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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over de mogelijkheden van
woonhuisinstallaties (Domotica) waar onder huisautomatisering.
Woonplezier en woongemak draait niet meer alleen om de inrichting, de verlichting, de
vloerafwerking en de berging. Op veel plaatsen buiten u woning wordt u geconfronteerd met
automatisch aangestuurd comfort. In een toonzaal gaat het licht branden als u binnenkomt.
Deuren gaan al open voor u de kans krijgt de handgreep van de deur te pakken en de roltrap
komt al in beweging als u aan komt lopen. In veel woningen moet men het helaas alleen een
afstandbediening voor de TV doen.
Eerst de veiligheid.
De hoeveelheid elektrische leidingen en aansluitpunten neemt alleen maar
toe. We beschikken inmiddels over meer elektrische apparaten en er is
steeds meer behoefte om alles met elkaar te verbinden. Meerdere stekkerblokken worden daarbij niet geschuwd. Het maakt niet uit of het bestaande
woningen of nieuwbouw betreft, wij zijn u graag van dienst om in eerste
instantie de veiligheid zeker te stellen. Elektriciteit loopt werkelijk als een
rode draad door uw woning en alleen al door alles verantwoord te stroomlijnen neemt uw veiligheid met sprongen toe. Gelijktijdig kunnen wij door
middel van nieuwe technieken het comfort binnen en buiten uw woning verbeteren. Door de
juiste koppelingen aan te leggen kan een basis gelegd worden voor een centrale aansturing.
Huisautomatisering maakt uw leven gemakkelijker.
Wat denkt u van de controle over alle elektrische functies in uw woning? Dat kan gewoon met
een touchscreen maar ook met behulp van uw smartphone of tablet. Wat voorbeelden?
 De verwarming een graadje hoger of lager.
 De rolluiken naar beneden.
 De lichten dimmen.
 De buitenverlichting inschakelen.
En dat allemaal zowel vanuit uw comfortabele stoel als op afstand. Dat maakt thuiskomen extra
aangenaam. Verlaat u het huis, dan drukt u op de "alles uit toets" en u kunt met een zorg
minder op pad. Bovendien wordt onnodig stroomverbruik voorkomen. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden. U zult versteld staan wat nog meer mogelijk is.
Met ons vakmanschap kunnen wij aan al uw installatiewensen voldoen. Wij adviseren, leveren
en installeren alles op het gebied van woonhuisinstallaties. Tevens kunt u ons inschakelen voor
onderhoud en bieden wij een 24 uur storingsservice.

