Leef- en woonautomatisering op uw maat.

Flexibiliteit troef
Het tijdperk van de klassieke “domme” elektrische installatie komt stilaan aan zijn einde. Domotica,
smart home, of wat wij graag leef- en woonautomatisatie noemen is tegenwoordig meer dan enkel
dure gadgets. Een moderne installatie zorgt ervoor dat je comfort en veiligheid verhoogt, terwijl je
energiefactuur daalt. Daarbij groeit een installatie van KNX Home Control samen met de noden van
jou en je gezin.

KNX? Wablief?
KNX is als het ware een soort taal die ervoor zorgt dat
KNX-producten van honderden fabrikanten met elkaar
combineerbaar zijn.

thermostaten, airco- en ventilatie-units, sensoren…) bieden zelf de
KNX- koppeling al aan.
Hierdoor kunnen hun systemen, die steeds slimmer worden, ook
met de systemen van andere fabrikanten praten. Denk maar aan de
thermostaat die tegen het weerstation zegt dat de zonwering nog
niet naar beneden mag gaan omdat de gewenste temperatuur
nog niet is bereikt.

Deze standaard bestaat reeds meer dan 25 jaar en omvat 400+
merken en duizenden producten. Zo blijven de installaties van
KNX Home Control toekomstbestendig en voordelig in prijs.
Veel fabrikanten die de systemen voor jouw woning bouwen
(warmtepompen, CV-ketels, alarm- systemen, weerstations,

De keuze voor een merkonafhankelijke standaard was voor ons van belang. Zo
zijn we zeker dat als we in de toekomst iets moeten veranderen, we niet heel
onze installatie moeten uitbreken.

Steven en Rani, 32 & 29
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Alle functies op een rij
Aanwezigheidsdetectie
Het licht gaat automatisch aan op
een lichtsterkte die aangepast is
aan de helderheid buiten.

Audio
Bedien audio in alle kamers
gemakkelijk centraal via uw KNX
schakelaar.

Jaloeziën & rolluiken
Bedien zonweringsystemen met
een knopdruk of laat ze
automatisch sturen wanneer er
teveel zonlicht binnenvalt.

Paniekfunctie
Laat bepaalde verlichtingspunten
oplichten via een toets in de
slaapkamer om ongewenste
gasten af te schrikken.

Automatische besproeiïng
Uw sproeisysteem schakelt
automatisch in bij droogte.

Televisie controle
Uw televisie schakelt automatisch
in bij het selecteren van een sfeer.

Centrale bediening
Bedien alle technieken van uw
woning vanuit één centraal punt.
Geen overtollige bedienpanelen of
afstandbedieningen meer.

Verlichting
Bedien verlichting lokaal, centraal
of via uw smartphone of tablet.

Sferen

Lekdetectie

Een automatische sequentie van
acties in de woning die het
comfort verhogen.

Voorkom waterschade met
automatische lekdetectie.
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Alles uit functie
Zonnepanelen

Doof alle lichten, schakel de
verwarming uit en meer via één
simpele druk op de schakelaar of
via je smartphone of tablet.

Monitor het rendement van uw
zonnepanelen met KNX.

Ventilatie

Weerstation

De ventilator treedt automatisch in
werking wanneer de
luchtvochtigheid of CO²-waarde te
hoog wordt.

Automatiseer uw jaloeziën op
basis van de stand van de zon en
beveilig uw zonwering automatisch wanneer het te hard waait.

Rookmelder
Waarschuwt u direct wanneer er
gevaar is en triggert tal van
beveiligingsacties, ook wanneer u
niet thuis bent.

Koeling / Verwarming
Gebruik uw KNX schakelaar als
thermostaat voor koeling of
verwarming, vanop elke plaats in
het huis.

Aanwezigheidssimulatie
Uw smart home schakelt tijdens
uw vakantie op een bepaald
tijdstip lichten en televisie in om
ongewenste gasten af te schrikken.

Deurcommunicatie
Uw binnenpost videofonie
geïntegreerd in het centrale
bedieningspaneel en op uw
smartphone.

En veel meer...
Raam/Deurcontact

Specifieke wensen die hier
niet aan bod kwamen? De
mogelijkheden binnen het
KNX ecosysteem zijn legio.
Contacteer ons om een
oplossing te zoeken voor
jouw case!

Voor uitgebreide automatisatie van
energie en veiligheid.
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Integreer al uw technieken
Koeling & verwarming
Met een centrale bediening via touchscreen en je smartphone pas je de temperatuur in je huis of een
bepaalde zone of ruimte in een handomdraai aan. Een klassieke centrale verwarming, warmtepomp of
een aircotoestel? Jouw KNX Home Control installatie is compatibel met een breed scala.

Zoneverwarming
Traditionele verwarmingssystemen hebben een thermostaat in één ruimte, meestal in de woonkamer,
die bepaalt of de warmtebron warmte gaat produceren. Dat werkt prima, maar op deze manier krijgen
ruimtes zoals de bad- en slaapkamer alleen warmte wanneer de woonkamer ook warmte nodig heeft.
Via de ingebouwde thermostaat in je schakelaars kan je in elke ruimte jouw gewenste temperatuur
instellen.

Ventilatie
Woningen worden alsmaar meer en beter geïsoleerd,
een goed werkend ventilatiesysteem is daarom ook
van het grootste belang.
Hoewel de ventilatie niet volledig uitgeschakeld mag
worden, is het wel mogelijk om ventilatiedebieten
automatisch aan te passen aan CO²- of
vochtigheidsdetectie. Na een douche of bij het koken
van een lekkere maaltijd is een hoog ventilatiedebiet
bijvoorbeeld ook interessant om de vochtige lucht of
geurtjes af te drijven.

Onze nieuwbouwwoning is zeer goed geïsoleerd. Dat is top voor het
milieu en onze portefeuille, maar zonder een goed werkend
ventilatiesysteem is dat minder gezond. Gelukkig moet ik me hierover
geen zorgen maken, ons smart home regelt het gepaste debiet
automatisch en traploos.

Mark, 37
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Rolluiken, screens & jaloeziën
Met KNX Home Control is rolluiken, screens of jaloeziën sturen
kinderspel! U bedient ze eenvoudigweg met de lokale
schakelaar in de buurt, via het centrale touchpaneel in het huis
of via uw smartphone of tablet.
Ook kan de zonwering automatisch gestuurd worden via een
weerstation en geïntegreerd worden in een sfeer.

Multimedia
Home entertainment is tegenwoordig niet meer weg te
denken uit het moderne huishouden. Met een installatie van
KNX Home Control bedient u bijvoorbeeld uw Sonos
audiosysteem in een handomdraai via lokale schakelaars of
centraal touchpaneel.
Een avondje luilekker en gezellig in de zetel naar een film
kijken? Selecteer gewoon de sfeer “tv kijken” en de lichten
dimmen automatisch, de rolluiken gaan naar beneden en de
televisie wordt ingeschakeld.

Verlichting
Met de KNX schakelaars van KNX Home Control schakel je niet
enkel de verlichting, maar kan je ook dimmen of de verlichting
in een sfeer integreren.
Indien je RGBW-compatibele LED verlichting hebt, kan je zelf de
kleur van het licht veranderen. Ook die stijlvolle staan- of
bureaulamp kan je met de KNX schakelaar bedienenen, via een
geschakeld stopcontact. Van gemak gesproken!
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Comfort
Centrale bediening

Alles-uit functie
Het is al eens door iedereen’s hoofd geschoten... “Heb ik het licht
in de badkamer wel uitgeschakeld?” of “Staat de verwarming nog
aan?”.

Eén touchscreen dat alle technieken in je huis bedient, dat is niet
alleen gebruiksvriendelijk en eenvoudig, maar ook esthetisch
verantwoord. Maak komaf met de dozijnen verschillende “bakjes”
tegen de muur met de centrale bediening van KNX Home
Control.

Met een “alles-uit”-knop aan iedere uitgang maak je je geen
zorgen meer, want alle lichten en alle gevaarlijke apparaten
worden uitgeschakeld met één knopdruk. Tevens gaan de
rolluiken naar beneden als het donker is, en wordt de verwarming
in stand-by stand geschakeld.

Bediening vanop afstand
Via een beveiligde verbinding kan u met uw smartphone of tablet
uw KNX-installatie vanop afstand bedienen. Ontvang ook
meldingen bij bepaalde gebeurtenissen in uw woning,
bijvoorbeeld bij een piekverbruik of als er iemand aanbelt.

Aanwezigheidsdetectie
Aanwezigheidsmelders zorgen voor de juiste lichthoeveelheid op
het juiste moment. Verblind worden door het licht tijdens uw
nachtelijk toiletbezoek behoort zo tot de verleden tijd.

Lokale bediening

Ook vergeet u zo nooit meer het licht in de berging of garage uit
te schakelen bij het verlaten van de ruimte.

Bedien je verlichting, rolluiken en specifieke sferen vanaf dezelfde
schakelaar. Deze kan daarenboven ook de temperatuur meten,
zodat je altijd de juiste kamertemperatuur hebt!
Bij geavanceerde koeling, verwarming, of audio-integraties
vervangen we de schakelaar door een handig compact display,
dat werkt namelijk iets aangenamer.
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Sferen

Automatische besproeiïng
Een weerstation zorgt voor de automatische aansturing van het
sproeisysteem in uw tuin. Zo blijft het gras in drogere tijden
gegarandeerd groener dan aan de overkant.

Sferen zijn een bundel van acties in je installatie die uitgevoerd
worden met één druk op de knop. Zo kan je bijvoorbeeld bij het
thuiskomen tegelijkertijd de rolluiken openen, het licht in de
keuken inschakelen, je favoriete muziekzender opzetten en de
thermostaat naar comformodus brengen.

Weerstation

Of je kan met de Wake-up functie langzaam de rolluiken openen,
de verlichting traag laten opdimmen en na een tijdspanne van
tien minuten je favoriete ochtendplaylist op een laag volume
laten afspelen.

Het weerstation is een automatiserende alleskunner die ervoor
zorgt ervoor dat de luifel op je terras automatisch intrekt als het
te hard waait, de screens verlaagt als de zon op die gevel schijnt
of zelfs de buitenverlichting inschakelt als het buiten te donker
wordt.

Dit zijn maar enkele kleine voorbeelden, de mogelijkheden zijn
legio!
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Energiezuinig wonen

Energiebesparing en bewust omgaan met energie
is al enkele jaren een hot topic in de bouw- en
renovatiewereld.

Vanaf

2020

moeten

alle

nieuwbouw woningen bijna energieneutraal zijn, en
ook renovaties ontspringen de dans niet.
De grootste slokoppen inzake energie zijn het verwarmings- en het
aircosysteem. Volgens het Vlaams Elektro Innovatie- centrum – of
kortweg het VEI – kunnen we een jaarlijkse besparing van 10 à 15
procent verwezenlijken wanneer we gebruikmaken van multi-zone
verwarming, een alles-uit-knop die de verwarming in nachtstand
brengt en een stand-by temperatuurstand die zo’n 2° onder de
comforttemperatuur ligt.
Vanzelfsprekend zijn al deze functionaliteiten beschikbaar in uw KNX
Home Control- installatie. Bovendien krijgt u via een een handig
webplatform inzicht in al je energiestromen, zij het de opbrengst van
de zonnepanelen, de het verbruik van uw elektrische wagen, het
water- en gasverbruik en meer.

De rol van zonwering
in het binnenklimaat van
uw woning
Screens, luifels en lamellen die automatisch gestuurd worden door een weerstation maken
optimaal gebruik van de verwarming die in de winter van nature uit voorzien wordt door de zon.
Door de windsensor zal uw luifel nooit beschadigd worden door de wind, deze wordt
automatisch ingetrokken wanneer het te hard waait.
Daarbij kan uw zonwering in de zomer automatisch zo gepositioneerd worden dat de zon uw
woning zo min mogelijk overhit. Geen zorgen, de zonwering wordt enkel gestuurd aan de gevel
waar de zon instraalt, van een bunkergevoel is dus geen sprake!
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Veiligheid
Paniekfunctie

Aanwezigheidssimulatie

Met een lange druk op de paniektoets in de slaapkamer laat
bepaalde verlichtingspunten op strategische plaatsen
oplichten en opent de rolluiken. Hierdoor worden ongewenste
gasten – die liever niet gezien worden – afgeschrikt. De functie
kan indien gewenst zelfs gekoppeld worden aan het
inbraakalarm.

Op vakantie? Uw KNX Home Control installatie simuleert uw
aanwezigheid. Op vooraf bepaalde tijdstippen schakelt de
verlichting in, de televisie springt aan en zelfs de rolluiken sluiten
op het uur waarop u normaal gaat slapen.
Zo lijkt het alsof uw huis bewoond is en worden eventuele
inbrekers afgeschrikt.

Videofonie
Door de KNX Home Control videofoon ziet u altijd wie er voor
uw deur staat, zelfs als u niet thuis bent, via de app op uw
smartphone.
Via de geïntegreerde toegangscontrole laat u binnen wie u wil,
op een manier van uw keuze (Keycode, RFID-kaart, Bluetooth of
vingerafdruk)
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Veiligheid is meer dan enkel bescherming tegen inbraak
Ook rookmelders kunnen op het KNX Home Control systeem aangesloten
worden. Lekdetectie voorkomt dan weer onopgemerkte lekken in uw
leidingen, zo blijft de waterschade tot een minimum beperkt. Vals alarm? De
ladder uit de berging halen om de melder uit te schakelen is verleden tijd, dit
kan vanaf nu ook vanaf de smartphone.
Bij brand kunnen de rolluiken automatisch geopend worden voor extra
vluchtwegen. Overigens kan u de brandmelders ook als sirene voor ander
euvel gebruiken.
Al deze waarschuwingen kunnen bovendien desgewenst op uw smartphone
weergegeven worden, zodat u altijd op de hoogte bent wanneer er gevaar
dreigt, ookal bent u net even niet thuis.

Hoewel KNX Home Control geen beveiligingssysteem op zich is, was ik toch verrast van de functionaliteit
die de veiligheid van mijn familie verhoogt. Vooral de paniekfunctie – die de inbrekers ‘s nachts letterlijk
in de spotlight zet, maar de kinderkamer ongemoeid laat – vind ik zeer geruststellend.

Aurélie, 42
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Voorbeeldwoning (ca. 160m²)

Eerste verdieping

Legende
Geschakelde lichtkring
Geschakeld stopcontact
Gedimde lichtkring
Bewegingsmelder
Touchschakelaar
Touchpaneel
Rolluik/Zonwering
Weerstation

Gelijkvloers
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Pakketinhoud
Functionaliteit
Comfort

Pro

Advanced

Bediening via smartphone

Alle functies uit “Comfort”, plus:

Alle functies uit “Advanced”, plus:

“Alles uit”-functie

Muziek bedienen

Rolluiken en zonwering automatisch sturen

Aanwezigheidssimulatie

Deurcommunicatie

Energiemonitoring

Wakker worden
Paniekfunctie
Sferen aanmaken en aanpassen
Rolluiken en zonwering manueel bedienen

Hardware
Comfort
KNX Voeding

1

Advanced

Pro

Alle componenten uit “Comfort”, plus:

Alle componenten uit “Advanced”, plus:
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Sonos muziekintegratie

1

Weerstation

1

Geschakeld stopcontact

2

Buitenpost videofonie

1

Energiemonitoring

1

Gedimde lichtkring

3

Bewegingsmelder

6

Touchschakelaar

8

Touchpaneel

1

Rolluik/Zonwering

6

Verwarmingszones

4

Geschakelde lichtkring

Richtprijs hardware
(Excl. BTW, programmatie, bekabeling, elektrische kast en stopcontacten, onder voorbehoud van prijswijzigingen)

Comfort

Advanced

Pro

€ 3425

€ 5490

€ 7325

Bereken uw eigen project op knx-homecontrol.be

* Prijzen zijn richtprijzen en daarom kan hieraan geen enkele garantie verbonden worden.
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Touchscreens

Zennio Z41 Pro

Zennio Z41 COM

Dit glazen touchpaneel met een minimalistische en sobere
vormgeving staat garant voor een tijdloos design en past in elke
woning!

Al de functionaliteit van de Z41 Pro, maar dan ook nog eens een
geïntegreerde binnenpost voor de videofonie? Dat kan, met de Z41
COM!

Met deze alleskunner bedien je werkelijk alle technieken in je huis:
ventilatie, koeling/verwarming, zonwering, audio, en veel meer!
Via de Z41 remote app heb je ook toegang tot je woning van
eender welke plek: zij vanuit je luie zetel of vanop het kantoor.

Dankzij de integratie met het Zennio GetFace IP video-intercom
systeem biedt de Z41 COM een all-in-one oplossing. Gedaan met
een dozijn apparaten aan de muur!

Met mijn keuze voor het Z41 bedieningspaneel maakte ik komaf met het veelvoud van plastieken bakjes
tegen mijn muur. Ik kan nu mijn hele huis bedienen vanaf één centraal punt in mijn huis, of via de handige
app op mijn telefoon of tablet.

Roos, 31
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Zennio Z35
De Z35 is een touchscreen met glazen afwerking dat alle
technieken binnen één ruimte controleert, waar een
schakelaar wegens het veelvoud aan technieken niet volstaat.
Controleer verwarming, koeling, verlichting, multimedia en
meer op een scherm van 3.5” doormeter, met
benaderingssensor en temperatuurmeting.

Deurcommunicatie
Zennio GetFace IP
Met de GetFace IP Video buitenpost, die rechtstreeks met de Z41 COM toucshscreen bediening
in uw woning communiceert, is het mogelijk om te communiceren met de bezoeker die voor uw
deur staat vanuit uw woonkamer.
Daarbij kan u ook de deur voor hem openen, indien u een elektrisch slot in uw deur heeft. Met
de ZenCom app ziet u wie bij u aanbelt, ookal bent u op dat moment niet thuis.
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Zennio Flat Series

Schakelaars
Zennio Flat series
Achtergrondverlichte touchschakelaar van gehard glas met een benaderingssensor. Strak en minimalistisch
vormgegeven en met mogelijkheid tot personalisatie van ontwerp.

Zennio Flat 55 series
Achtergrondverlichte touchschakelaar van gehard glas met een benaderingssensor die past in een standaard
55×55mm frame. Strak en minimalistisch vormgegeven en met mogelijkheid tot personalisatie van ontwerp. Ook
verkrijgbaar met een rond display.
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Vimar Eikon Arké
Veelzijdige drukknopschakelaar verkrijgbaar in technopolymeer of metalen afwerking. Past met zijn pure vormgeving in elk interieur.

Vimar Eikon Exé Vintage
Premium tuimelschakelaar in hoogwaardige metalen afwerking. Brengt een hoogwaardig vintage cachet aan in iedere ruimte.

EAE Oria
Druktoetsschakelaar met een uniek en minimalistisch ontwerp.
Verkrijgbaar in drie kleuren en geschikt voor ieder type interieur.

EAE Rosa
Metalen touchschakelaar van hoge kwaliteit en afwerking met een
uniek ontwerp. Ook beschikbaar met een display voor
thermostaat. Metalen (zwart, rvs, brons en goud) en glazen (zwart,
wit) uitvoeringen.

EAE Rosa
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Bezoek onze showroom
te Sint-Job-In-’t-Goor.
Bel +32 3 633 10 26 voor een afspraak
of bezoek onze website

http://www.knx-homecontrol.be

KNX Home Control by Vecolux
Nijverheidsstraat 10
B-2930 Sint-Job-in-’t-Goor
knxhomecontrol@vecolux.be

