Mijn project
Naam van bouwproject/woning: _______________________________________________________
Type project:
Verbouwing/uitbreiding

Type woning

Nieuwbouw

Woonoppervlakte

Eengezinswoning

< 100m²

Appartement

> 100m² tot 200m²

Anders

meer dan 200 m²

Gebruik
Eigen gebruik (privé)

Aantal kamers
1 tot 3 kamers

Eigen gebruik (zakelijk)

3 tot 5 kamers

Egen gebruik (huis + kantoorruimte)

meer dan 5 kamers

Verhuur

Mijn wensenoverzicht
Dit is een hulpdocument, bedoeld als eerste inventarisatie van uw wensen. Het kan
dienen als ‘praatplaatje’ voor een gesprek met uw installateur. Precieze aantallen,
mogelijkheden, uitvoeringen e.d. kunt u met uw installateur bespreken.

In de Woonkamer zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

SL-plintsysteem, basis voor flexibele aansluitingen
Stopcontacten
Data-aansluiting(en)
Radio-/tv-aansluiting(en)
Telefoonaansluiting(en)
Draadloze schakelaar(s)
Multifunctionele afstandsbediening
Luidsprekeraansluitingen
Roomcontroller
Temperatuurregeling (met Roomcontroller)
Huisbesturingssoftware
(Afstands)dimmers

Zeer
interessant

Misschien
later

Slimme lichtscenario'
s
Schakelbaar stopcontact
Dimbaar stopcontact
Aluminium kabelkanaal
Colonna
Bijzondere kleur plinten
Designschakelaar(s)
Rookmelder

In de Slaapkamer zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

SL-plintsysteem, basis voor flexibele aansluitingen
Stopcontacten
Data-aansluiting(en)
Radio-/tv-aansluiting(en)
Telefoonaansluiting(en)
Draadloze schakelaar(s)
Nachtstandschakeling
Routeverlichting op de plint
Schakelbaar stopcontact
Dimbaar stopcontact
Rolluik-/gordijnbesturing met afstandsbediening of schakelaar
Langzaam opdimmende verlichting
Bijzondere kleur plinten
Designschakelaar
Paniekschakelaar
Roomcontroller
Rookmelder

Zeer
interessant

Misschien
later

In de Kinderkamer(s) zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Zeer
interessant

Misschien
later

Zeer
interessant

Misschien
later

SL-plintsysteem, basis voor flexibele aansluitingen
Stopcontacten met kinderbeveiliging
Data-aansluiting(en)
Radio-/tv-aansluiting(en)
Telefoonaansluiting(en)
Draadloze schakelaar
Schakelbaar stopcontact
Langzaam dimmende verlichting
Routeverlichting op de plint
Nachtverlichting op de plint
Bijzondere kleur plinten
Designschakelaar

In de Werkkamer zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

SL-plintsysteem, basis voor flexibele aansluitingen
Stopcontacten
Data-aansluiting(en)
Radio-/tv-aansluiting(en)
Telefoon-/faxaansluiting(en)
Draadloze schakelaar(s)
Slimme lichtbesturing
Temperatuurregeling (met Roomcontroller)
Temperatuurregeling op basis van aanwezigheid
Schakelbaar stopcontact
Dimbaar stopcontact
Desk Terminal met stopcontacten en data-aansluitingen
Vloerkanaal Floor Channel
Flexibel vloerkanaal Floor Lange
Pop-Up met stopcontacten en data-aansluitingen
Wandkanaal met stopcontacten en data-aansluitingen
Overspanningsbeveiliging

In de Badkamer zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Zeer
interessant

Misschien
later

Zeer
interessant

Misschien
later

Zeer
interessant

Misschien
later

Stopcontacten
Draadloze schakelaar
Tebis lichtbesturing: dimverlichting
Tebis lichtbesturing: helder licht
Tebis lichtbesturing met gebruik van bewegingsmelding
Tebis lichtbesturing: langzaam opdimmende verlichting
Slimme lichtscenario’s: inschakeling licht + andere functie
Temperatuurregeling (met Roomcontroller)
Aansturing tv-lift
Automatische ventilatieregeling: koppeling met licht
Automatische ventilatieregeling: alleen bij hoge luchtvochtigheid

In de Toiletruimte zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Automatische ventilatieregeling: koppeling met licht
Draadloze schakelaar

In de Keuken zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Stopcontacten
Tv-aansluiting
Data-aansluiting
Draadloze schakelaar(s)
Roomcontroller
Schakelbaar stopcontacten
Sms-berichtenservice bij stroomuitval
Wandkanaal met stopcontacten en data-aansluitingen

Pop-Up met stopcontacten en data-aansluitingen
Luxe designschakelaar
EnergyBox
Aardlekschakelaar (in EnergyBox)
Installatieautomaat (in EnergyBox)
Keukenapparatuur

In de Bijkeuken zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Zeer
interessant

Misschien
later

Zeer
interessant

Misschien
later

Stopcontacten
Draadloze schakelaar(s)
Wandkanaal met stopcontacten
Bijkeukenapparatuur in centrale schakeling
Tijdschakelklok
Rookmelder
Keukenapparatuur

Bij de Entree en in de Hal zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

SL-plintsysteem, basis voor flexibele aansluitingen
Stopcontacten
Draadloze schakelaar
Centrale huisschakeling/afwezigheidsstand
Weerstation met automatische bediening dakramen
Tebis lichtbesturing: meer lampen tegelijk
Bewegingsmelder: automatische verlichting
Bewegingsmelder: automatische verlichting en meer
Routeverlichting op de plint
Gedimde nachtverlichting
Roomcontroller
Rookmelder
Verlichting gekoppeld aan rookmelder
Oriëntatieverlichting bij nood

In de Meterkast zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Zeer
interessant

Misschien
later

Zeer
interessant

Misschien
later

VISION energieverdeler
VISION MultiMediaverdeler
VISION MiniMultiMediaverdeler
Aardlekschakelaars
Installatieautomaten
Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Noodverlichtingslamp
Telefonische huisbesturing

In de Kelder en/of garage zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Wandkanaal met stopcontacten
Automatische verlichting m.b.v. bewegingsmelder

In de Tuin/rondom het huis zou ik graag willen:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Afstandsbediening voor tuinverlichting
Aanwezigheidssimulatie
Automatische verlichting bij schemering
Tijdschakelklok met lichtscenario'
s
Weerstation met automatische bediening rolluiken/zonwering
Automatische rolluikbesturing bij schemering
Rolluikbesturing met afstandsbediening
Automatische verlichting d.m.v. bewegingsmelder
Huisbesturing vanuit de auto
Dimbare tuinverlichting

Zeer
interessant

Misschien
later

Verder ben ik geïnteresseerd in:

(Voor iets meer uitleg over de toepassingen, zie pagina 7-11 of
www.homesolutions.nl)

Zeer
interessant

Misschien
later

Huisinstallatiesysteem KISS
Huisautomatiseringssysteem Tebis
Overige functies die ik graag bespreek met mijn installateur
Tip:
Als u de online versie van het wensenoverzicht gebruikt, dan krijgt u na het opslaan automatisch een
overzicht van de benodigde producten erbij.
www.homesolutions.nl/wensenoverzicht

Meer informatie over de toepassingen
Aansturing tv-lift
De flatscreen komt automatisch tevoorschijn als ik de badkamer binnenloop, als het licht aangaat of als
ik op de knop van de afstandsbediening of schakelaar druk.
Aanwezigheidssimulatie
Dat mijn woning ook bij afwezigheid een bewoonde indruk maakt, om inbrekers af te schrikken (bijv.
door in- en uitschakeling van lichten en rolluiken op wisselende tijden).
Aardlekautomaten
Aardlekautomaten die mijn leven beschermen en tegelijkertijd beveiligen tegen kortsluiting en
overbelasting. (Combinatie van aardlekschakelaar en installatieautomaat)
Aardlekschakelaars
Goede bescherming tegen een elektrische schok tijdens het gebruik van elektrische apparaten, door
onmiddellijke afschakeling van de stroomtoevoer bij defecten.
Afstandsbediening voor tuinverlichting
Verlichting van de tuin of het balkon gemakkelijk schakelen met één druk op de knop van de
afstandsbediening. Ook in te zetten voor bediening van bijv. vijverpomp, sproei-installatie of zonwering.
Automatische ventilatieregeling: koppeling met licht
Koppeling van de ventilatie met de verlichting, zodat als ik de badkamer binnenloop de ventilatie
tegelijk met de verlichting aangaat (of iets daarna). Als ik de badkamer verlaat, schakelt de verlichting
vanzelf uit en een poosje daarna de ventilatie ook.
Automatische ventilatieregeling: alleen bij hoge luchtvochtigheid
De ventilator in de badkamer automatisch aan als de luchtvochtigheid hoog is door gebruik van douche
of bad (koppeling met hygrostaat - luchtvochtigheidsmeter).
Automatische verlichting m.b.v. bewegingsmelder
Automatisch inschakelende verlichting voor de kelder en de trap. Handig als ik mijn handen vol heb.
Automatische verlichting bij schemering
Lichtafhankelijke aansturing van de verlichting door een schemerschakelaar. Zodat het licht inschakelt
bij het invallen van de schemering en uitschakelt bij dageraad. In te zetten voor een goed verlichte oprit
en ruimte rond het huis of voor de verlichting binnenshuis. (Ook te combineren met tijdschakelklok.)
(Afstands)dimmers
Meerdere lampen in de kamer flexibel en eenvoudig kunnen dimmen met de afstandsbediening of
schakelaar.
Aluminium kabelkanaal
Geen losbungelende kabels langs de muur vanaf de flatscreen-tv, maar een superplat aluminium
kanaal waarmee alles netjes uit zicht is gewerkt.
Bewegingsmelder: automatische verlichting
Automatisch inschakelende verlichting in de hal als ik '
s nachts door het huis loop.
Bewegingsmelder: automatische verlichting en meer
Bij thuiskomst automatisch inschakelen van de halverlichting, woonkamerverlichting, verwarming en
bijvoorbeeld de geluidsinstallatie.
Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Een beveiliging voor de elektrische installatie, zodat al mijn elektrische apparaten beschermd zijn bij
blikseminslag en overspanning.
Bijkeukenapparatuur in centrale schakeling
Bij verlaten van het huis de stroomtoevoer voor apparatuur met één druk op de knop tegelijk met de
verlichting uitschakelen.
Bijzondere kleur plinten
De plinten mooi afgestemd op de kleur van mijn meubels, vloer of muren. En meteen klaar voor
integreren van aansluitingen naar keuze.
Centrale huisschakeling/afwezigheidsstand
Met één druk op de knop (bijv. bij de voordeur) alle verlichting uit, het koffiezetapparaat en strijkijzer uit,
de rolluiken omlaag, etc. Mijn huis in de afwezigheidsstand: comfortabel en veilig!
Colonna
Aluminium zuiltje dat fraai en praktisch is, om alle kabels uit het zicht te werken. Voor gebruik bij
stereo-installatie of (flatscreen) tv. Ook te gebruiken bij renovatie, om de bestaande aansluitingen naar
de plint te brengen en zo te kunnen genieten van alle voordelen van het SL-plintsysteem.

Data-aansluiting(en)
In welke ruimte dan ook van alle gemakken voorzien zijn: internet of datanetwerk. Een flexibele dataaansluiting die ik te allen tijde kan verplaatsen of uitbreiden. (al dan niet met ingebouwd stopcontact)
Designschakelaar(s)
Iets moois in iedere kamer; boven m’n bed of waar dan ook. Draadloze schakelaar met aluminium
'
look'of in stijlvol wit, met meerdere knoppen en functiemogelijkheden. Zelfs uitvoering met zonnecel
beschikbaar.
Desk Terminal met stopcontacten en data-aansluitingen
Praktische, goed bereikbare data- en energievoorziening op mijn bureau voor pc, printer, etc.
Dimbaar stopcontact
Met groot gemak een romantische sfeer creëren: de schemerlamp met een afstandsbediening dimmen.
(in vast stopcontact of uitvoering als insteekstopcontact)
Dimbare tuinverlichting
Voor een sprookje van een tuin. Elke zone van de tuin eventueel met een eigen karakter, helderheid en
kleur.
Draadloze schakelaar(s)
In alle vrijheid schakelaars plakken waar ik dat zelf wil. Op muur, deur, kastwand, onderkant bureau of
glas. En op een hoogte die ik zelf kies. In de kinderkamer bijvoorbeeld naast de hoogslaper, zodat het
licht altijd snel aan kan. Niet alleen voor verlichting, maar bijvoorbeeld ook in te zetten voor bediening
van gordijnen.
EnergyBox
Veilige onderverdeling van de energie in mijn keuken. Plug-and-play de keukenapparatuur hierop
aansluiten, ook in de toekomst als ik mijn keuken nog eens uitbreid.
Flexibel vloerkanaal Floor Lane
Energie- en datakabels overzichtelijk en zonder knikken naar mijn bureau geleiden.
Gedimde nachtverlichting
Gedimde, energiebesparende nachtverlichting in de gang boven. Prettig voor uw gasten.
Huisbesturingssoftware
Vanuit een centrale plek in huis via de pc meerdere functies (licht, rolluiken, etc.) bedienen en
controleren.
Installatieautomaten
Bescherming van leidingen in geval van kortsluiting en overbelasting, door snelle, trefzekere
uitschakeling van de betreffende energiegroep.
Huisautomatiseringssysteem Tebis
Een huisautomatiseringssysteem is de basis voor tal van mogelijkheden en functionaliteiten op het
gebied van comfort, veiligheid, zorg en energiebesparing.
Huisbesturing vanuit de auto
Vanuit mijn beschutte auto met een afstandsbediening de garagedeur openen, de verlichting in- of
uitschakelen en zelfs nog verlichting in huis schakelen.
Huisbesturing via internet
Via internet een oogje in het zeil houden. Op afstand besturen van verlichting en andere
functionaliteiten, zoals de gordijnen en de alarminstallatie. De Internetgateway komt in uw meterkast;
besturing doet u van buiten het huis, waar u maar wilt.
Huisinstallatie KISS
De complete huisinstallatie voor:
- elektriciteit
- data
- telefoon
- televisie/radio
- huisautomatisering
Direct in alle ruimtes in huis alle voorzieningen ter beschikking via het SL-plintsysteem, geen leidingen
in de muur (nooit meer hakken en breken!) en de basis voor huisautomatisering. Alles in één systeem.
Keukenapparatuur in centrale schakeling
Me ervan verzekeren dat de keukenapparatuur altijd is uitgeschakeld, door deze met de
verlichtingsknop mee te schakelen.
Langzaam dimmende verlichting
Het licht trapsgewijs uitschakelen, zodat mijn kind langzaam lekker in slaap kan vallen. '
s Ochtends
omgekeerd, zodat de kleine vredig wordt gewekt.

Langzaam opdimmende verlichting
De vriendelijkste wekker van Hager. De verlichting gaat trapsgewijs, dus licht opdimmend aan bij het
wakker worden, eventueel tijdgestuurd.
Luidsprekeraansluitingen
Muziek waar ik dat wil, zonder verlengsnoeren door de kamer.
Multifunctionele afstandsbediening
Met de afstandsbediening functies als verlichting, gordijnen, rolluiken en zonwering bedienen.
Nachtstandschakeling
Vanuit bed in één keer alle lampen in huis uitdoen, de verwarming laag zetten en het inbraakalarm
inschakelen. Ik ga slapen, mijn huis ook.
Nachtverlichting op de plint
Verjaagt elk monster onder het bed.
Energiezuinige verlichting op de plint, die de hele nacht aan kan blijven. Nog mooi ook!
Noodverlichtingslamp
Altijd noodverlichting bij de hand als de stroom uitvalt.
Oriëntatieverlichting bij nood
Oriëntatieverlichting op de plint, die mij helpt bij brand of rookontwikkeling veilig de weg naar buiten te
vinden.
Overspanningsbeveiliging
Er zeker van zijn dat mijn computer, de printer en andere apparatuur beschermd zijn tegen dataverlies
en schade door overbelasting.
Paniekschakelaar
Vanuit bed '
s nachts de binnen- en buitenverlichting met één druk op de knop kunnen inschakelen,
bijvoorbeeld om een inbreker te verjagen.
Pop-Up met stopcontacten en data-aansluitingen
Aansluitingen voor energie en data die netjes in het bureaublad opgeborgen kunnen worden. Handig
als uw werkkamer voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld ook als hobbykamer waarbij
u het tafelblad juist vrij wilt hebben.
Radio-/tv-aansluiting(en)
In welke ruimte dan ook van alle gemakken voorzien zijn: radio en tv.
Een flexibele radio-/tv-aansluiting die ik te allen tijde kan verplaatsen of uitbreiden. (al dan niet met
ingebouwd stopcontact)
Rolluik-/gordijnbesturing met afstandsbediening of schakelaar
Elektrische rolluiken en/of gordijnen in huis gemakkelijk met afstandsbediening of schakelaar kunnen
openen en sluiten.
Rookmelder
De rookmelder waakt over mij en mijn gezin, door in het vroegst mogelijke stadium gewaarschuwd te
worden.
Roomcontroller
Centraal bedieningspaneel in de vorm van een luxe viervoudige schakelaar met display. Functie:
bijvoorbeeld vanuit de woonkamer zien in welke kamers nog licht brandt en direct uitschakelen.
Routeverlichting op de plint
Voor wie er '
s nachts toch echt even uit moet. Direct bij de eerste stap uit bed zachte verlichting op de
plint, om comfortabel en veilig de weg te vinden naar het toilet. (Dit product werkt i.c.m. met het SLplintsysteem)
Schakelbaar stopcontact
Stopcontact met een afstandsbediening of schakelaar aansturen, zodat elke aangesloten schemerlamp
daarmee aan- en uitgezet kan worden. (in vast stopcontact of uitvoering als insteekstopcontact)
Slimme lichtscenario's/lichtbesturing
Afhankelijk van de situatie (lezen, eten, televisie, etc.) vooraf geprogrammeerde verlichting instellen.
Met één druk op de knop een combinatie van lampen – evt. gedimd - aan voor precies het juiste licht.
SL-plintsysteem
De basis voor flexibiliteit en vrijheid m.b.t. alle voorzieningen in de leefruimte naar keuze. Geen hakken
en breken meer als ik stopcontacten, data-aansluitingen, etc. later bij wil plaatsen of verplaatsen.
Sms-berichtenservice bij stroomuitval
Tijdig op de hoogte worden gesteld als er stroomuitval in huis is. Handig bijv. om uw vriezervoorraad
veilig te stellen.

Stopcontacten
Nooit genoeg van! Bovendien: alle flexibiliteit voor bijplaatsen en verplaatsen van stopcontacten in
combinatie met het SL-plintsysteem.
Tebis lichtbesturing: dimverlichting
Met één druk op de knop perfect licht voor een rustgevend bad.
Tebis lichtbesturing: helder licht
Met één druk op de knop perfect licht voor opmaken of een scheerbeurt, in de vorm van opdimmend
licht of inschakeling van meer (verborgen) lampen.
Tebis lichtbesturing met gebruik van bewegingsmelding
Licht dat automatisch in- en uitschakelt, zodat ook gasten '
s nachts niet in het donker hoeven te zoeken
naar de lichtschakelaar. Tevens energiebesparend.
Tebis lichtbesturing: langzaam opdimmende verlichting
Als ik de badkamer binnenkom, automatische verlichting, eerst heel weinig en dan opdimmend naar
volle sterkte, zodat ik de tijd heb om wakker te worden en te wennen aan de verlichting.
Telefoon-/faxaansluiting(en)
In welke ruimte dan ook van alle gemakken voorzien zijn: telefonie.
Een flexibele telefoonaansluiting die ik te allen tijde kan verplaatsen of uitbreiden. (al dan niet met
ingebouwd stopcontact)
Telefonische huisbesturing
Mijn huis altijd bereikbaar via de telefoon. Op afstand besturen van verlichting en andere
functionaliteiten. Zo kan ik bijvoorbeeld de droger of het koffiezetapparaat alsnog uitschakelen als ik
heb vergeten dat te doen. Of de verwarming vanaf kantoor alvast hoger zetten.
De Internetgateway komt in uw meterkast; besturing doet u van buiten het huis, waar u maar wilt.
Temperatuurregeling (met Roomcontroller)
Altijd de juiste, aangename temperatuur in de ruimte waar ik ben.
Tijdschakelklok
Zodat apparatuur automatisch op een bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld voor het wassen
met goedkope stroom.
Slimme lichtscenario’s: inschakeling licht + andere functie
Vooraf geprogrammeerde lichtscenario'
s, zodat met één druk op de knop bijvoorbeeld de lamellen
sluiten en gedimd licht wordt ingeschakeld.
Spiegelverwarming alleen bij hoge luchtvochtigheid
De spiegelverwarming in de badkamer gaat samen met de ventilatie automatisch aan als de
luchtvochtigheid hoog is door gebruik van douche of bad (koppeling met hygrostaat luchtvochtigheidsmeter).
Verlichting gekoppeld aan rookmelder
Een koppeling tussen rookmelder(s) en verlichting, waardoor mijn lampen automatisch aangaan als de
rookmelder afgaat.
VISION energieverdeler
Een veilige basisinstallatie voor goede energievoorziening.
VISION MiniMultiMediaverdeler
Voor mijn kleinere appartement, zorgwoning of studentenwoning. Een kleinere versie van de
MultiMediaverdeler
VISION MultiMediaverdeler
De uitgebreide verdeler voor mijn centrale stroomvoorziening, plus data- en multimediavoorzieningen,
met ruime plek voor mijn internetmodem, e.d.
Vloerkanaal Floor Channel
Energie- en datakabels fraai en zonder dradenwirwar naar mijn (vrijstaande) bureau geleiden.
Wandkanaal met stopcontacten en data-aansluitingen
Mijn werkplek of bijkeuken voorzien van een robuust, flexibel wandkanaal met energie- en dataaansluitingen en schakelaars naar wens, die zonder veel moeite te verplaatsen of uit te breiden zijn.
Weerstation met automatische bediening dakramen of rolluiken/zonwering
Bij regen automatisch sluitende dakramen.

