OPTIE

Domotica systeem digitalSTROM
Jouw nieuwe woning voorzien van
een digitalSTROM basis installatie bij
oplevering. Wat houdt dat nu precies in?
Wat kan digitalSTROM?
Je slimme woning blijft bedienbaar zoals je
altijd al gewend bent, eenvoudig en snel met
de schakelaars in iedere ruimte, echter door de
intelligentie van het digitalSTROM systeem kun
je nu veel meer met dezelfde schakelaar, licht
sferen oproepen, licht dimmen. Met je tablet of
smartphone kun je alle functies thuis draadloos via
je wifirouter bedienen, zelfs vanaf je vakantieadres
kun je alle functies met de smartphone of tablet
bedienen zolang je internet toegang hebt.
Jouw slimme woning maakt je leven gemakkelijker,
comfortabeler, veiliger en klaar voor de toekomst.

Je slimme woning na oplevering of in de toekomst uitbreiden met
vele unieke mogelijkheden, de belangrijkste zijn:
Een “Woning verlaten/Thuiskomen” knop, met

“Paniek functie” indien gewenst kan er een

één druk op de knop in de entree schakel je alle

paniekfunctie toegepast worden die hulp oproept

verlichting uit bij het verlaten van het huis en wanneer

wanneer je dat nodig hebt.

je thuiskomt gaat de verlichting, mits het donker is

Gekoppelde rookmelders zorgen ervoor dat

natuurlijk, weer aan met één druk op de knop in alle

wanneer er een rookmelder rook constateert

ruimtes die jij bepaald hebt.

automatisch alle lampen gaan branden zodat u snel

De “Aanwezigheidssimulatie”, laat je Smart Home

de woning kunt verlaten, gaan eventuele gekoppelde

het licht sturen alsof je thuis bent wanneer je een

rolluiken of gordijnen automatisch open en krijgt u

weekendje weg of op vakantie bent. Inbrekers houden

een direct melding op uw smartphone, ook als u niet

niet van licht en zullen wel een tweede keer nadenken

thuis bent.

voor ze bij je naar binnen gaan.
De “Naar bed” knop, met een druk op de knop de

Rolluiken, gordijnen of zonwering bedienen met je
tablet of smartphone of zelfs mee laten sturen met

verlichting op de begane grond uit en alvast het licht op

de licht scenes in de woonkamer en de “Naar bed”

de slaapkamer aan.

knop.

Haal meer

uit je smart home
Het digitalSTROM systeem is het meest onderscheiden Smart

Jouw slimme woning is volledig op de

Home systeem op het gebied van gebruiksgemak, innovatie,

toekomst voorbereid, het digitalSTROM

diensten en uitbreidbaarheid. Je slimme woning is eenvoudig

systeem maakt via IP of ook wel “The

uitbreidbaar nu of in de toekomst zonder hak of breekwerk

Internet of Things” genoemd verbinding met

omdat het werkt over de electriciteitsbedrading van je huis

andere Smart apparaten die je nu hebt of

met behulp van speciale digitale kroonsteentjes.

in de toekomst misschien aanschaft, deze
kunnen dan met dezelfde eenvoud bediend

De bediening is super eenvoudig met je schakelaars,

worden binnen je Smart Home. Mooie

smartphone of tablet en eventuele aanpassingen van licht

voorbeelden zijn:

scenes, tijdschakelaars, etc kun je laten doen of ook zelf doen
via je PC of Mac.

Philips Hue lampen

Alle digitalSTROM-toepassingen kunnen individueel worden

Sonos audio slimme luidsprekers,

geconfigureerd en gecombineerd. De mogelijkheden zijn bijna

Doorbird video deurbel

onbegrensd, want digitalSTROM groeit mee met je behoeften
en wensen en is voor jou als woningeigenaar eenvoudig zelf
uit te breiden, te beheren en aan te passen.

Bosch & Siemens Home Connect
keukenapparatuur en witgoed.
Logitech Harmony draadloze bediening
van duizenden audio/video apparaten
Panasonic TV’s
Netatmo weerstations en luchtkwaliteit
sensoren
Google Home & Amazon Alexa
spraakbediening
Velux dakramen, gashaarden etc. etc.

De besturingssoftware van het digitalSTROM
systeem is volledig “open”, dit betekent dat
fabrikanten van Smart apparaten zelf of
samen met digitalSTROM software kunnen
maken om met jouw Smart Home samen te
werken.
Blom Elektrotechniek biedt je diverse
meerwerkopties aan om na oplevering of
in de toekomst jouw slimme woning aan te
passen naar jouw wensen.

