
BEDIEN UW VERLICHTING MET EEN TIPTOETSPANEEL, TOUCHSCREEN, MOBILE DEVICE OF AFSTANDSBEDIENING

TIPTOETSPANELEN

LICHT AANSTUREN

Het is prettig om uw verlichting eenvoudig en overzichtelijk te kunnen bedienen. Bovendien kunt u met de juiste aansturing op-

timaal gebruik maken van alle mogelijkheden die de verlichting biedt. Onze oplossing? Lichtaansturing die u eenvoudig bedient 

met elegante en innovatieve tiptoetspanelen of touchscreens. Als u wilt met uw smartphone of tablet of een afstandsbediening. 

De tiptoetspanelen en touchscreens zijn er in diverse stijlen en uitvoeringen. En worden zelfs op maat voor u ontworpen en 

gemaakt, zodat ze naadloos in uw omgeving passen.

DE VOORDELEN VAN TIPTOETS- OF TOUCHBEDIENING

- Comfort verhogend

- Uw verlichting overal vandaan regelen

- Meer veiligheid in en om huis en organisatie

- Veel efficiëntere omgang met energie

- Makkelijk uit te breiden

TIPTOETSPANELEN

Onze tiptoetspanelen zijn modulair ontworpen. Hierdoor kunt u ze helemaal op uw project 

afstemmen. Gepolijst of geborsteld roestvrij staal, schroef of schroefloze bevestigingsopties, 

Britse of Europese styling. Door te combineren met kleuren, afwerkingen en aantallen tiptoetsen 

voldoen we volledig aan uw wensen. Omdat elke toets op het paneel vrij te programmeren is, zijn 

de mogelijkheden eindeloos.

MOBILE DEVICE

Bedien de lichtaansturing met uw smartphone of tablet. Ervaar het bedieningsgemak met de spe-

ciaal ontwikkelde app. U kunt complete ruimtes aansturen, maar ook aparte ‘scènes’ in een ruimte 

activeren. Met de app kunt u zelfs scènes aanpassen en deze aanpassingen opslaan in bestaande 

scènes.

SMART AFSTANDSBEDIENING

De SMART afstandsbediening – met kleurenscherm – kan tot wel 64 kamers bedienen. Hij biedt 

scènecontrole over de verlichting en totale controle over gordijnen of zonwering. De circuitcon-

trole, kamers, scènes en kanalen zijn ook individueel aanpasbaar. Optimaal gebruikersgemak dus. 

De afstandsbediening werkt eenvoudig parallel aan alle andere bedieningen binnen een huis of 

gebouw. De bediening is bovendien radio-gecodeerd, zodat er geen directe zichtlijn vereist is met 

de apparatuur die aangestuurd wordt.

TOUCHSCREENS

Onze touchscreens bieden grenzeloze flexibiliteit voor systeemconfiguratie en bediening. Ze 

zijn volledig op software gebaseerd en worden aangepast aan uw wensen en behoeften. Zo kunt 

u onder andere foto’s, afbeeldingen en 3D-grafische plaatjes gebruiken; wat u maar wilt. De 

touchscreens worden ook gebruikt voor bediening van geïntegreerde systemen met audio, video, 

gordijnen, jaloezieën, verwarming en airconditioning.

TIPTOETS- OF TOUCHBEDIENING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


