HOOG TIJD
VOOR SLIMME
ELEkTRIcITEIT.
ONE Smart Control tovert je elektriciteit om in een krachtig
en slim netwerk. Alle drukknoppen en stopcontacten worden
veelzijdiger dan ooit.
Lichten gegroepeerd in- en uitschakelen, verwarming
aanzetten vanop afstand, muziek bedienen met de
smartphone...
Bovendien is het systeem gemakkelijk installeerbaar –
zonder nieuwe bekabeling of breekwerk.

tover met licht

warm of koud

EXTRA VEILIG!

klinkt als muziek in de oren

zon of schaduw?

wie is welkom?

Schakel lampen aan en uit vanop afstand, dim je lichten, zet
timers, programmeer sfeerverlichting, ... Tover je huis om in
een gezellig nest met ONE lichtregeling.

Geef elke kamer zijn eigen temperatuur, stel gedetailleerde
programma’s in voor weekdagen en weekends, ... Of bedien
je thermostaat vanop afstand en bespaar energie met
ONE klimaatregeling.

Bij onraad reageert alles in je huis gepast. Schrikverlichting in
de tuin, je buitensirene, de rolluiken, ... Jij bepaalt zelf welke
toestellen in actie schieten om inbrekers te verjagen.
ONE security schikt zich helemaal naar jouw wensen.

Luister naar je favoriete albums in elke kamer van het huis.
Of word wakker met het nieuws in je slaapkamer en je badkamer.
Met één knop bedien je de hele muziekbibliotheek!

Bedien rolluiken en zonnetenten vanop je tablet, of met een
handige drukknop in je woonkamer. Creëer in huis precies de
sfeer die je leuk vindt met ONE verduistering.

Schakel het alarmsysteem in met één druk op de knop, en laat
bij afwezigheid lichten aan- en uitschakelen om inbrekers te
misleiden met ONE toegangscontrole.

Sunny day !

leuke sfeer

thee voor twee

Brunch op zondag ?

Music Maestro

Een stralende dag schijnt niet alleen helder licht in je
woonkamer – je kunt ook de verwarming een graadje lager
schakelen. Of je laat die beslissing aan ONE Smart Control over.
Dankzij een slimme sensor gaan je blinden open en dicht
wanneer jij dat wilt. En de verwarming volgt.

Tijdens het Tv-kijken wil je natuurlijk andere verlichting dan
wanneer je in de zetel een boek leest. En als je bezoek hebt,
steek je nog eens andere lampen aan. Straks kun je al die
combinaties bedienen met één drukknop.

Zin in een thee, maar niet om in de keuken op de waterkoker
te wachten? Kijk dan rustig verder tv. Het licht in de woonkamer
knippert, wanneer het water kookt.

Op zondag komt het leven wat trager op gang. Lekker uitslapen,
naar de bakker gaan, ... je hebt helemaal geen nood aan een
radiator die de keuken al verwarmt om half zeven. Daarom kan
je met ONE Smart Control alle verwarmingselementen heel
gedetailleerd programmeren.

Je koppelt je eigen muziekdatabank moeiteloos aan
ONE Smart Control. De handige software maakt bediening met
je smartphone heel eenvoudig. Juiste band, juist album, ...
héérlijk terwijl je kookt!

slaapwel iedereen

geen paniek

slim nachtlampje

geen breekwerk

baden in sfeer

Je ogen vallen toe bij een boek in bed. Slaaptijd.
Met één druk op de knop schakel je alle lichten uit, gaan de
gordijnen dicht en zakt de verwarming een graadje.

Je hoort ‘s nachts vreemde geluiden in de tuin? Een paniekknop
slaat alarm op alle mogelijke manieren: lichten aan, alarm aan,
rolluiken omhoog, familie gewaarschuwd, ... Je maakt van eender
welke drukknop zo’n paniekknop.

Je wil je nachtlampje koppelen aan je ONE netwerk? Even het
snoer vervangen door een ONE snoer met drukknop en je kan je
nachtlamp mee opnemen in een zelf geprogrammeerde sfeer.
De ingebouwde dimmer maakt het nog romantischer.

Je badkamer is reeds mooi afgewerkt met een mozaïekje maar
je wenst je lichten toch slim te bedienen? Dat kan! Je installeert
de blokjes netjes achter de bestaande drukknoppen.
Geen tegeltjes gesneuveld, alles blijft intact.

Zin in een heerlijk bad? Zet alvast de verwarming iets hoger,
dim de lichten en zet een onstpannend muziekje op.
Allemaal met je ONE applicatie op je iPhone.

deurbel gezien?

eco-stand

zorgeloos op vakantie

waarschuwing ?

strijkijzer vergeten?

automatisch licht

Er belt iemand aan, maar de muziek staat te luid. Geen probleem,
want ook de lichten knipperen even om aan te geven dat er
iemand aan de deur wacht.

Als jij je woning verlaat, zet je met één druk op de knop je ONE
installatie op eco-stand. Dan gaan alle lichten uit en schakelt
de verwarming een paar graden lager. Zo verbruik je bij je
afwezigheid geen overbodige energie. Wil je ook ineens je
gordijnen sluiten? Programmeren op je iPhone en klaar!

Wil je graag de indruk geven dat je huis bewoond is, als je
twee weken geniet van zon en strand? Omdat dit inbrekers
afschrikt? Met One Smart Control laat je de rolluiken elke
ochtend vanzelf omhooggaan, en schakel je de lichten
automatisch aan en uit. Precies alsof je er zelf bent.

Soms wil je weten wanneer een toestel ophoudt met werken.
Zoals de wasmachine die zijn cyclus afrondt. Of de microgolfoven
die de pastasaus ontdooit. ONE Smart Control stuurt gewoon
een berichtje naar je smartphone. Handig!

Wanneer reed je voor het laatst ongerust naar huis, omdat
je dacht dat het strijkijzer nog aanstond? Onnodig: met je
smartphone schakel je die toestellen van om het even waar,
aan en uit.

Je kunt elk lichtpunt in je huis eenvoudig zo programmeren
dat het op een vastbepaald tijdstip in- of uitschakelt.
Zo gaat je buitenverlichting aan als het donker wordt.
En het licht in de berging gaat uit zodra er geen beweging
meer is.

slim en gemakkelijk

mobiel bedienen

programmeren op je iphone

Je bedient One Smart Control waar je ook bent. Op het
werk even checken of de lichten wel uitgeschakeld zijn?
De zonnewering naar beneden laten op een onverwacht warme
en heldere dag? Het energieverbruik controleren, terwijl je een
weekendje weg bent? Jij beslist.

Verlichting die zichzelf op een vast tijdstip inschakelt?
Rolluiken die sluiten? Een alarmsysteem dat automatisch in
werking treedt? Muziek die begint te spelen? Het kan allemaal.

ken je verbruik en bespaar energie

ONE Smart Control maakt je elektriciteit in huis slimmer,
zonder dat ze complexer wordt. Integendeel: installeren,
programmeren en bedienen zijn heel gemakkelijk. ONE Smart
Control past gewoon op je huidige elektriciteitsnet, zonder
nieuwe kabels of breekwerk. Dat maakt het systeem ook
geschikt voor jouw woning: nieuwbouw, gerenoveerd of
oud huis.

Natuurlijk wil je besparen op je energieverbruik. Dat is goed
voor het milieu én voor je portefeuille. Maar hoe doe je dat?
En waar? Welke toestellen verbruiken het meest?
En hoe geraak je die vervelende gewoonte kwijt om de lichten
overal te laten branden? Je antwoord heet ONE.

Hoe het werkt? Simpel: Jij of je installateur kunnen alle
componenten online bestellen. Je vertrouwde installateur sluit
de kleine blokjes onzichtbaar aan op het net, en tovert je
zekeringen om tot slimme zekeringen. Je hebt geen extra
ruimte nodig én geen doorgedreven kennis van elektriciteit.

Je weet op elk moment welke toestellen energie verbruiken,
en hoeveel. Je kunt ze trouwens meteen uitschakelen als dat
nodig is. Zo slim is ONE Smart Control.
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vraag om raad
De mogelijkheden van ONE Smart Control zijn erg uitgebreid.
Geen wonder dat je even overdonderd bent. Waar moet
je beginnen? Aan welke functies denk je vast niet, terwijl ze
wél heel nuttig zijn? Onze adviseurs staan klaar met slim
advies, zodat je echt alles uit ONE haalt.

hoe bestellen?
Componenten bestellen doe je gewoon in onze onlineshop op
www.onesmartcontrol.com. Je krijgt ze snel toegestuurd mét
handige installatie-instructies.

Alle eigenschappen en functies kunnen veranderd worden zonder voorafgaande verwittiging.
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