
MAAK VAN JE WONING EEN SMARTHOME.
ENERGIEMETING KLIMAAT LICHT MUZIEK VEILIGHEID 



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 je smartphone...  

ONE Smart Control installeer je zonder specifieke bekabeling in 

nieuwbouw en in bestaande gebouwen integreer je het systeem 

zonder breekwerk. Bovendien is ONE Smart Control het perfecte 

meetinstrument om energiebesparend te leven.

VOORDELEN

LICHTSTURING
Tover je huis om in een gezellig nest. Schakel je lichten 
aan en uit met je smartphone of met een drukknop.  Dim 
en stel timers in, programmeer sfeerverlichting voor elk 
moment van de dag, … Met ONE Smart Control verandert 
licht in sfeer en gezelligheid.  En bovendien zorgt onze 
dimmertechnologie voor energiebesparing.

ALTIJD HET JUISTE KLIMAAT
Comfortabel en energiebesparend leven gaan nu samen. 
Geef elke kamer zijn eigen temperatuur, stel gedetailleerde 
programma’s in voor weekdagen en weekends, … Of bedien 
je thermostaat vanop afstand en bespaar energie.

PRIVACY EN COMFORT
Bedien rolluiken en zonnetenten vanop je tablet, of met een 
handige drukknop in je leefruimte. Creëer in huis precies 
de sfeer die je leuk vindt. Bescherm je woning automatisch 
tegen de zon wanneer je niet thuis bent.

KLINKT ALS MUZIEK
ONE Smart Control… daar zit muziek in. Luister naar 
muziek in elke kamer van het huis. Word wakker met je 
favoriete nummer. 
Met één knop bedien je de hele muziekbibliotheek!

JE VERBRUIK IN EIGEN HANDEN
Bespaar energie met één druk op de knop. Controleer je 
verbruik vanop afstand en schakel energievreters uit. 
Hou op elk ogenblik perfect zicht op je energiefactuur.



JE SYSTEEM ALTIJD BINNEN HANDBEREIK

ALLES IN ÉÉN
Wie wil er goochelen met 10 verschillende apps om de 
verlichting, verwarming, garagepoort- of zonneblinden te 
sturen? In de ONE Smart Control app werden alle functies 
geïntegreerd tot één geheel. 
Bovendien kan je de verschillende functies oneindig met 
elkaar combineren in verschillende sferen en activiteiten. 
In enkele clicks maak je als gebruiker zelf een ‘party’ 
modus, een TV-kijken modus, een sfeer voor een 
romantische date … 

SLIM EN GEMAKKELIJK
De installatie, programmatie en bediening zijn heel 
éénvoudig. De configuratie van het systeem gebeurt 
volledig via de app. De gebruiker kan zelf, zonder 
bijkomende interventie van zijn installateur, het systeem 
volledig aan zijn wensen aanpassen. 

VAN OVERAL TER WERELD
New York, Tokio, Amsterdam... Je bedient het ONE Smart 
Control domotica systeem waar je ook bent via je iPhone, 
iPod, iPad of Android smartphone of tablet. 
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 vraagt, 
ONE Smart Control voert uit.

VEILIG EN BETROUWBAAR

BEVEILIG JE WONING
Veilig en gemakkelijk. Schakel het alarmsysteem in met één 
druk op de knop, en laat bij afwezigheid lichten aan- en 
uitschakelen om inbrekers te misleiden. 

BRANDPREVENTIE
Je kan op beide oren slapen, in geval van brand geven je 
rookmelders onmiddellijk een signaal door aan ONE Smart 
Control en deze maakt op zijn beurt direct alle bewoners 
wakker. Zo verlies je geen seconde om je dierbaren in 
veiligheid te brengen.

WATERLEKDETECTIE
Beperk de schade van een waterlek door deze snel op te 
sporen. Plaats een One Smart Control component aan je 
wasmachine of afwasmachine. Je ontvangt in geval van een 
waterlek onmiddellijk een bericht op je smartphone zodat 
je snel kan ingrijpen.“Het systeem gebruiken is 

kinderspel en de installatie 
                              is zo gebeurd”
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INNOVATIE

MULTISENSOR
De multisensor van ONE smart Control biedt een eenvoudige
oplossing voor de sturing van licht, temperatuur en de 
luchtkwaliteit van een ruimte. Bovendien kan deze sensor ook 
gebruikt worden om uw veiligheid te bevorderen, daar hij 
ongewenste bezoekers kan detecteren. 
Op basis van de metingen van deze sensor kan ONE Smart 
Control  alle opdrachten in uw slimme woning uitvoeren. Je 
zonwering, verwarming en ventilatie werken naadloos samen. 
Zonder ingewikkelde programmatie- of installatie.

INSTALLATIE 

Met de installatie van intelligente componenten op je 230 V 
elektriciteitsnet en enkele aanpassingen in je zekeringkast 
maak je van je woning een smarthome. 
Dat maakt dit domotica systeem geschikt voor elke nieuwbouw, 
gerenoveerde of bestaande woning. One Smart Control 
componenten in de vorm van kroonsteentjes 
(lusterklemmen), die afhankelijk van de functie een andere 
kleurcode hebben worden bij schakelaars, 
stopcontacten, zonnewering, lichtarmaturen, … aangebracht. 
Deze componenten communiceren over het lichtnet en meten 
de energie die gebruikt wordt door het aangesloten product.

FLEXIBEL EN UITBREIDBAAR
Of het nu om een appartement, loft, woning of villa gaat. Je 
kan je systeem laten groeien, precies zoals je wil. 
Deze flexibiliteit stelt je in staat op jouw tempo uit te breiden 
met verdere functies of er nieuwe ruimtes aan toe te voegen.
Wil je vandaag alleen de woonkamer of de traphal slim maken? 
Prima. En bouw je later een poolhouse, neem je een extra 
kamer in gebruik of wens je later ook de verlichting in je tuin 
te automatiseren? Jij beslist! En als je verhuist, neem je de 
componenten gewoon mee.

“ONE Smart Control blijft dagelijks 
         innoveren en bouwen aan nieuwe functionaliteiten”


