
Rust uw gebouwen uit met de meest vernieuwende huisautomatisering op de markt 

Werk of woon in een zo comfortabel, veilig en energiezuinig mogelijk gebouw. Domotica of 

huisautomatisering helpt daarbij. Omdat we het meest innovatieve systeem willen aanbieden, 

installeren we vanaf nu de slimme elektrische installatie Niko Home Control II. Dankzij 7 grote 

verbeteringen maakt de opvolger van Niko Home Control 1.x uw gebouwen nog slimmer, flexibeler en 

gebruiksvriendelijker. Bedien je verlichting, verwarming, ventilatie, gordijnen, rolluiken, zonwering, 

energieverbruik en toegang tot de woning met de smartphone, tablet en 1 of meer touchscreens. 

Waarom Niko Home Control? 

Heel eenvoudig: Niko is marktleider in België, bestaat al bijna 100 jaar en biedt al 25 jaar 

huisautomatisering aan. Met Niko en Niko Home Control krijgt u Belgische kwaliteit en de zekerheid 

dat het elektrische systeem in uw gebouwen ondersteund blijft. Niko Home Control II is ook het meest 

innoverende systeem op de markt dat focust op wooncomfort, gebruiksgemak, veiligheid en 

energiezuinigheid. Kortom: de zaken die écht belangrijk zijn en die gebouwen écht beter maken. 

Onze medewerkers zijn door Niko opgeleid. We zijn een erkend Niko Home Control 

installatiebedrijf. Zo bent u zeker dat gecertificeerde vakmannen uw gebouwen uitrusten met een 

slimme en innovatieve elektrische installatie. 

Eenvoudiger geprogrammeerd 

Het grootste voordeel van Niko Home Control Il voor u? Het programmeren van de installatie wordt 

veel eenvoudiger. Zo leveren we het huisautomatiseringssysteem van uw gebouwen zonder 

problemen snel op, hoe complex ook. Het laat ons ook toe om het volledige potentieel van het 

systeem te benutten. Zo heeft u meer waar voor uw geld. 

App en touchscreen wijzen zichzelf uit 

Het design van Niko Home Control Il zit in een gloednieuw en intuïtief jasje. Gemakkelijk herkenbare 

iconen vertellen wat er gebeurt. Het touchscreen, de apps en de software zijn zo duidelijk dat 

iedereen er onmiddellijk en zonder al te veel uitleg weg mee is. 

De app en het touchscreen tonen alleen wat nodig is 

Niko Home Control Il laat veel ruimte tot aanpassen en personaliseren. De gebruiker stemt het 

systeem zelf heel gemakkelijk af op wat hij of zij nodig heeft of wil. Aan elk touchscreen wijzen 

we alleen de functies en locaties toe die via dat scherm aangestuurd worden. Handig om bijvoorbeeld 

met een touchscreen in de nachthal alleen de slaapkamers, badkamer en dressing aan te sturen. 

In de app activeren we per tablet of smartphone alleen de functies die daarop bediend mogen 

worden. Zo kan men bijvoorbeeld de app van zoon of dochter van 12 beperken tot de verlichting en 

verwarming in zijn of haar kamer. 

Zelf nieuwe instellingen aanmaken 

Wil men na enkele weken of maanden toch bijvoorbeeld de rolluiken automatisch openen en sluiten? 

Of moet het uur aangepast worden waarop de verwarming aanspringt? In Niko Home Control II doet 

de gebruiker dat gewoon zelf. In 1, 2, 3. 

De installatie zelf slimmer maken 



Nieuwe functies waarvoor geen hardware nodig is kunnen geactiveerd worden zonder 

tussenkomst van onze medewerkers. De gebruiker maakt zelf de installatie telkens wat slimmer. Of 

hij downloadt en installeert zelf software-updates zonder iets aan de configuratie te veranderen. 

Systemen van andere merken aansturen 

Niko Home Control Il is een 'slim open' systeem. Dat wil zeggen: merken die kwaliteit aanbieden en 

met Niko samenwerken, stemmen hun systemen en toestellen op Niko Home Control af. Enkele 

voorbeelden: ventilatie van Renson, ramen van Reynaers, dakramen van Velux, geluidsinstallaties 

van Bose en Sonos. Een kwaliteitsmerk is volop aan de slag om zijn IP-camerasysteem in Niko 

Home Control te integreren. Niko voegt regelmatig nieuwe partnermerken aan de lijst toe. 

Bestaande installaties upgraden 

Vanaf april is het mogelijk om bestaande Niko Home Control 1.x installaties up te graden naar versie 

ll. Tegelijkertijd kunt u nieuwe functionaliteiten laten activeren. Let op: dat is geen verplichting. Bent u 

tevreden over uw Niko Home Control 1.x installatie? Dan is er geen enkele reden om die installatie 

aan te passen. Niko blijft alle tools en functionaliteiten van de eerste versie ondersteunen. Zo blijven 

bestaande installaties perfect werken. Wil u toch van de nieuwe functionaliteiten genieten? Alleen dan 

is een upgrade van hun installatie nodig. 

Bent u gewonnen voor een slim geconnecteerd gebouw met Niko Home Control II? Of wilt u dat we 

het systeem tot in zijn kleinste details aan u voorstellen? Neem contact met ons op. 

https://www.madelec.be/nl/contact/

