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Beschrijving van het domotica/immotica product
IPBuilding is een Belgische onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van toepassingen voor intelligente
woningen en gebouwen. IPBuilding heeft meer dan 10 jaar ervaring in het onderzoek, de ontwikkeling en de
productie van de hardware en bijbehorende software om woningen en gebouwen intelligent uit te rusten. Daarbij
staan de gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit voor de eindgebruiker centraal. IPBuilding plaatst
intelligente systemen voor zowel particuliere woningen en appartementen als voor verzorgingstehuizen,
seniorieën, kantoren en winkels.
Modulaire opbouw

In samenspraak met de bouwheer en afhankelijk van de noden en wensen wordt een IPBuilding systeem
steeds volledig op maat samengesteld. Door de modulaire opbouw kan de bouwheer steeds zelf kiezen (en
afhankelijk van het beschikbare budget) welke zaken hij direct wil integreren en welke eventueel later
geïntegreerd dienen te worden. Door uw woning intelligent te bekabelen verhoogt men het leefcomfort, de
veiligheid en krijgt men tevens een betere kijk op en controle over het energieverbruik. Bijkomend en indien
gewenst kan men ook steeds de woning vanop afstand beheren via SmartPhone, Tablet PC, laptop ...
Aangezien het systeem gebaseerd is op het “IP Protocol”, is men er ook van verzekerd in de toekomst steeds de
nieuwste technologieën te kunnen integreren. Zelfs diegene die vandaag nog niet bestaan!

Hoe werkt IPBuilding?

IPBuilding legt in samenwerking met de elektro-installateur voor jou een slimme bekabeling aan, gekoppeld aan
een uitermate gebruiksvriendelijk softwarepakket. Als pionieer van Domotica over IP (ook DoIP genoemd)
maakt IPBuilding gebruik van de wereldwijd gebruikte internet protocol standaard (IP) om uw apparaten met
elkaar te laten communiceren. Bij IPBuilding stopt de intelligentie van uw woning dus niet bij de klassieke
integraties zoals verlichting, zonnewering of verwarming.

Dankzij haar specifieke technologie gebaseerd op het internet protocol (IP) is IPBuilding één van de meest
toegankelijke, gebruiksvriendelijke en vooral betaalbare intelligente systemen op de markt.

Toepassingen
IPBuilding plaatst intelligente systemen voor zowel particuliere woningen en appartementen als voor
verzorgingstehuizen, seniorieën, kantoren en winkels.
http://www.ipbuilding.be/toepassingen/

Installatie
Voor een vrijblijvende prijsopgave en/of live demo kan u steeds contact opnemen via info@ipbuilding.com

