No
Gimmicks.
Real
Smart
Homes.

Onze
Visie
Wij veranderen
uw leven!
Het jaar 2008. Thomas Moser en
Martin Öller waren het eens dat
een woning haar basisfuncties op
het vlak van comfort, veiligheid en
energiemanagement zelfstandig moet
kunnen uitvoeren. Vandaag de dag
parkeren auto’s zichzelf en maait een
robot uw gras. Zo vonden ze ook dat
leven met intelligent comfort binnen
onze eigen 4 muren realiseerbaar
moet zijn. Helaas waren de bestaande
oplossingen onpraktisch, complex en
vooral erg duur.
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Martin Öller: “We dachten dat er
toch een eenvoudige, slimme
en betaalbare oplossing moest
bestaan! We wensen dat ‘s nachts
het licht aangaat wanneer we
opstaan, zonder in het donker naar
een lichtschakelaar te zoeken. Ook
moeten onze jaloezieën de stand
van de zon volgen en, doordat
de verwarming ook meedenkt,
automatisch omlaag gaan wanneer
het warm genoeg is in de ruimte.”
Zo is vanuit eigen behoefte ons
idee naar voor gekomen: het
Loxone Smart Home. Oorspronkelijk
alleen voor hen, vandaag voor heel
de wereld.

“Een Loxone Smart Home is niet alleen comfortabel, energie-efficiënt en veilig, het denkt ook vooruit
door bijvoorbeeld de verwarming op voorhand te activeren zodat het lekker warm is wanneer ik
thuiskom. Dit zonder enige inspanning van mijn kant.”
Thomas Moser, oprichter en CEO.
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Ons hoofdkantoor:
Het Loxone Basecamp.

Onze
Missie
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Iedereen woont in
een Smart Home
Het leven in een Smart Home zien
we niet als een luxe, maar als een
eigentijds woonmodel voor iedereen.

Betaalbaar voor bestaande
woningen, nieuwbouw en zelfs
huurders.

Dit basisidee van beide oprichters
inspireert alle Loxonauten, elke dag,
bij elke ontwikkeling. Vol passie
werken meer dan 250 medewerkers
wereldwijd aan de realisatie van
deze droom. Ze doen er alles aan
om de wereld te laten kennismaken
met woonautomatisering.

Onze passie inspireert vele
duizenden Smart Home projecten
wereldwijd, zo hebben we de top
in onze branche bereikt. Maar dit
is niet voldoende. We stropen onze
mouwen op en gaan samen voor
de beste Smart Home oplossing ter
wereld.

„Onze missie is om
het Loxone Smart
Home voor te stellen
aan de wereld en het
leven binnen uw
eigen vier muren te
veranderen.“
Thomas Moser, oprichter en CEO.
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Welkom
in een
Real Smart
Home.
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‘S

Nachts, wanneer
iedereen slaapt, doet
uw Loxone Smart Home
geen oog dicht. Ze waakt over
al haar bewoners. Ze zorgt voor
bescherming tegen inbrekers en
slaat alarm in geval van nood. Ook
waterlekken en rook worden snel
gedetecteerd. Kortom: u geniet van
bescherming de klok rond.
Bescherming de klok rond
Wanneer we ‘s ochtends opstaan,
start onze woning vanzelf haar
werk: ze verwarmt de badkamer,
zorgt in de keuken voor een
aangename temperatuur en doet
de rolluiken omhoog. Door slimme
jaloezieën wordt uw Smart Home
stilletjes wakker met natuurlijk
licht. Nooit meer op zoek naar
de lichtschakelaar, ook niet ‘s
nachts wanneer u moe uit het
bed stapt. Uw Smart Home leidt u
eenvoudigweg naar de badkamer
of naar uw kinderen.

Uw Loxone Smart Home weet wat u
denkt en wilt
Welke stemming u verkiest tijdens
de ochtend, avond, bij het koken, het
spelen of tijdens uw relaxmoment.
Het kiest voor u uit 1001
mogelijkheden. Het speelt uw eigen
muziek - in elke kamer iets anders.
Alles wat en wanneer u maar wilt.

Het Loxone
Smart Home het denkt mee,
denkt voor,
denkt zoals mij.

Wanneer iedereen de woning
verlaten heeft, gaan alle functies
in spaar- en veiligheidsstand:
deuren, ramen en garage worden
vergrendeld, de verlichting gaat uit
en ook uw verwarming past zich
aan. Zelfs wanneer u op vakantie
bent, biedt uw Smart Home
bescherming tegen inbrekers. Uw
dagdagelijkse handelingen worden
uitgevoerd door uw woning om zo
inbrekers af te schrikken.

onmiddellijk kan genieten van een
comfortabele temperatuur. Uw
verwarming denkt mee en leert zelf
de ruimte optimaal te verwarmen.
Aangenaam warm in de kamers
waar u aanwezig bent. Wanneer u
afwezig bent, worden energievreters
uitgezet. Ook de zonwering denkt
mee - uw lamellen houden rekening
met de zoninval om zo uw woning
op comfortabele temperatuur te
houden. Verder houdt uw woning
rekening met de zonnestand, storm
of regen. Wasmachine, droogkast
of vaatwasmachine springen aan
wanneer de zon erdoor komt. Zo

U kan met een gerust hart terug
thuiskomen. Daarbovenop zorgt
uw Smart Home ervoor dat u

maakt u optimaal gebruik van uw
zonnepanelen. Zelfs uw elektrische
wagen profiteert mee, zo rijdt u
helemaal gratis.
U bent dirigent, uw woning het orkest
Uw Loxone Smart Home spreekt met
u - wil de post een pakket leveren of
staat uw garagedeur nog open in het
donker? Uw Smart Home reageert, of
u neemt zelf de controle over. Thuis
leven is zoals vliegen op automatische
piloot! Dit omdat uw Loxone Smart
Home denkt zoals u. Wilt u toch zelf
ingrijpen? Met een druk op de knop of
een tik op uw smartphone neemt u de
controle over. Uw Smart Home maakt
u gelukkig. Het maakt uw woning
slimmer, comfortabeler, veiliger en
meer energie-efficiënt ... en uw buren
een beetje jaloers.
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Dit ben ik.
Dit is mijn
Loxone moment.
“Ik breng thuis veel tijd door met mijn 4
jarige zoon. Na het middageten doet hij
een middagdutje en kan ik met een gerust
hart mijn huishoudelijke taken afronden. Ik
kan dit met een gerust hart doen, omdat ik
weet dat onze woning op mijn kleine schat
let. Stopcontacten en drukknoppen worden
vergrendeld, zo kan er niets gebeuren.
Als de postbode aanbelt, blijft hij rustig
doorslapen, want de bel gaat niet; het
licht begint te knipperen. Zo weet ik dat
er iemand aan de deur staat, zonder dat
mijn kleine spruit wakker wordt. Dat is mijn
Loxone moment.
Tina Schwarzbauer
27 jaar, Hofkirchen
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Meer tijd
voor mezelf
en mijn
familie
Toen mijn man me vertelde dat hij een Smart Home
wilde bouwen, stond ik hier heel sceptisch tegenover.
Ondertussen kan ik niet meer zonder!
Het Loxone Smart Home neemt zoveel handelingen
over, waar ik zelf niet meer bij stilsta. Het schakelt
bijvoorbeeld alle lichten uit wanneer ik het vergeten ben
of sluit mijn stroomvreters af wanneer niemand thuis is
en deze niet gebruikt worden.
Positief punt: van de techniek merk ik niet veel, alles
gebeurt op de achtergrond. Wanneer je een druk
huishouden hebt, is het fantastisch hoeveel tijd je
uitspaart als je je niet moet druk maken over de kleine
zaken.

» Ik heb eindelijk tijd voor de
belangrijke zaken in het leven!
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Leef als
geen ander
Een Loxone Smart Home weet wat u wil. Welke sfeer u graag
heeft bij het koken en hoe u het liefst relaxt. Het speelt uw muziek –
overal hetzelfde liedje of verschillende nummers doorheen de
woning. Daarnaast zorgen lichtscenes voor de juiste lichtsfeer.
Dat is ongeëvenaard comfort, alleen beschikbaar bij Loxone.
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Perfecte temperatuur & klimaat
In de woonkamer een aangename 22 °C en in de slaapkamer een koele 18 °C –
in uw woning geniet u steeds van de perfecte temperatuur. In elke kamer, op elk
moment. Net zoals u het wil. Na een korte leerperiode kent uw Loxone Smart
Home de verwarmings- en koeltijden van elke kamer en zorgt zo voor een
intelligente temperatuurregeling.

Licht met wow-effect
Licht heeft de kracht om een kamer te transformeren. Het is meer dan een
functioneel element. Verlichting heeft immers een invloed op onze stemming.
Fel of zacht, wit of gekleurd: dat kiest u helemaal zelf. Kies naar believen uit een
uitgebreid kleurenpalet en combineer naar eigen wens verschillende lichten,
lichtsterktes en kleuren om zo de gewenste lichtscene te bekomen.

Muziek en meer
Uw lievelingsmuziek in elke kamer is in een Smart Home perfect geïntegreerd.
Laat u ‘s ochtends door uw favoriete radiozender wakker maken, luister naar een
wake-up playlist in de badkamer, gebruik een zelfgekozen geluid als deurbel, enz.

Zonwering die meedenkt
Uw zonwering denkt met u mee en positioneert de lamellen op basis van de zon.
De warmte van de zon wordt in de zomer geweerd en in de koude wintermaanden
gebruikt als gratis verwarming. Dat helpt u besparen op koel- en stookkosten. ‘s
Avonds zorgt de zonwering voor privacy. Door dit alles en nog meer wordt het
maximum uit uw zonwering gehaald – een waardevolle investering.

Goede Nacht-Knop
Met de goede nacht-knop schakelt u uw woning met één vingertoets in
slaap- en besparingsmodus. Alle stroomvreters worden afgesloten,
de lichten gaan uit en het alarm schakelt zich in.

Wist u dat?
De gemiddelde bewoner voert dagelijks ongeveer 150 verschillende
handelingen uit in zijn woning. Op een jaar telt dit op tot 50.000 potentiële
handelingen en denkprocessen. Hier treedt uw Loxone Smart Home in! Het
neemt deze dagelijkse gewoontes voor u over en zorgt zo dat u tijd heeft
voor de leuke dingen in het leven.
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Eenvoudigste
bediening
Leven in een Loxone
Smart Home is zoals
vliegen op automatische
piloot. Het denkt mee
met ons en neemt onze
handelingen over. Wilt
u toch iets aanpassen?
Dan volstaat een druk
op de knop of een toets
op uw smartphone.
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Alles eenvoudig controleren
Uw Loxone Smart Home neemt tal van dagdagelijkse handelingen over en
geeft u zo de tijd om te genieten van de belangrijke zaken in het leven. Dankzij
de intelligentie die in uw woning aanwezig is, heeft u geen gecompliceerd
touch panel nodig om uw woning te bedienen en dient u niet steeds uw
Smartphone op zak te hebben. Uw Smart Home zorgt steeds voor de juiste
sfeer. Wilt u toch zelf ingrijpen, dan kunt u steeds gebruik maken van de
drukknop op de muur … of deze op de salontafel. De Loxone standaard is
speciaal ontwikkeld zodat elke drukknop dezelfde functies heeft.
Voor uw Loxone Smart Home hebben we natuurlijk ook een App ontwikkeld.
Zo heeft u alle functionaliteiten van uw woning letterlijk in handen. Bent
u onderweg naar huis na een welverdiende vakantie? Dan kunt u de
verwarming al opzetten wanneer u in de file staat. U kunt ook steeds
onze App installeren op een tablet. Gemonteerd op de muur of los op de
keukentafel, u kan steeds uw comfort temperatuur aanpassen, uw favoriete
liedje selecteren of gewoon een overzicht van uw huidige energieverbruik
opvragen.
Leuk om te weten: uw Smart Home werkt ook geheel zonder App.
Net zoals u het wilt.

Aanbeveling drukknop
Door overal dezelfde functies in te stellen op uw drukknop, wordt de
bediening veel eenvoudiger. Het midden is voor de verlichting en de vier
hoeken voor zonwering en muziek. Gemakkelijk te onthouden, zelfs voor uw
gasten.
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Waakt over
al haar bewoners
‘s Nachts, wanneer iedereen slaapt,
doet uw Loxone Smart Home
geen oog dicht. Het waakt over
al haar bewoners. Het beschermt
uw woning tegen inbraken door in
geval van nood alarm te slaan. Uw
Smart Home waarschuwt u tevens
voor andere gevaren, zoals brand
of water. En dit de klok rond.
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Detecteert rook, water en andere gevaren
U heeft geen duur alarmsysteem nodig in uw Smart Home. Bestaande
componenten, zoals aanwezigheidsmelders, deurcontacten, verlichting en
zonwering worden ingezet om samen een volwaardige alarminstallatie te
vormen. U bent steeds 100% beschermd!

Aanwezigheidssimulatie
Ga met een gerust hart op vakantie. Tijdens uw afwezigheid doet uw woning
alsof er iemand thuis is. Tijdens de aanwezigheidssimulatie toont uw Smart
Home wat het kan en worden bijvoorbeeld verlichting en zonwering op de
gebruikelijke momenten geactiveerd om inbrekers af te schrikken.

Detecteert rook, water en andere gevaren
Uw Smart Home slaat alarm bij rook en vuur: knipperlichten en een
oproep op uw mobiele telefoon brengen u op de hoogte. De vluchtweg zal
worden verlicht en de zonwering zal omhoog gaan om zo voorbijgangers
te alarmeren. Verder detecteert het wateroverlast om zo de schade te
beperken.

Alarm en berichtgeving
Bij het verlaten van de woning gaat uw Loxone Smart Home in
beveiligingsmodus: in geval van alarm, inbraak, brand, water ... wordt
u gewaarschuwd via telefoon of e-mail. Zonder enige vertraging, om zo
onmiddellijk zelf te reageren. Uw woning kan natuurlijk ook zelf reageren op
externe problemen door bijvoorbeeld de dakramen automatisch te sluiten bij
zware regen.

Wist u dat?
Om de 3 min vindt er een inbraak plaats. Populaire toegangspunten zijn
naar buiten opendraaiende deuren en eenvoudig te bereiken ramen.
Inbreken is vandaag de dag nog veel te eenvoudig: 77% gebeurt door
het forceren van een raam en dat slechts in 8 sec. Door een intelligent
alarmsysteem worden inbrekers ontmoedigd en kan u met een gerust hart
gaan slapen. Uw woning is steeds alert en waarschuwt u bij een eerste teken
van gevaar.
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IQ energiemanagement
Een Loxone Smart Home
helpt uw energiekosten te
drukken. Er wordt bespaard
op zaken waar we niet
bij stilstaan: onnodige
stroomvreters worden
automatisch uitgeschakeld,
de verlichting gaat uit, de
temperatuur daalt en uw
muziek wordt gedeactiveerd.
Wanneer de zon schijnt,
wordt uw zelf-geproduceerde
stroom optimaal ingezet:
wasmachine, droogkast en
vaatwasser springen aan
en met uw persoonlijke
e-tankstation laadt u uw
elektrische wagen gratis op.
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Natuurlijke warmte door slim samenspel
In uw woning wordt gratis zonne-energie gebruikt om uw kamers op temperatuur
te brengen. Vooral in de winter helpt de slimme zonwering stookkosten te
besparen. In de zomer blijft de zonwering naar beneden om oververhitting te
voorkomen.

Standby killer
Uw Smart Home neemt automatisch alle standby-apparaten van het stroomnet
wanneer ze niet gebruikt worden – bijvoorbeeld wanneer u slaapt of op
vakantie bent. Het resultaat? U verbruikt minder stroom en betaalt minder
elektriciteitskosten.

Zelf energie produceren & eigen verbruik
optimaliseren
Uw zelf geproduceerde stroom wordt in een Smart Home optimaal ingezet. Zo
kunnen verbruikers als wasmachine, droogkast en vaatwasser gratis hun ding doen.

Energiebesparingen ontdekken
Analyseer de statistieken over uw energieverbruik waar en wanneer u maar wil: ze
kunnen op elk moment geraadpleegd worden via uw Smartphone, zelfs wanneer
u niet thuis bent. Op die manier kunt u potentiële energiebesparingen aan het
licht brengen.

Een zonnetankstation voor thuis
Met uw persoonlijke zonnetankstation wordt uw elektrische wagen gratis
opgeladen. Er wordt automatisch rekening gehouden met diverse factoren zoals
de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen, het actuele
stroomtarief en de totale energievraag van uw woning.

Wist u dat?
Als de temperatuur verlaagd wordt met 1°C, bespaart u gemiddeld 8%
aan energie. ‘s Nachts en wanneer u niet thuis bent, raden we aan de
kamertemperatuur te verlagen met 3 tot 4°C. Uw Loxone Smart Home
zal dit op uw vraag volledig automatisch uitvoeren.
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Dit ben ik.
Dit is mijn Loxone moment.
“Mijn hoogtepunt bij elk tuinfeest: ik betreed mijn terras, neem
mijn Smartphone en activeer met slechts één vingertoets de scene
‘Party’. De lichten in de tuin gaan volledig automatisch aan, de whirlpool warmt zich op en mijn
partymuziek begint te spelen. De verbazing in de
gezichten van mijn gasten - dat is mijn Loxone
moment.
Mario Lovric, 28 jaar, Feldkirchen
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Meer tijd
voor mezelf
en mijn
gasten
Ik nodig regelmatig vrienden uit voor een brunch of
barbecue. Uiteraard ben ik niet verlegen om mijn Smart
Home te presenteren - waar alles in voorzien is!
Ik vind het gewoon geweldig om mijn Loxone Smart
Home zelf van sferen te voorzien. Heb ik toch andere
noden, dan is een telefoontje naar mijn Loxone partner
voldoende. Mijn partner houdt me ook altijd op de
hoogte van de nieuwste Smart Home trends en functies.
Zo blijf ik altijd up-to-date zonder me te verdiepen in de
technische kant.

» Ik hou van de verbaasde
gezichten van mijn gasten als ik
ze mijn Smart Home presenteer!
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Hoogste IQ
dankzij
Miniserver
technologie
Het Loxone Smart Home is uitgerust
met het hoogste IQ. Onze producten
en software verzekeren een 100%
slimme woning.
Net als het menselijk zenuwstelsel
verbindt Loxone alle componenten
in uw woning. Alle zenuwbanen
komen samen in een centraal brein,
de kleine groene Miniserver. Hij
ziet en voelt alle gebeurtenissen en
processen in en rondom uw woning.
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Hij is 24u op 24, 7 dagen per week
alert. Hij denkt met u mee. Denkt net
zoals u.
Uw woning denkt mee, denkt
voor en zoals u. Nieuwbouw of
renovatie: de Miniserver anticipeert
op de gewoonten en behoeften
van de bewoners en biedt zo een
ongeëvenaard wooncomfort. Uw
Smart Home groeit mee en past zich
aan. Non-stop.
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Miniserver Go

rver
Minise
uwbouw
Voor nie

Beide Miniservers in geschaald formaat.
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Alles voor uw
Smart Home
Loxone heeft de perfecte producten
en oplossingen voor meer comfort
en veiligheid in uw woning. State
of the art producten, krachtige
software en uitgebreide know-how –
alles 100% afgestemd op het leven
in uw Smart Home.

Rolluikmotor

Raam- & deurcontact

Bewegingsmelder

Voor intelligente
aansturing van
rolluiken en
luifels.

Voor meer
zekerheid en
energieefficiëntie.

De basis om
talrijke Smart
Home functies te
automatiseren:
Licht, muziek, alarm.

Miniserver
Het centrale brein,
verbindt alle
componenten in
een Loxone Smart
Home.

Energieteller
Onmiddellijk uitlezen
van gegevens van
energie, stroom, enz.

Miniserver Go
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Snel en
intelligent
opladen van
de elektrische
wagen.

Wallbox

Registreren van accurate
temperatuur en vochtigheid.

Detecteert
waterlekken en
beschermt tegen
beschadiging.

Video intercom
geschikt voor
smartphone en
tablet.

Temperatuur- & vochtigheidsvoeler

Watersensor

Intercom

Slimme &
eenvoudige
bediening van uw
Smart Home.

Touch

Windsensor

Regensensor

Bescherming voor uw
jaloezieën, rolluiken,
luifels.

Waarschuwing voor regen
(dakraam), intelligente
irrigatie en veel meer.

Accurate weergegevens
en voorspellingen voor
Autopilot zonwering,
temperatuurregeling, enz.

Weatherservice

Beschikbaar voor
plafondmontage of
wandmontage

Luidspreker
Accurate sturing voor uw
comforttemperatuur.

Stelventiel

Onmiddellijk
gealarmeerd in
geval van nood,
zelfs vanop afstand.

Rookmelder

Intelligente draadloze
tussenstekker inclusief
temperatuur- en
verbruiksmeting.

Perfecte
lichtsferen door
dimmen en
kleurselectie.

Smart Socket

Led Spot

Voor een
intelligente
aansturing van
jaloezieën.

Jaloeziemotor

Volledig automatische
en intelligente
zwembadsturing.

Aquastar
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Mijn Smart Home.
Mijn data.
Privacy gegarandeerd

In tegenstelling tot vele andere
Smart Home oplossingen, worden
uw persoonlijke gegevens niet met
derden gedeeld. Loxone heeft geen
centrale datacloud. Zo blijven data
over uw aanwezigheid, temperatuur,
alarm, modi … waar ze thuishoren:
in uw woning. Onder het motto ‘mijn
Miniserver, mijn data’, is uw privacy
gegarandeerd.

Andere Aanbieders
Mijn, zijn, hun data
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Maximale bescherming
Loxone bewijst dat een intelligente
woning ook zonder een data cloud
kan – en dit zonder in te boeten op
comfort of functionaliteiten.

Mijn Miniserver.
Mijn data.
Mijn veiligheid.
Mijn Smart Home.
Zonwering, verwarming en andere
functionaliteiten werken niet via het
internet, maar ze worden gestuurd
door het brein van uw Smart Home:
de Loxone Miniserver. Daardoor
kan desgewenst een Loxone
Smart Home ook volledig zonder
internetaansluiting werken.
Conclusie: Maximale bescherming,
uw gegevens blijven daar waar ze
thuishoren; namelijk binnen uw eigen
vier muren.

Loxone
Mijn huis, mijn data
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2009
Oprichting

60.000+
Loxone Smart Homes

10.000+
Loxone Partners

100+
Exportlanden

70.000+

Verkochte Loxone Miniservers

300.000+
App Downloads

Loxone
Smart
Homes
wereldwijd
Met meer dan 60.000 Loxone Smart Homes wereldwijd
zorgen wij voor gelukkige bewoners. Met deze ervaring
behoort Loxone tot de absolute wereldtop als het over
Smart Homes gaat.
In meer dan 90 landen, van eengezinswoningen
tot villa’s: De Miniserver heeft tal van woningen
omgebouwd tot Smart Homes en zo het leven veel
comfortabeler gemaakt. Iedereen heeft verschillende
wensen en behoeften – Loxone vult deze voor iedereen
in. Laat u inspireren op de volgende pagina’s.
April 2018
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Sky Home
Doorheen het hele Sky Home zijn een tal van slimme functies terug te vinden. De in 2013 gebouwde eengezinswoning
combineert onze Smart Home technologie met een prachtig uitzicht over de heuvels in het Oostenrijkse Mühlviertel.

Fotocredit: ©www.fotos toebich.com/de, Sigi Stöbich

Onze lievelingsfuncties
Bescherming tegen geopende deuren
Wanneer laat op de avond de
garagedeur nog openstaat,
informeert uw Smart Home u met
een spraakbericht.
„Wat wij speciaal vinden in onze
Smart Home zijn de verschillende
lichtsferen. Die zorgen voor de juiste
sfeer op de juiste plaats en dat op het
juiste moment.“
Michael G., Sky Home eigenaar

Zonwering met beschermingsfunctie
Om beschadiging te voorkomen
worden de lamellen van de
jaloezieën horizontaal gezet vanaf
een windsterkte van 30 km/u.
Vanaf 80 km/u worden ze volledig
geopend.

Automatische verluchting
Naast het openen van de zonwering,
zorgt de woning elke 15 minuten
automatisch voor frisse lucht.
Huis in standby-modus
Is er in de afgelopen 30 minuten
geen beweging gedetecteerd
doorheen de hele woning, dan wordt
deze in stand-by modus geplaatst en
gaan alle lichten uit.
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Levensdroom
De in 1980 gebouwde eengezinswoning wordt dankzij de Loxone Air technologie snel en eenvoudig omgetoverd tot
een Smart Home. Ook binnen deze oude muren kan intelligentie aangebracht worden.

Onze lievelingsfuncties

„Door de frequentie aan inbraken
in onze regio, nam onze wens
naar een veilige woning toe. Met
Loxone kunnen we voor meer
bescherming en veiligheid zorgen.
Grote meerwaarde: een uniek en
comfortabel resultaat.“
28

Margarete R, Levensdroom eigenaar

Beveiliging voor rook en vuur
Bij rookontwikkeling wordt
onmiddellijk alarm geslagen door het
Smart Home, worden de vluchtwegen
verlicht, gaan de rolluiken omhoog en
ontvangen wij meldingen.
Alles droog houden
Niet langer onopgemerkt:
waterschade door een defecte
wasmachine of wateroverlast in de
kelder. Uw Smart Home meldt dit
onmiddellijk.

Alles uit
Door een drievoudige klik op de
Touch naast het bed, schakelt de
verlichting in heel de woning uit,
worden standby apparaten van het
net gehaald en zet uw Smart Home
zich in nachtmodus.
Indrukwekkende lichtsferen
Individuele lichtsferen zorgen voor
een modern tintje en creëren een
indrukwekkende feel-good sfeer.

Passiefhuis Eisenstrasse
Het project „Passiefhuis Eisenstrasse“ werd gebouwd om te dienen als showhome in Laag-Oostenrijk. Het doel was
om te laten zien hoe duurzaam en innovatief een woning vandaag de dag kan zijn. Het resultaat is zowel technisch
als visueel een bijzonder en indrukwekkend project met een volledige Loxone uitrusting.

Fotocredit: © Auftragsfoto.at/Stefan Sappert

De lievelingsfuncties

“Meer dan 200.000 bezoekers
hebben het passiefhuis reeds
bezocht. Met Loxone heb ik duidelijk
gekozen voor de juiste partner voor
dit project.”
Jürgen S., Loxone Gold Partner

Energie besparen op hoog niveau
Het passiefhuis brengt
energiebesparing op een ongekend
niveau: Het produceert meer energie
dan het verbruikt en heeft dus aan
het einde van het jaar een positieve
energiebalans.
Duurzame zonne-energie
De energie die door de zonnepanelen
wordt opgewekt, kan optimaal en
energiebesparend gebruikt worden.
Hierdoor blijft de teller op nul.

Verwarmingskost
Door het samenspel van de
zonwering, temperatuurregeling en
zonne-energie heeft u weinig tot
geen stookkosten.
Hoogste veiligheid
Het alarmsysteem bestaat uit
aanwezige componenten en voorziet
het passiefhuis van de best mogelijke
bescherming.
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Laten we praten over
uw Smart Home
Vanaf het eerste idee tot de final touch –
wij en uw Loxone partner staan voor u klaar.
Profiteer van de ervaring van vele duizenden
Smart Home installaties wereldwijd en laat
u helpen bij de realisatie van uw project.

Start
vanda
nog!ag
lox
o n e.c o

m

Laat u inspireren!
Beleef hier het leven op autopiloot:
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Partner
Showrooms

Smart Home
Infosessies

Loxone
Partner vinden

Bezoek één van onze Partner
Showrooms in uw buurt:
loxone.com/nlnl/smart-home/
showrooms

Maak een afspraak om één van
onze infosessies bij te wonen:
loxone.com/nlnl/smart-home/
infosessies

Contacteer een Loxone Partner in uw
buurt, uw project is in goede handen:
loxone.com/nlnl/kopen/
partner-vinden

5 eenvoudige stappen
naar een Smart Home
1.

Planning

Bekabeling

Samen met een Loxone Partner plant
u uw Smart Home – van zonwering tot
verwarming.

Uw Loxone Partner voorziet u
van toekomstgerichte bekabeling
en verdeling van de elektrische
installatie.

2.

Configuratie
Na het succesvol testen van de componenten
volgt de configuratie van uw Smart Home
door uw Loxone Partner.

3.

4.

Ingebruikname &
verhuis
Nadat de basisfuncties geprogrammeerd
zijn, kan u uw dozen beginnen vullen en
uw verhuis inplannen.

Optimalisatie
Geniet van uw
Smart Home!

5.

Na 2 à 3 maanden staat uw partner terug
voor uw deur, om uw Smart Home af te
stellen op uw verdere wensen. Hierna kunt
u het roer overlaten aan uw woning, rustig
achteroverleunen en simpelweg genieten.
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Loxone
International

Sarpsborg | NO

Nijlen | BENELUX
Reading | UK

Paris | FR

Wäschenbeuren | DE
Steckborn | CH

Budweis | CZ
Kollerschlag | AT
Neumarkt | IT

Artés | ES
Philadelphia | US
Lexington | US

Loxone Basecamp,
Kollerschlag, Austria

Uw Loxone Partner:

loxone.com/nlnl/over-ons/contact
office_benelux@loxone.com
loxone.com
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