BTicino, de sleutel tot stijlvol wonen

Domotica
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Leef vandaag met een blik op morgen.
De drang om grenzen te verleggen. Dat is wat we hopen terug te vinden bij onze klanten.
Een streven om verder te gaan dan standaard. Niet tevreden zijn met wat we al kennen,
maar verder kijken en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen, op producten. Een zoektocht
naar een nieuwe manier van leven in uw huis, gebaseerd op esthetische, functionele
automatisering.

Domotica – beleef uw huis op een andere manier.
Kiezen voor My Home is kiezen voor het uitrusten van uw huis met een intelligent
systeem, dat voor u zorgt. Technologie verbetert de levenskwaliteit binnen uw woning.
De laatste jaren maakte “domotica” een ontzettende vooruitgang met op het vlak
van technologie, toepassingen en design. Nu is het moment aangebroken om al deze
voordelen te ontdekken en te gebruiken, dankzij de ervaring en technologie van een
betrouwbare partner: BTicino

Domotica
“Domotica” is een samenvoeging van het Latijnse woord domus (huis)
en elektronica. Domotica integreert apparaten en toepassingen in en rond de
woning met als doel het leven van de bewoners eenvoudiger en aangenamer
te maken.

My Home domotica

BTicino My Home domotica, een essentiële keuze.
My Home doorbreekt het traditionele concept van de “elektrische installatie” zoals we
die vandaag de dag kennen. Kiezen voor My Home betekent uw huis uitrusten met een
systeem dat erg gebruiksvriendelijk is. Zo wordt het bijvoorbeeld kinderspel om
verlichting, rolluiken, verwarming, muziekdistributie, alarm- en deurcommunicatie te
gebruiken, direct in huis of op afstand.
Het samenbrengen van al deze individuele functies maakt My Home tot wat het is.
Een uniek, betrouwbaar en bijzonder flexibel geïntegreerd systeem, dat uitbreidbaar en
aanpasbaar is om zo aan alle huidige en toekomstige wensen te voldoen. Uw woning
wordt hiermee levensloop bestendig.
My Home is een open protocol van de Legrand Group waar allerlei systemen van derden
aan gekoppeld kunnen worden. Meer dan 100.000 installaties werden inmiddels
succesvol geïmplementeerd in zowel huiselijke als zakelijke omgevingen.
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My Home domotica

My Home domotica, een handige oplossing voor al uw wensen.

Comfort
My Home verbetert en vereenvoudigt de kwaliteit van uw leefwereld door een aantal handelingen te automatiseren.
Verlichting en verwarming bedienen, rolluiken openen of sluiten en het weergeven van uw favoriete muziek; vanaf nu
gebeurt het in één handomdraai.

Veiligheid
My Home staat ook voor veiligheid, zowel actief als passief. Het systeem meldt inbraken en kan autonoom handelen bij
gaslekken, overstromingen en bij het uitvallen van de elektriciteit, ongeacht of er iemand thuis is.

Milieuvriendelijk en kostenefficiënt
Omdat My Home respect heeft voor mens en milieu, beperkt het op een intelligente manier het gebruik van energie. Zo kan
My Home de temperatuur in de verschillende kamers afzonderlijk regelen. Dit heeft invloed op uw energieverbruik en uiteraard
op uw energierekening.

Communicatie en controle
Met My Home beheert u eenvoudig beeld en geluid. Zelfs als u niet thuis bent. Het systeem zorgt voor een optimale
werking van de toegangscontrole, deurcommunicatie en alarmsysteem. Zo is er altijd controle over uw woning, van
dichtbij of op afstand.

My Home domotica

Domotica: oplossingen om aan al uw wensen te voldoen.
Door zijn hoogwaardige digitale technologie biedt My Home een zeer uitgebreid assortiment aan bedieningselementen.
My Home bedient zich van een eenvoudige schakelaar tot de meest geavanceerde touchscreens, Video Displays of integratie met iPhone en iPad.
Voor iedere toepassing kiest u wat bij u past.

DIGITALE BEDIENINGEN
De bedieningen uit het My Home-assortiment
maken de mogelijkheden van de elektrische
installatie aanzienlijk gemakkelijker.
Een druk op de knop volstaat om één of
meerdere lichten aan te zetten. En wat
denkt u van een scenariotoets, waarmee
u voorgeprogrammeerde schakelingen kunt
oproepen?

TOUCHSCREEN
Met een touchscreen beheert u de meeste
My Home-functies, verlichting, rolluiken,
muziek, verwarming scenario’s en ook uw
alarminstallatie. Het touchscreen maakt
gebruik van duidelijke grafische iconen,
waardoor de bediening zeer eenvoudig en
intuïtief wordt.

VIDEO DISPLAY
Het Video Display combineert handsfree met
een aantal domoticafuncties. Het bedienen
gaat gemakkelijk aan de hand van
navigatie-toetsen en een grafisch menu dat
gebruik maakt van dezelfde iconen als het
touchscreen.

VIDEO STATION
Het Video Station is een geavanceerde handsfree
deurcommunicatiepost - met een hoge resolutie
LCD-scherm - die een aantal My Home-functies
aanstuurt. Ook dit toestel wordt bedient via
navigatietoetsen en een grafisch menu met de
iconen die ook gebruikt worden bij het touchscreen.

My Home domotica

Lokale controle en bediening op afstand.
Een andere reden om te kiezen voor My Home is, omdat het systeem voorzien is om u complete controle te geven over uw woning. Of er nu iemand thuis is of niet!
U kunt met My Home communiceren via een PC, smartphone of tablet PC.

VIDEO TOUCHSCREEN
Het 15-inch Video Touchscreen kan alle My Home-functies
aansturen. Menuschermen met foto’s en plattegronden van
de woning, voorzien van grafische iconen, worden gebruikt
om My Home interactief aan te sturen. Zo wordt het
bedienen van “My Home” een visuele ervaring!

MY HOME WEBSERVER
Om op afstand een oogje in het zeil te houden, kan gebruik gemaakt worden van de “My Home Webserver”. Een internetverbinding volstaat om na te
gaan of de verlichting nog brandt en deze alsnog uitgeschakeld dient te worden. Wat thuis met My Home kan, is ook mogelijk via het web of apple
applicatie. Ook waarschuwt My Home bij elke poging tot inbraak of technische defecten. Dit kan door middel van een geautomatiseerd telefoongesprek
of een e-mail – al dan niet voorzien van beelden van de actuele situatie. Kijken of de kinderen al thuis zijn? Geen probleem! Even verbinden met de
My Home camera’s en u weet het!

Toepassingen
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My Home BTicino:
Toepassingen voor een ideale leefomgeving.
Met My Home kunt u zelf uw ideale leefomgeving creëren, kamer per kamer.
Wandel mee langs een aantal “beelden” die een gewone dag uit het leven van een gezin
weergeven en ontdek zelf welke meerwaarde My Home kan bieden!

Toepassingen

De slaapkamer: heerlijk ontwaken met My Home.
Stel het scenario “Ontwaken” in en laat de dag langzaam je kamer binnen komen. De verlichting dimt langzaam naar het gewenste niveau, de rolluiken gaan omhoog, de kamer krijgt
een aangename temperatuur en zachte achtergrondmuziek haalt u uit een diepe slaap. Via het Video Display kunt u overschakelen naar een iets meer actieve omgeving. Terwijl u naar
de eerste nieuwsuitzending kijkt of luistert, wordt de badkamer lekker warm en pruttelt in de keuken alvast de koffie. Tijd om op te staan...

Inbraakdetectie en camera

Achtergrondmuziek
Scenario “ontwaken” geactiveerd via
het Video Display

Ideale lichtomstandigheden

Openen van alle
rolluiken

De televisie
gaat aan

De ideale
temperatuur
Een touchscreen om alle
functies te beheren

Bij het opstaan gaan alle rolluiken omhoog en wordt de
nachtverlichting uitgeschakeld. Terwijl u zich opmaakt voor een
nieuwe dag pruttelt in de keuken het koffiezetapparaat met een
onweerstaanbaar aroma.

Toepassingen

De keuken: gezellig achter het fornuis.
De gezellige drukte van het ontbijt of knus samen kokerellen, met My Home tovert u de keuken om tot een aangename plaats. De huiselijke warmte, fijne achtergrondmuziek en de juiste
sfeerverlichting inspireren ongetwijfeld tot het bereiden van de lekkerste gerechten. En daar blijft het niet bij. My Home verzekert namelijk ook de veiligheid van u en uw gezin! Gas- en
waterdetectoren sluiten bij elk gevaar automatisch de toevoer af, ook als u niet thuis bent. Bij het activeren van het alarmsysteem worden alle geschakelde wandcontactdozen uitgeschakeld,
zodat ook de keuken veilig wordt achtergelaten.

Gaslekdetectie

Ideale lichtomstandigheden

Inbraakdetectie en videocontrole
Achtergrondmuziek

Touchscreen voor
de bediening van
alle functies

Geschakelde wandcontactdoos

Intussen beveiligen het alarmsysteem en de videocontrole de
toegang tot je woning. De ideale temperatuur kan voor elke kamer
apart geregeld worden. Via het touchscreen zorgt u voor de ideale
achtergrondmuziek en lichtomstandigheden. Met My Home wordt
koken op zich al een feest...

Beveiliging tegen gas- en
waterlekken

Toepassingen

De zithoek: de juiste sfeer voor elke gelegenheid.
Met My Home geniet u op en top van de zithoek, zowel alleen als in gezelschap. Onverwacht vrienden op bezoek? Activeer via het touchscreen of Video Station het scenario “Party” en ontvang
uw vrienden altijd onder de meest ideale omstandigheden; een sfeervolle verlichting, aangename muziek en een perfecte temperatuur.

Video Station:
voor toegangscontrole
en multimediafuncties
Inbraakdetectie en
videocontrole

Video Touchscreen voor navigatie
en activering van domotica- en
multimediafuncties

Achtergrondmuziek

Terwijl in de keuken de elektrische oven de lekkerste gerechten
opwarmt, genieten uw bezoekers van een perfecte omgeving.
Intussen wordt de tuin verlicht en start het sproeisysteem zijn
programma.

Bediening
met iPad

Ideale temperatuurcontrole
binnen handbereik

Toepassingen

Sluit de deur en verlaat het huis met een gerust gevoel!
Weg van huis zonder zorgen? Activeer het alarmsysteem met een elektronische sleutel en u kunt ervandoor. De sleutel stelt niet alleen het alarmsysteem in werking, maar start ook het scenario
“Woning verlaten”. Alle verlichting wordt uitgeschakeld, rolluiken gesloten en de verwarming naar de gewenste temperatuur verlaagd. Tijdens uw afwezigheid kan My Home de tuin sproeien
en de woning bewaken. Plots slecht weer? Geen nood! My Home trekt de zonnewering op, zodat mogelijke schade voorkomen wordt.

De verlichting wordt uitgeschakeld

Inbraakdetectoren en
camera’s worden geactiveerd
Alle rolluiken
worden gesloten

Video Display
voor alle deurcommunicatiefuncties

Laat de woning veilig achter, alsof er een butler in huis is die alle
zorgen op zich neemt. Activeer het alarmsysteem en het scenario
“Woning verlaten” treedt in werking. My Home waakt over uw
woning als goede huisvader. Alle detectoren worden geactiveerd.

Bij het inschakelen van het alarmsysteem wordt de
sfeer “Woning verlaten” geactiveerd

De temperatuur
wordt verlaagd

Toepassingen

Er even tussenuit of op reis? Met My Home is uw huis in goede handen!
Met My Home kunt u zonder zorgen uw woning achterlaten. De buren zullen het wellicht niet eens merken! Het alarmsysteem beschermt het huis tegen mogelijke indringers. Bij alarm worden
automatisch vertrouwenspersonen gewaarschuwd via telefoon of e-mailbericht. Indien gewenst worden zelfs beelden - gemaakt door de My Home camera’s - doorgezonden. Omdat
voorkomen beter is dan genezen, zorgt My Home ervoor dat tijdens de vakantie verlichting, rolluiken en achtergrondgeluiden uw aanwezigheid simuleren naar de buitenwereld toe. Zo lijkt
het alsof er iemand thuis is. Wilt u van ver of dichtbij toch een kijkje nemen alles in orde is, dan kunt u via de My Home Webserver alles op afstand controleren.

Bekijk beelden van de My Home camera’s om zelf een
oogje in het zeil te houden

Activeer/deactiveer het alarmsysteem

Controleer de werking van je verlichting,
geautomatiseerde rolluiken, verwarming en
bedien deze indien nodig op afstand

Laat het huis achter in volle gemoedsrust en ga voor een ontspannende
vakantie. U kunt er van op aan dat het huis veilig is. Nu en dan zelf
een kijkje nemen behoort, natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Controleer de diverse
ingangen van het huis

Start het sproeisysteem in de tuin

Productlijnen
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Axolute, Light en Living: technologische elegantie als
maatstaf.
Al meer dan 50 jaar is BTicino wereldwijd toonaangevend in het ontwerpen en produceren
van stijlvolle en innovatieve kwaliteitsproducten. Vanzelfsprekend vindt u deze ervaring
terug in het My Home-assortiment. My Home is niet zomaar een domoticasysteem. Het is
een combinatie van esthetiek, techniek en flexibiliteit, volledig in harmonie met de warme
huiselijke omgeving. Met de introductie van Axolute Nighter en Whice en combinaties met
bestaande producten, levert BTicino veel mogelijkheden om het My Home-assortiment aan
te kleden en aan alle wensen te voldoen.

Productlijnen

Axolute
Superieur in technologie,
verfijning en design.

Axolute Nighter
Laat de avond u verleiden.

Light
Een bron van discrete elegantie.

Assertieve, strakke rechthoeken vormen hierbij een zuiver essentieel
ontwerp voor iedereen die de voorkeur geeft aan een rationele blik en pure
materialen.

De absolute schoonheid van het zwarte glas tilt Axolute naar een nog
hoger niveau. Een luxe die u nu kunt beleven en waar u gerust mee kunt
uitpakken, omdat het niet alleen schoonheid maar ook de meest hoogwaardige technologie toont.

Een uitgebreide waaier aan afwerkingen en materialen zorgen voor een
visueel spel van licht en kleur in een stijvolle heldere omgeving.

Scenariotoetsen en
digitale bedieningen
Kristall glas

De eenvoudige en rechtlijnige puurheid van wit glas zorgt voor een
perfecte lichtweerkaatsing waarbij de magie van uw omgeving nog beter
tot zijn recht komt.

Scenariotoetsen
en badgelezer
Axolute Antraciet

Nighter
touchbediening

Scenariotoetsen
en digitale
bedieningen
Light wit

Axolute Whice
Een bron van intrige en mysterie.

Living
De strakheid van de klassieke
stijl.

Geniet van de elegantie van strakke elementen, gebundeld tot een
krachtige en klassieke stijl met intense kleuren die de inrichting van het
huis ongekend verfijnen.

Geniet van de elegantie van strakke elementen, gebundeld tot een
krachtige en klassieke stijl met intense kleuren die de inrichting van het
huis ongekend verfijnen.

Whice
touchbediening

Scenariotoetsen en
dimmerbediening
Titanium
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Beleef de wereld van BTicino.
Ontdek de wereld van BTicino in de Concept Store
te Brussel. Ervaar wat algemeen comfort in
de woning echt kan betekenen.
BTicino Concept Store
Steenkoolkaai 10
B-1000 Brussel (België)
T +32 2719 54 81
I www.conceptstore.be
Open:
van maandag t/m vrijdag:
10.00-12.30uur | 13.30-19.00uur
zaterdag: 10.00-18.00uur

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel
T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrandnederland.nl
I www.legrandnederland.nl

www.bticino.nl

