E-Domotica

Comfort en veiligheid in uw woning

E-Domotica van VieDome biedt vele functies op het gebied van veiligheid, comfort en energiebesparing. Een zeer groot deel van de functies verlopen via het E-Centre in uw woning. Een aantal functies verlopen via het online E-Domotica portal.

VieDome brengt de luxe van domotica binnen ieders bereik. Gebruik de alarmfunctie en videobewaking om uw gezin en bezittingen zelf te beveiligen. Voor extra comfort en energiebesparing regelt u ook heel eenvoudig de bediening van uw verlichting en apparatuur met dit
systeem. e-Domotica is uiterst betaalbaar en makkelijk uit te breiden naar úw behoefte en
budget.
Wilt u sfeerverlichting voor bezoek of juist veel licht om te lezen? Met één tikje op het e-Centre
is het geregeld. Tegelijkertijd springen de lampen aan, of dimmen ze - dat is de luxe van eDomotica!
Toets de 4-cijferige code om het alarm aan te zetten
Via het e-Centre control panel zet u het alarm aan als u van huis gaat. Dit gaat eenvoudig via
een 4-cijferige code. Zo beveiligt u uw woning tegen inbraak tijdens uw afwezigheid.
Dan is er gelukkig niets aan de hand! Via het e-Centre control panel kunt u onmogelijk instellingen wissen of apparaten ontregelen. Wij raden u zelfs aan om alle knoppen uit te proberen,
zodat u snel weet hoe e-Domotica werkt.
Alarmmeldingen via sms, telefoon en e-mail ontvangen
In geval van een inbraak of brand verzendt het e-Centre meteen een alarmmelding via sms,
telefoon of e-mail. U kunt zelf uw voorkeur voor het ontvangen alarmmelding instellen en wijzingen via de internet portal. Zodra u een alarmmelding ontvangt van uw e-Centre kunt u direct reageren zodat u geen
kostbare tijd verliest.
Via smartphone of internet kunt u altijd en overal ter wereld de beelden van uw camera bekijken en zien wat er thuis
gebeurt.
Via het internetportaal maakt u zelf een lijst van contactpersonen aan, die ingeval van een alarmmelding bericht ontvangen. Wanneer u zelf niet direct reageert op een alarmmelding van uw e-Centre, wordt de volgende contactpersoon uit
de lijst gewaarschuwd.
Bij een alarm is het mogelijk om de beelden van een camera op te slaan op een beveiligde server van het e-Domotica
service centre. Deze beelden kunt u overal ter wereld bekijken en downloaden via het internet en indien gewenst opslaan als bewijs voor de politie.

Creëer sfeerverlichting in een handomdraai
Maak zelf heel eenvoudig uw eigen verlichtingsscenario's, zodat u steeds met slechts één druk op de knop uw verlichting
of apparaten aan/uit schakelt. Gaat u 's avonds slapen, schakel dan comfortabel met één tikje op het e-Centre alle verlichting in een keer uit. Het is niet meer nodig om alle schakelaars in uw huis een voor een uit te schakelen.
Creëer uw eigen scenario's voor veiligheid en verlichting
Wie doet het licht aan als 's nachts de rookmelder afgaat, een van de vele veiligheidsmogelijkheden van uw e-Domotica
systeem voor u en uw gezin. Doordat uw e-Centre automatische de geselecteerde lampen inschakelt als de rookmelder
afgaat, kunt u de directe dreiging beter inschatten en adequaat reageren - dat is de veiligheid van e-Domotica. Scenario's voor verlichting en apparaten creëert u zelf heel eenvoudig via de internet portal, u kunt ze ook op elk gewenst tijdstip weer aanpassen of nieuwe toepassingen maken naar eigen wens.
Geld besparen
Bespaar op uw energierekening doordat het e-Domotica systeem alle apparaten en verlichtingen die u niet gebruikt met
één druk op de knop allemaal uitschakelt. Of schakel uw apparaten en verlichting in of uit op geprogrammeerde tijden. Zo vergeet u nooit meer een lamp en bespaart u energie.
Wanneer we met z'n allen dagelijks bewuster met ons energieverbruik omgaan, zal dit op de lange termijn bijdrage aan
een beter milieu. Het e-Domotica systeem van VieDome is energiezuinig en doordat u dankzij de slimme scenario's geen
onnodige verlichting en apparaten meer laat aan staan, bespaart u energie en werkt u mee aan een beter milieu.
Een huishouden is per jaar zo'n 450 kilowattuur (kWh) kwijt aan stand-by verbruik. Tweederde daarvan is te vermijden
door de diverse apparaten echt uit te zetten: dat bespaart jaarlijks zo'n tientallen euro's op uw energierekening. Het eDomotica systeem van VieDome schakelt al uw aangesloten elektrische apparaten ook echt helemaal uit, zodat ze geen
energie meer gebruiken - dus geen onnodig sluipverbruik meer dankzij e-Domotica van VieDome
Verhuisbaar en geen hak en breekwerk
Doordat het e-Domotica systeem van VieDome draadloos werkt, neemt u het complete systeem bij verhuizing makkelijk
mee naar uw nieuwe woning.
De meeste domotica systemen hebben de vervelende eigenschap dat u er eigenlijk al rekening mee had moeten houden
bij de bouw van de woning. VieDome e-Domotica werkt nagenoeg volledig draadloos en kan daarom in elke woning
worden geïnstalleerd, zonder dat u moet hakken en breken.
Bij de installatie van uw e-Domotica systeem hoeft u geen extra kabels aan te leggen omdat dit systeem nagenoeg
draadloos werkt. Alleen het e-Centre en de camera’s maken gebruik van een stroomkabel, alle overige accessoires kunnen naar wens overal geïnstalleerd worden zonder kabels.
Altijd optimaal bereik
Het e-Domotica systeem maakt gebruik van draadloze netwerktechnologie (802.11g) en van 868Mhz draadloze techniek. De 802.11g techniek wordt gebruikt om uw e-Centre en aanwezige camera’s met de draadloze router in uw thuisnetwerk te verbinden. Alle andere accessoires maken gebruik van de slimme 868Mhz techniek. Alle dimmers en schakelaars zijn voorzien van een repeater functie die ervoor zorgt dat het bereik van uw netwerk steeds optimaal blijft. Doordat de verschillende accessoires steeds met elkaar communiceren, bent u met 1 druk op de knop steeds verzekerd van
een optimale signaalsterkte.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mextal behoudt zich het recht voor de configuratie te wijzigen.

