
ALLE ELEKTRONISCHE TOEPASSINGEN IN HUIS OF KANTOOR GEMAKKELIJK OVERAL VANDAAN BEDIENEN

DOMOTICA

LICHT AANSTUREN

Gemakt dient de mens. Met één druk op de knop de gordijnen dichtschuiven, de verlichting aanpassen én de gashaard aanzet-

ten. U hoeft alleen nog maar zelf uw drankje in te schenken. Uw sproei-installatie op commando zijn werk laten doen, de verwar-

ming op afstand bedienen… Het kan allemaal dankzij domotica. Slimme oplossingen waarmee u uw huis volledig intuïtief bedient 

en u uw handen vrij heeft. En heeft u een heel gebouw om te beheren? Denk er dan eens over om bijvoorbeeld de systemen voor 

comfort, communicatie en veiligheid met elkaar te verweven. Dat maakt uw bedrijfsvoering een stuk efficiënter. AENC adviseert 

u er graag over, en richt samen met u een geïntegreerd gebouwbeheerssysteem in.

DE VOORDELEN VAN DOMOTICA EN GEBOUWBEHEER

- Comfort verhogend

- Meer veiligheid in en om huis en organisatie

- Veel efficiëntere omgang met energie

- Makkelijk uit te breiden

- Overal vandaan te besturen

ZEER EENVOUDIG TE BEDIENEN

“Domotica is ingewikkeld, je moet er verstand van hebben, ik wil me er niet in verdiepen en dus 

is het niets voor mij.” Een uitspraak die we in diverse varianten regelmatig voorbij horen komen. 

En toch is het tegendeel het geval. Een goed ontworpen domotica-systeem is zo intuïtief dat de 

bediening ervan zeer eenvoudig is.

ZONDER HAK- EN BREEKWERK

Ook in een bestaande situaties kunt u domotica en gebouwbeheer prima toepassen. Met nieuwe 

draadloze technieken kunt u voortborduren op de bestaande infrastructuur. Zo kunt u uw huis of 

organisatie van alle gemakken voorzien. En dat zonder vervelend hak- en breekwerk.

TOEKOMSTBESTENDIG

U woont of werkt prettig op de plek waar u zit. Zou u dan moeten verhuizen als uw behoeften ver-

anderen? Of denk aan ouderen en bewoners van een woonzorgcentrum of bejaardenhuis – moe-

ten zij verhuizen als sommige dingen niet meer zo makkelijk gaan? Dankzij domotica en gebouw-

beheer kunnen we inspelen op veranderende wensen in de toekomst. Maken we wonen, werken 

en leven prettig en eenvoudig. En kunt u blijven zitten of wonen waar u zich thuis voelt. 

ONEINDIGE TOEPASSINGEN

U kunt bijna elk apparaat en systeem op elkaar laten aansluiten. Het is maar net wat uw wensen 

zijn. Binnen een milliseconde een knisperend haardvuur. Met één druk op de knop het alarm 

overal aan. Automatische deuren-en-ramen-dicht controle. Kleurenverlichting voor een optimale 

sfeer. Op vakantie alles in de ‘vakantiestand’. Overal of alleen in bepaalde ruimtes muziek in huis 

of organisatie. Of het bad laten vollopen met één commando vanuit de auto. Het kan allemaal met 

domotica en gebouwbeheer.

DOMOTICA EN GEBOUWBEHEER, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


