Laat uw huis voor u werken.
eenvoudig, veilig, comfortabel en energiezuinig

Uw
Slimme Huis
Wist u dat u nóg comfortabeler en veiliger kunt wonen? Met uw tablet of smartphone
kunt u nu uw hele huis besturen. De verlichting aan of uit, de verwarming een graadje
hoger of de zonwering naar beneden. Eenvoudig en allemaal met elkaar verbonden.
De veiligheid in huis wordt bijvoorbeeld vergroot, doordat u altijd en overal kunt zien
wie er aanbelt en de deur vanaf afstand
kunt openen. En uw licht gaat automatisch uit als u niet thuis bent.

Comfort,
veiligheid en efficiënt
energiegebruik

Wat is domotica?

Wat is Domotica?

Wat kunt u ermee?

Domotica, huisautomatisering of smart home

In principe alles. Alles wordt precies zo ingesteld zoals

oplossingen zorgen allemaal voor meer comfort en

u het wilt.

veiligheid in huis. Alle apparaten in huis worden verbonden met elkaar en met u verbonden.

Enkele voorbeelden:

Hierdoor wordt het voor u gemakkelijk om eenvoudig

Met een druk op de knop zet u de (gedimde) ver-

en snel alle apparatuur te bedienen met uw tablet of

lichting aan, de verwarming aan en start uw favoriete

smartphone.

muziek.
U kunt vanaf de bank zien wie er aanbelt en de deur

Denk aan bijvoorbeeld aan verlichting, verwarming,

openen.

beveiliging, enzovoorts. Wij zorgen

De zonwering en verwarming reageert op de warm-

voor meer comfort en laten u zien wat er allemaal mo-

te. Verwarming gaat automatisch uit en de zonwering

gelijk is.

zakt.
Verlaat u het huis? Met een druk op de knop gaat
alle apparatuur uit.
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Met één druk op de
knop al uw verlichting aan of uit

Energie besparen

Eenvoudige bediening

Met een slimme woning kunt u ook nog eens eenvoudig

Niet alleen vanuit huis maar ook onderweg kunt u alle

energie besparen. Bijvoorbeeld door de verlichting

apparaten in huis bedienen. Voordat u thuis komt kunt u

en verwarming alleen aan te laten staan op de plekken

de verwarming al aanzetten. De bediening werkt met

waar het nodig is.

pictogrammen op uw telefoon of tablet. Gewoon intuïtief.

Sluipverbruik van standby- apparaten heeft u niet

Gaat u op vakantie? Dan kunt u alles zo instellen alsof

meer. Bij het openzetten

het net lijkt dat u thuis bent. Hiermee houdt u inbrekers

van een raam kan de verwarming in

uit huis.

die kamer automatisch omlaag gaan.
Elk moment van de dag heeft u op uw tablet of smartphone inzicht in uw energieverbruik. Daardoor kunt u
nog eenvoudiger verspilling tegengaan en energie besparen.

Onderweg naar
huis uw verwarming
vast aanzetten?

Weten wat er mogelijk is?
Alles is mogelijk, nou ja, bijna alles. Uw wensen en
leefsituatie zijn altijd ons uitgangspunt. Het is daarom belangrijk om u goed te laten voorlichten over
de mogelijkheden.
Belangrijk bij de aanschaf is dat u ook de toekomst
in gedachten houdt. Over 10 of 20 jaar wilt u natuurlijk nog steeds een comfortabele en veilige woning.
Melssen Peperkamp helpt u daar graag bij. Van advies en ontwerp tot installatie, aanpassingen en onderhoud: wij regelen het allemaal voor u.

Over Melssen Peperkamp
Melssen Peperkamp is specialist in het ontwerpen, aanleggen,
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties.
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en
instellingen zoals woningcorporaties.

Kiezen voor Melssen Peperkamp is kiezen voor:
één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud
een vakkundig installateur met veel ervaring
een installateur die werk maakt van duurzame energie
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(Melssen Peperkamp is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Contact
Melssen Peperkamp
De Bulk 15
5371 ML Ravenstein
T 0486-416610
E info@mpe-elektro.nl
I www.mpe-elektro.nl

Meer informatie?
Wilt u meer weten over domoticasystemen of een vrijblijvende offerte
aanvragen? Melssen Peperkamp helpt
u graag verder.
Meer informatie is ook te vinden op
www.mpe-elektro.nl en
www.uwduurzameinstallateur.nl.

