ONTDEK
UW STIJL ...

BTicino, merk van de Franse Legrand Group, positioneert zich op wereldvlak als specialist van
schakelaars en residentiële systemen (domotica en video-parlofonie). De onderneming staat
symbool voor made in Italy topkwaliteit, technologie en design. Innovatie staat centraal. Eén van
de prioriteiten binnen het BTicino bedrijfsbeleid is respect voor het milieu, door het verminderen
van de milieu-impact van productieprocessen en de producten zelf en door het nastreven van
energetische efﬁciëntie.

UW WONING EVOLUEERT
MET U MEE
Domotica is het gebruik van moderne technologie in huis.
Technologie zoals u die al gewoon bent van uw auto, uw
smartphone of televisie, bijvoorbeeld.
Door uw woning uit te rusten met een duurzame en
ﬂexibele elektrische en digitale architectuur, kunt u
zonder verdere ingrepen meegaan met uw tijd.
Opgroeien, zich ontwikkelen, ouder worden of
van mening veranderen, de slimme woning
is een woning die zich aanpast aan elke
belangrijke levensfase.
Dagelijkse handelingen vergemakkelijken,
automatiseren, voorkomen dat u dingen
vergeet… domotica biedt eenvoudige
oplossingen om het comfort te verhogen
en kosten te besparen.

LIVINGLIGHT SCHAKELMATERIAAL
AXOLUTE SCHAKELMATERIAAL
MY HOME DOMOTICA
VIDEO-PARLOFONIE
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LivingLight ovaal

LivingLight rechthoekig

LivingLight bestaat in twee complementaire formaten die beide
worden gekenmerkt door een grote esthetische keuzevrijheid: strakke
en sobere lijnen, minimalistische vormgeving, aparte kleuren en
afwerkingseffecten die met licht spelen.
LivingLight Air, een subtiele blikvanger. Deze aanvulling op het
assortiment wordt gekenmerkt door een dunne afdekplaat die perfect
aansluit tegen de muur.
LivingLight trekt de kaart van een onbegrensde keuze met een brede
waaier van combinatiemogelijkheden die tegemoetkomen aan al uw
wensen: ontwerp uw eigen stijl volgens uw eigen persoonlijkheid.

LivingLight AIR
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Axolute rechthoekig

Axolute ellipsvormig

Axolute is de ontmoeting tussen digitale spitstechnologie en de nieuwste
trends in Italiaans design. Het is een avant-gardistische reeks die de
grenzen van het luxueuze comfort doorbreekt. Met deze reeks koppelt
Bticino luxe aan de harmonie en elegantie van zijn producten: aparte
formaten, kleuren en materialen en een buitengewone esthetische
aanpak.
Twee verschillende benaderingen: scherpe, strakke lijnen met rechte
hoeken voor een sober en puur design, voor wie houdt van rationaliteit
en zuiverheid van materialen. Of zachte, gebogen lijnen voor wie
daarentegen houdt van opvallende materialen en glanzende kleurtinten.
Een aanvulling op het assortiment betreft Axolute Etèris dat zichzelf
onderscheidt door zijn monochrome look en extreem dunne afdekplaten
(amper 2,5 mm). Dankzij zijn ﬂinterdunne afwerking, zijn elegantie alsook
de asymmetrische bedieningen, bereikt Axolute Etèris ongetwijfeld de top
van Italiaans design.
Axolute, geeft karakter aan uw woning.

Axolute Etèris

DANKZIJ ONS
GAAT U ZICH NOG BETER
THUIS VOELEN
Met MyHome® domotica beschikt u over een sterke bondgenoot bij al
uw dagelijkse bezigheden: bedienen van lichten, rolluiken, verwarming,
geluidsinstallatie, alarmsysteem en videofonie.
Met zijn MyHome® assortiment biedt Bticino oplossingen voor al uw
wensen: verbetering van de bestaande situatie, uitbreiding, kleine of
grote verbouwing, nieuwbouw. Wat u ook van plan bent, er bestaat altijd
een domoticaoplossing op maat van uw wensen en uw budget.

COMFORT
Centrale bediening van lichten, rolluiken en
verwarming via één eenvoudige schakelaar

VEILIGHEID
Communicatie via videofoon
Opsporen van gas- en waterlekken

Weergave en bediening van de
geluidsinstallatie
Instellen van sfeerscenario's
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Actieve beveiliging van uw woning tegen
inbraak door middel van bewegingsmelders

ENERGIEBESPARING
Weergave van het verbruik
Individuele temperatuurregeling per vertrek

COMMUNICATIE
Bediening van de functies via een pc, een
tablet of smartphone, ter plaatse of op
afstand via een internetverbinding
Controle van de verschillende toegangen van
de woning via de videofoon

« Ik open en sluit mijn rolluiken
zonder moeite »

« Ik beluister mijn muziek
waar ik wil »
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COMFORT
MyHOME® domotica vereenvoudigt en verbetert uw
levenskwaliteit door tal van dagelijkse handelingen te
automatiseren. Bediening van de lichten, instelling van de
verwarming, openen en sluiten van de rolluiken, weergeven
van geluid en muziek in de woning… voortaan gebeurt het
allemaal in een handomdraai.

« Ik bedien mijn verlichting »

Enkele bedieningselementen voor deze functies:
DE STANDAARDBEDIENING, om een lamp, een groep lampen of
alle lichten van de woning of de rolluiken te bedienen.
TOUCHSCREEN VAN 1,2”: bij geluidsweergave kunt u met dit
minischerm het geluidsvolume dempen en regelen in een kamer of
een groep kamers, de geluidsbron kiezen of de gewenste radiozender
selecteren, die wordt weergegeven dankzij het RDS-systeem.
HET TOUCHSCREEN VAN 3,5” is een volwaardig bedieningspaneel van
de installatie. U kunt er eenvoudig en intuïtief de verschillende functies in
elk vertrek van de woning mee inschakelen en regelen.

Standaardbediening LivingLight

Touchscreen van 1,2" LivingLight

Touchscreen van 3,5" LivingLight

« Ik zie elke inbraakpoging
in mijn woning »

« Ik word onmiddellijk
gewaarschuwd
bij een gaslek »

« In controleer
de opening van
deuren en ramen »
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VEILIGHEID
MyHOME® domotica zorgt ook voor uw veiligheid zodat u
op elk ogenblik beschermd bent. Het systeem voorkomt
inbraken en kan autonoom ingrijpen bij een gaslek of
overstroming. Zelfs wanneer u niet thuis bent, blijft u in
contact staan met uw woning doordat u onmiddellijk op de
hoogte wordt gebracht via uw mobiele telefoon.
Enkele bedieningselementen voor deze functies:
DE ALARMCENTRALE garandeert de beveiliging van elk vertrek
en elke toegang. De centrale is uitgerust met een telefooninterface
waarmee ze elke inbraakpoging die wordt waargenomen, meteen kan
melden aan een mobiele telefoon.
BEWEGINGSMELDERS die elke ongewenste aanwezigheid in de woning
melden. Deze kunnen voor een optimale beveiliging worden aangevuld
met melders voor open deuren / ramen.
GASMELDERS die onmiddellijk waarschuwen in geval van een gaslek en
ervoor zorgen dat de toevoer meteen wordt afgesloten door het automatisch
sluiten van de elektromagnetische klep.

Bewegingsmelder LivingLight

Technisch alarm LivingLight

Alarmcentrale LivingLight

« Ik kies de temperatuur
per vertrek »

« Ik meet en beheer mijn
energieverbruik »
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ENERGIEBESPARING
MyHOME® domotica hecht veel belang aan het milieu en
aan een slim gebruik van elektriciteit en energiebronnen.
Individuele temperatuurregeling per vertrek, meting en
weergave van het verbruik en slimme uitschakeling zijn stuk
voor stuk oplossingen die het stroom- en energieverbruik onder
controle houden.
Enkele bedieningselementen voor deze functies:
DE TEMPERATUURSONDE, om een ideale kamertemperatuur te
verkrijgen in elk vertrek, alleen waar en wanneer u dat wilt.
DE TEMPERATUURCENTRALE om aan de gebruiker toe te laten het
systeem te conﬁgureren, programma's aan te passen en informatie te
visualiseren.
DE FUNCTIE "VERBRUIKSMETING": om op het touchscreen de
verschillende energieverbruikswaarden (water, elektriciteit…) weer te geven
in de vorm van actuele waarde, totale waarde, in graﬁekvorm of in eenheden
(liter, kW, …).

Temperatuursonde Axolute

Temperatuurcentrale Axolute

Touchscreen van 3,5" Axolute

« Ik bedien mijn domoticasysteem
op afstand »

« Ik krijg vrienden op bezoek
en weet wie er aan
de deur staat »

« Ik schakel het
weekendscenario in »
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COMMUNICATIE
MyHOME® domotica biedt ook geavanceerde communicatieen controlefuncties dankzij het audio- en videosysteem en
de bediening van op afstand. Met de geluidsinstallatie en het
videofoniesysteem kunt u overal in huis uw favoriete muziek
beluisteren, de bezoekersingang beheren of communiceren
tussen de verschillende vertrekken. Met de webserver behoudt
u de volledige controle over uw installatie, zelfs als u van huis
weg bent, op het werk of op vakantie.
Enkele bedieningselementen voor deze functies:
BEDIENING MET 4 SCENARIO'S: elke toets kan naar wens
verbonden worden met verschillende functies, zoals licht, rolluiken,
verwarming of achtergrondgeluid, zodat u een voorgeprogrammeerd
scenario kunt instellen dat u met één eenvoudig gebaar bedient.
HET MULTIMEDIATOUCHSCREEN: met dit 10” grote touchscreen
kunt u alle functies van de woning bedienen via een eenvoudig
navigatiesysteem met aanpasbare pictogrammen. Bovendien fungeert dit
scherm als een volwaardige videofoon. Het ondersteunt ook verschillende
multimediatoepassingen zoals een mp3-speler of digitaal fotokader via zijn
ingebouwde USB- en SD-poorten.
MyHOME WEB: vernuftige oplossing om in contact te blijven met uw woning
wanneer u ver weg bent. Via een eenvoudige internetverbinding wordt uw pc, tablet
of smartphone de ideale interface om commando's door te sturen naar uw woning,
beelden te bekijken, alarmsignalen of storingsmeldingen te ontvangen.

Bedieningsapparaat
4 scenario's Axolute

Multimediatouchscreen Axolute

Videofoon Axolute Etèris

« Gedurende heel de dag
een perfect beeld, zelfs 's nachts »

« Ik kan alle externe camera's
consulteren »
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VIDEO-PARLOFONIE

Sfera Robur

Axolute Whice

Polyx Memory Display

KITS : De 2-draadskits vormen de goedkoopste en meest praktische
oplossing voor uw installatie video-parlofonie. Elke kit bevat de nodige
componenten voor het samenstellen van een volledig systeem: voeding,
buitenpost en binnenpost. Indien uw kit dient om een oud systeem te
vervangen, dan kan de bestaande bekabeling gebruikt worden.
BUITENPOSTEN :
SFERA NEW : 3 hedendaagse afwerkingen - wit, alu en antraciet – zorgen
voor een perfecte esthetische integratie in elk type gebouw.
SFERA ROBUR : Zeer robuuste afwerking, die maximale bescherming
tegen vandalisme garandeert.
BINNENPOSTEN : Kies de afwerking, die het best bij uw interieur past.
Dankzij de displays LivingLight en Axolute correspondeert uw videofoon
perfect met het schakelmateriaal.
DESIGN FOR ALL : De toestellen zijn uitgerust met lichtgevende en
akoestische signalen om een groot gebruiksgemak te verzekeren voor
personen met hoor- of zichtproblemen.

Linea Metal

b Inspired
Bij Legrand Group maken we je leven graag een
stuk eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we
elke dag op zoek naar oplossingen op het vlak van
domotica en stellen we het gerenommeerde design
en de esthetische keuzemogelijkheden van ons
schakelmateriaal volledig in functie van jouw
ideeën en behoeften. Dat kan alleen door een
constante stroom van inspiratie die we graag
met je willen delen. Benieuwd? Bezoek onze
Concept Store en... “b Inspired”!

CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80
Open van dinsdag tot zaterdag

XXXCUJDJOPCFtXXXDPODFQUTUPSFCF

PBT1302B2CNL

LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

