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Beschrijving 

 

Niko is de Belgische marktleider in oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, 

lichtsturing en huisautomatisering.  

 

Met Niko Home Control creëerde Niko de moderne elektrische installatie voor de woning. Ze 

laat toe om de woning centraal te bedienen, het energieverbruik op te volgen en zelfs te 

verminderen. Maar tegelijkertijd ook om veiliger en comfortabeler te wonen. En dat alles in 

een strak en tijdloos design. 

 

Niko Home Control maakt gebruik van een centrale controller en voeding. Daardoor zijn de 

uitbreidingsmogelijkheden onbeperkt en kunnen ze helemaal afgestemd worden op de 

behoeften van de bewoner.  

 

Functies: 

 verlichting automatisch sturen, bedienen en dimmen 

 verwarming, airconditioning, ventilatie, zonweringen, gordijnen en rolluiken sturen 

 sferen creëren 

 toegangscontrole 

 energieverbruik meten 

 aanwezigheidssimulatie 

 alles uit met één knop 

 

Bediening: 

 met gewone drukknoppen in de reeksen Niko Pure, Niko Intense en Niko Original. In 

elke reeks kies je uit bedieningen in verschillende kleuren en functies met of zonder 

display 

 met het touchscreen dat tevens dienst doet als videobinnenpost voor deurtelefonie 

 met je smartphone of tablet. Binnenshuis maak je gebruik van je eigen wifinetwerk en 

kan je op je mobiele toestel ook zien wie er voor de deur staat. Buitenshuis krijg je via 

3G/4G toegang tot je Niko Home Control installatie. 

 

http://www.niko.be/


 

 
 

 

Voordelen voor de gebruiker: 

 gebruiksvriendelijk: eenvoudige en intuïtieve bediening, bediening via remote control, 

maximale controle dankzij de gebruikerssoftware 

 energiezuinig: het systeem zelf verbruikt een minimum aan energie en helpt je actief 

energie te besparen en verspilling tegen te gaan 



 verhoogde veiligheid dankzij aanwezigheidssimulatie, bewegingsmelding, 

toegangscontrole … 

 modulair systeem 

 budgetvriendelijk: grote meerwaarde tegenover een beperkte meerkost in het totale 

bouwbudget 

 tijdloos design: de bedieningen zijn beschikbaar in alle Niko afwerkingen. 

 

 

Voordelen voor de installateur: 

 vrije topologie met standaard beschikbare kabels zoals SW of JYSTY, UTP, STP, 

TPVF … 

 minimum aan bekabeling in de kast zodat een kleine kast volstaat. De modules worden 

met een unieke schuifbrug met elkaar verbonden 

 een minimum aan programmeerwerk, grafische visuele voorstelling van de installatie 

tijdens het programmeren, programmatie op basis van een geïmporteerd of nagetekend 

vloerplan van het gebouw 

 uniek muurprintconcept: slechts 1 inbouwdoos, ook voor meerdere bedieningen. Je 

kunt later bedieningen toevoegen zonder kap- of breekwerk 

 mogelijkheid om draadloze bedieningen volgens het Easywave-protocol toe te voegen. 

 

Raadpleeg de brochure voor meer informatie: http://www.niko.eu/Upload/Brochures/PDF/PF-

438-01.pdf 

 

Toepassingen (met illustraties) 

 

Voor residentiële en kleine tertiaire toepassingen (bv. dokterskabinet, klein kantoorgebouw) 

 

http://www.niko.eu/nlbe/niko/realisaties/detail/woningen 

 

 

http://www.niko.eu/Upload/Brochures/PDF/PF-438-01.pdf
http://www.niko.eu/Upload/Brochures/PDF/PF-438-01.pdf
http://www.niko.eu/nlbe/niko/realisaties/detail/woningen


 
 



 
 

Installatie 

 

Modulair – professioneel  

 

Niko Home Control installateurs: http://www.niko.eu/nlbe/niko/waar-kopen/installateurs/ 

 

Lage basisprijs. Eenvoudig uitbreidbaar volgens de behoeften. 

http://www.niko.eu/nlbe/niko/waar-kopen/installateurs/

