel aangesloten is en laadt het vervolgens op de snelste manier op.

Wees welkom met Niko
Nog snel de laatste hand leggen aan je recept terwijl jij je gasten binnen laat? Dat kan.
Met Niko’s oplossingen voor deurcommunicatie heb je altijd complete controle over
je voordeur. Geniet van onder meer full colour-video en remote toegangscontrole,
eenvoudig te bedienen via een touchscreen, smartphone of tablet.

#Lifehacks met Niko
O Gebruik voorgeprogrammeerde sferen van Niko Home Control voor de juiste
sfeer & muziek op het juiste moment.
O Krijg meer vat op je energieverbruik & de productie van je zonnepanelen met
Niko Home Control.
O Laad je toestellen sneller, maar zuiniger op met de slimme USB-lade van Niko.
O Plaats een touchscreen in je keuken of eetkamer voor centrale bediening.
O …
Voor meer tips, klik hier en bekijk de volledige checklist

Digital black

Woonkamer & bureau
Maak van je huiskamer een
intelligente woonomgeving

De woonkamer is de ziel van je huis waar je de mooiste
momenten beleeft. Het is een plek die gezelligheid uitstraalt, een
echte ontmoetingsplaats voor familie en vrienden. Anderzijds dient
de woonkamer ook vaak als functionele plek voor allerlei taken. In
je woonkamer heb je dus enerzijds praktische zaken nodig, maar
wil je ook een gezellige sfeer kunnen creëren. Niko Home Control
helpt je om de perfecte balans te vinden.

Bij elke gelegenheid de gewenste
sfeer
Met de sfeerbediening van Niko Home Control creëer je met één druk op de knop
de juiste sfeer op de juiste plaats. Ook verwarming, ventilatie, zonwering en andere
systemen kan je eenvoudig bedienen via Niko Home Control. Dankzij de koppeling
met jouw Sonos- of Bose-installatie creëer je in een handomdraai de perfecte
stemming met de juiste afspeellijst.

Bestuur je hele woonkamer met je
stem
Je hoeft het alleen maar te vragen. Wist je dat je Niko Home Control naadloos kan
koppelen met spraakbesturingssystemen als Google Assistent en Amazon Alexa? Dit
laat je toe om de elektrische installaties in je woonkamer, maar ook in de rest van je
woning, volledig handsfree te bedienen.

Bedien je gordijnen, rolluiken en
zonwering
Laat je gordijnen, elektrische rolluiken en zonwering automatisch bedienen. Wil je
deze openen en sluiten met één druk op de knop, op een ingesteld tijdstip of op
basis van de weersomstandigheden? Dat kan met Niko Home Control. Zo bespaar
je jezelf onnodig heen- en weergeloop en voorkom je in de zomermaanden dat de
temperatuur in huis te hoog oploopt, ook wanneer je niet thuis bent.

Stuur je verwarming & airconditioning
Is het sluiten van je gordijnen, rolluiken en zonwering niet voldoende om je huis
koel te houden tijdens de zomermaanden? Dankzij Niko Home Control kan je ook
je airconditioning & verwarming vanop afstand bedienen. Ook in de winter kom
je meteen thuis in een aangenaam warm huis, wanneer je vroeger van je werk
naar huis vertrekt. Via je smartphone of tablet schakel je immers eenvoudig de
verwarming of airconditioning in, waar je ook bent.

Laat je woonkamer poetsen als jij
weg bent
Heb jij zonet het huis verlaten en alle onnodige toestellen uitgeschakeld met de allesuitknop? Dan gaat je robotstofzuiger of dweilrobot, die je via IFTTT kan koppelen
aan Niko Home Control, automatisch aan het werk. Kom thuis en geniet van je
perfect gereinigde vloer. Bovendien kan je zelf instellen dat je robot gaat opladen
wanneer je zonnepanelen energie opwekken. Waarom zou je ze niet opladen op
momenten dat de energie gratis is?

Niko Pure alu steel grey

Niko Home Control sfeerdisplay

#Lifehacks met Niko
O Met de Niko Home Control sfeerdisplay heb je bij elke gelegenheid de
gewenste sfeer.
O Koppel je Niko Home Control met je spraakbesturingssysteem en bestuur je
hele huis met je stem.
O Laat je gordijnen, rolluiken en zonwering automatisch voor jou werken door ze
te koppelen met Niko Home Control.
O Bestuur je verwarming & airconditioning vanop afstand via je smartphone of
tablet.
O Koppel met IFTTT je robotstofzuiger of dweilrobot aan Niko Home Control
voor extra gemak & een proper huis.
O …
Voor meer tips, klik hier en bekijk de volledige checklist

Digital black

Slaapkamer & dressing
Een goede nachtrust met Niko

Na een drukke werkdag is het heerlijk om thuis te komen en tijd
te nemen voor jezelf. Het helpt je stoom af te blazen, je hoofd
leeg te maken en je batterij weer op te laden. Je slaapkamer is een
plek waar je volledig kan ontspannen. Niko Home Control helpt je
hierbij.

Altijd & overal controle over
je huis
Met je smartphone heb je altijd controle over je huis, waar je ook
bent. Zo kan je eenvoudig de alles-uitknop bedienen via je
smartphone of een schakelaar naast je bed. Nooit meer twijfelen of
je iets hebt laten aanstaan dankzij remote control.

Ga gerust slapen
Hoor je ‘s nachts een verdacht geluid? Eventuele inbrekers schrik je af
door op de paniektoets te drukken. In de volledige woning en buiten
gaan vooraf gekozen lichten aan. Eventueel gaan ook de rolluiken
omhoog zodat voorbijgangers op straat een inkijk hebben. Blijkt het
loos alarm te zijn, dan druk je op de alles-uitknop en gaat de woning
terug in slaapmodus. Net zoals jij.

Geef brand geen kans
Niko Home Control kan het contact van je rookmelders gebruiken
om bij detectie van rook automatisch de vluchtwegen te verlichten,
rolluiken te openen, gas af te sluiten, ... Merkt de rookdetector ‘s
nachts brand op? Dan gaan alle rolluiken onmiddellijk omhoog om je
meteen extra vluchtwegen te geven.

Digital black

Gezond verluchten
Dankzij een ingebouwde sensor kan je nagaan of je al je dak- & schuiframen wel
hebt dichtgedaan. Met je touchscreen of smartphone zet je eenvoudig vanop
afstand je ramen open als je frisse lucht wilt binnen laten. Bovendien gaan je
ramen automatisch opnieuw toe wanneer het regent. Dankzij dit systeem zal het
nooit meer binnen regenen.

Gezond ventileren

Naast verluchting is ook ventilatie belangrijk. Een goed werkend
ventilatiesysteem, dat ook ‘s nachts zorgt voor een continue toevoer van
verse buitenlucht, is van kapitaal belang. Met Niko Home Control schakel
je je ventilatie automatisch aan en uit om zo een optimale luchtkwaliteit te
garanderen. Bovendien laat Niko Home Control je toe je ventilatie vanop
afstand te bedienen.

Niko Home Control

#Lifehacks met Niko
O Plaats een alles-uitknop naast je bed. Of bedien alles centraal via je smartphone
die je oplaadt met een van de Niko USB-laders.
O Safety first met Niko. Druk op de paniektoets op je smartphone om eventuele
inbrekers af te schrikken.
O Koppel Niko Home Control aan je rookmelders en geef zo brand geen kans.
O Bedien je dak- & schuiframen via je touchscreen of smartphone voor een
gezonde verluchting.
O Laat je ventilatie automatisch voor jou werken. Of bedien hem zelf vanop
afstand.
O …
Voor meer tips, klik hier en bekijk de volledige checklist

Niko Pure Bakelite® piano black

Badkamer

Meer comfort, minder
energieverbruik dankzij Niko
De badkamer heeft niet louter een praktische functie.
Tegenwoordig is het een echte wellnessruimte. Het is een plaats
waar ontspanning centraal staat. Niko Home Control oplossingen
maken je badkamer slim, voor meer comfort én minder
energieverbruik.

Frisse lucht in je badkamer
De slimme ventilatiesturing van Niko detecteert wanneer je in de badkamer in de
weer geweest bent en zet de ventilatie bijgevolg wat harder. Zo voorkom je samen
met Niko Home Control een te hoge luchtvochtigheid.

De ideale badkamer temperatuur
Een kille badkamer is allesbehalve comfortabel. Met de slimme verwarming van
Niko Home Control heeft je badkamer altijd de perfecte temperatuur. Niko Home Control
in combinatie met IFTTT laat je zelfs toe je badkamer automatisch vroeger te
verwarmen als je een vroege vergadering in je agenda hebt staan.

Niko klinkt als muziek in de oren
Muziek brengt sfeer in de badkamer. Niet alleen om lekker luid mee te zingen
onder de douche, maar ook op momenten dat je ontspannen in bad ligt, je tanden
poetst aan de wastafel of in alle rust op het toilet zit. Dankzij Niko Home Control is
het nu een stuk eenvoudiger om je favoriete tunes in de badkamer te horen. Is
je favoriete radiozender of afspeellijst alleen niet genoeg? Met de aangepaste en
voorgeprogrammeerde sferen van Niko, waar je naast muziek ook je verlichting
volledig naar wens & automatisch instelt, ben je helemaal klaar voor een
ontspannende douche.

Spring energiebewust om met Niko
Niko helpt je energie te besparen door de verlichting te doven wanneer je de
badkamer niet meer aan het gebruiken bent. Daarnaast zorgt de slimme
temperatuurregeling van Niko voor een aangename 23 °C (of de temperatuur die je
verkiest) met een minimaal energieverbruik. Staan de ramen open om te verluchten?
Dan gaat de verwarming tijdelijk uit. Volledig automatisch.

#Lifehacks met Niko
O Volledige controle over je luchtvochtigheid met de slimme ventilatiesturing van
Niko.
O Altijd de perfecte badkamer temperatuur met IFTTT & de slimme verwarming
met Niko Home Control.
O Aangenaam opstaan met de voorgeprogrammeerde sferen (& muziek) van
Niko Home Control.
O Spring energiebewust om met je verlichting en verwarming dankzij Niko’s
bewegingsmelders & slimme temperatuurregeling.
O …
Voor meer tips, klik hier en bekijk de volledige checklist

Niko Intense matt black

Garage & tuin

Wel de lusten, niet de lasten van je
tuin
Heb je al een slim huis, maar wil je ook je tuin slimmer maken? Dat
kan met Niko. Pluk in de toekomst enkel de lusten en niet de lasten
van je tuin. Ontdek snel hoe Niko jou kan helpen je garage & tuin
slimmer te maken.

Bij elk tuinfeestje de gewenste
sfeer
Met Niko Home Control kan je met één druk op je smartphone of een schakelaar
de juiste sfeer creëren, denk aan zomerse salsaklanken, een streepje loungemuziek
of gedimde lichten, die je helemaal in vakantiemodus brengen.

Slimme & sfeervolle
buitenverlichting
Volg het ritme van de natuur door je buitenverlichting in te stellen in functie van
zonsop- en zonsondergang met Niko Home Control of via een eenvoudige
schemerschakelaar. Lichtarmaturen met een aanpasbare temperatuur, ook in te
stellen met Niko Home Control, zorgen ervoor dat je nog meer kan inspelen op
de verschillende seizoenen en het natuurlijk ritme dat je wil creëren. Detectoren,
kunnen er op hun beurt voor zorgen dat je tuin automatisch verlicht wanneer jij in
het donker thuiskomt.

Verbruik slim & bewust met Niko
Blijft de elektrische fiets of de elektrische auto vandaag thuis? Met Niko Home
Control kan je ervoor zorgen dat ze opladen wanneer je zonnepanelen energie
opwekken. Hetzelfde geldt voor het opladen van je robotgrasmaaier of het draaien
van je vijver- en/of zwembadfilter. Niko helpt je zo voorkomen dat ze opladen op
momenten dat de energie niet gratis is.

Een warme welkom met Niko

Niet alleen je voordeur, maar ook je garagepoort kan je vanop afstand bedienen.
Wist je dat je zelfs via je smartphone of tablet een melding kan ontvangen als je
veiligheidsinstallatie een alarm noteert? Zo kan je een melding instellen als je garagepoort
niet sluit, of als er beweging is gedetecteerd in je woning als jij van huis bent.

#Lifehacks met Niko
O Met Niko Home Control & één druk op je smartphone, creëer je bij elk
tuinfeestje de gewenste sfeer.
O Volg het ritme van de natuur door je buitenverlichting in te stellen in functie
van zonsop- en zonsondergang. Dankzij detectoren gaat je tuinverlichting aan
wanneer jij s’nachts thuis komt.
O Laad je tuintoestellen op wanneer je zonnepanelen energie opwekken.
O Bedien je garagepoort vanop afstand. Als jij van huis bent, kan je er ook voor
kiezen om meldingen te krijgen als er beweging is gedetecteerd in of rondom
je huis.
O …
Voor meer tips, klik hier en bekijk de volledige checklist

Niko Hydro

Zit je na het lezen van deze e-book nog met vragen? Of kan je niet wachten om je huis slim te maken?
Ontdek de dichtstbijzijnde installateur op www.niko.eu/w2b en ga vrijblijvend een gesprek aan.

Niko Home Control

