Persoonsgegevens
Ik ben...: Consument (bouw eigen huis)
Aanspreektitel: mevrouw
Achternaam: Jansen
Voornaam: Wies
Straat, nr.: Larenweg 36
Postcode: 5234 KA
Plaats: Den Bosch
Telefoon: 073 642 85 84
E-mailadres: wiesjansen@xs4all.nl

Naam van bouwproject/woning*

Type woning*

Woonoppervlak*

Lindelaan

1. Woonhuis

> 100 m² tot 200 m²

Type project*

Gebruik*

Aantal kamers*

Nieuwbouw

1. Eigen gebruik (privé)

3 tot 5 kamers

Mijn wensenoverzicht
Zeer interessant
In de badkamer zou ik graag willen:
Tebis lichtbesturing met gebruik van bewegingsmelding

X

In de keuken zou ik graag willen:
Luxe designschakelaar

X

In de kinderkamer zou ik graag willen:
Routeverlichting op de plint

X

In de meterkast zou ik graag willen:
VISION MultiMediaverdeler

X

In de slaapkamer zou ik graag willen:
Langzaam opdimmende verlichting

X

In de werkkamer zou ik graag willen:
Pop-Up met stopcontacten en data-aansluitingen

X

In de woonkamer zou ik graag willen:
Slimme lichtscenario's

X

Temperatuurregeling (met Roomcontroller)

X

Misschien later

Overzicht van de benodigde producten
Roomcontroller

Huisautomatiseringssysteem Tebis

Centraal weergave- en bedieningspaneel
met verlicht display voor aansturing
van alle belangrijke functies in de
woning. Denk aan verlichting schakelen,
dimmen, bediening rolluiken, gordijnen
en zonwering, temperatuurregeling, etc.

Tebis is een flexibel installatiesysteem
voor aansturing van alle functies in
een woning. De digitale techniek biedt
een scala aan mogelijkheden voor meer
comfort, veiligheid en
energiebesparing, functies die met een
conventionele installatie moeilijk
realiseerbaar zijn.

Temperatuurregeling per ruimte

Dimmer (afstandsdimmer)

Met Tebis temperatuurregeling per ruimte
kunt u met een simpele druk op de knop
per vertrek in huis de temperatuur
regelen, inclusief de vloerverwarming.

De Tebis afstandsdimmer maakt
verschillende lichtinstellingen
mogelijk, volledig afgestemd op
persoonlijke smaak en wensen. Met één
dimmer kunnen meerdere lichtpunten
tegelijk in- en uitgeschakeld en gedimd
worden.

Pop-Up

Bewegingsmelder/aanwezigheidsmelder

De Pop-up is een onzichtbaar in keukenof bureauwerkblad verzonken product met
stopcontacten en/of data-aansluitingen
die u tevoorschijn tovert op het moment
dat u deze aansluitingen nodig heeft.

De bewegingsmelder registreert beweging
en schakelt dan verlichting in. Deze
bewegingsmelder werkt tevens als
aanwezigheid, voor als u langere tijd
in een ruimte aanwezig bent en kan
naast verlichting ook andere functies
aansturen, zoals de verwarming en de
stereo-installatie.

Routeverlichting op de plint

Draadloze luxe designschakelaar

Automatisch inschakelende verlichting op
basis van beweging. Zodra u 's nachts
uit bed stapt, verlichten lampjes op de
plint uw route naar bijvoorbeeld het
toilet.

Draadloze schakelaar, vormgegeven in een
prachtige aluminium 'look' of stijlvol
wit, met meerdere knoppen voor tot wel
zes verschillende functies. Ook met
zonnecel beschikbaar.

Overzicht van de benodigde producten
VISION Multimediaverdeler
De VISION MultiMediaverdeler van Hager
is de innovatieve, veilige
basisinstallatie voor de flexibele en
toekomstgerichte verzorging van
stroom-, data- en multimediavoorziening
én huisautomatisering in een woning.

