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Je elektrische installatie.  
100% op jouw maat.
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Niko Home Control
De nieuwe elektrische 
installatie

Wil jij ook comfortabel en veilig wonen? Dat kan met Niko Home 
Control. Je bedient op een gebruiksvriendelijke manier je verlichting, 
verwarming, rolluiken, zonwering, ventilatie … Tegelijkertijd verbruik je 
minder energie.

Elk gezin is anders. En iedereen evolueert. Daarom stem je Niko Home 
Control heel gemakkelijk af op wat jij en je gezin nodig hebben. Nu en 
in de toekomst. Niko Home Control begint waar de meeste elektrische 
installaties eindigen: bij jou en je familie. 

Basisinstallatie
Van bij de basis heb je al meer mogelijkheden dan met een traditionele 
elektrische installatie.

Meer comfort
Je bedient je installatie met een centraal touchscreen aan de muur maar 
ook met je smartphone of tablet. Met dimmers, bewegingsmelders en 
sfeerbediening ga je voluit voor bedieningsgemak.

Veilig wonen
Voel je veilig in je eigen huis dankzij de extra veiligheidsfuncties zoals 
een videofoon aan de voordeur, koppeling met je alarminstallatie en 
rookdetectoren, en meldingen op je smartphone.

Slim verwarmen, slim ventileren
Zoneverwarming verwarmt al je kamers apart van elkaar, slimme 
ventilatie reageert automatisch op je aan- en afwezigheid. Ook 
automatische sturing van de rolluiken en zonwering vermindert je 
energiefactuur. 
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Een klassieke elektrische installatie, waarbij een schakelaar voor eens en altijd dezelfde lamp bedient, is niet meer van deze tijd. 
Ze is niet aanpasbaar, ze groeit niet met je mee. Met Niko Home Control kies je voor een intelligente en flexibele elektrische 
installatie. Een extra schakelaar? Een schakelaar vervangen door een bewegingsmelder? Of de verlichting dimmen in plaats van 
enkel aan- en uitschakelen? Dat is zó gebeurd. De basisinstallatie voorziet je woning meteen van alles wat nodig is om (vandaag 
of later) ook voor meer comfort, veiligheid of energie besparende functies te kiezen.

Bedien je verlichting met 1 druk op de knop
Een goed verlichte woning is belangrijk. Met Niko Home Control bedien je eenvoudig 
verschillende lichtpunten, samen of apart van elkaar. Zoals de lamp boven je eettafel, het licht in 
je salon en de algemene sfeerverlichting. Zo baken je ruimtes af en creëer je sfeer en comfort. 

Schakel alles uit 
Je kent het wel. Net voor je de deur uitgaat, twijfel je of je de verlichting in de slaapkamers wel 
uitgeschakeld hebt. Met een alles-uitknop in de inkomhal schakel je in één keer alle lichten en 
toestellen uit die niet aan moeten staan. Je voelt je meteen heel wat geruster, en je zet brandgevaar 
buitenspel. Je bepaalt zelf welke verlichting en welke apparaten je met de knop bedient. 

Ga gerust slapen
Hoor je ’s nachts een verdacht geluid? De paniektoets plaats je naast je bed. Met één druk op de 
knop schakel je alle verlichting aan in de tuin en het huis. Eventuele ongewenste bezoekers worden 
meteen afgeschrikt. En jij bent gerustgesteld. 

Vertrek gerust op reis
Je laat je huis niet graag onbeschermd achter wanneer je bijvoorbeeld met vakantie bent. Dankzij 
de aanwezigheidssimulatie in de basisinstallatie gaat de verlichting in je woning automatisch aan, 
op verschillende plekken en momenten. Zo lijkt het alsof je thuis bent.

Bedien je stopcontacten 
Niet alle stopcontacten hoeven constant stroom te geven. Bijvoorbeeld na 23 uur in je bureau 
moeten niet alle elektrische apparaten werken. En wanneer je niet thuis bent of op vakantie gaat, 
moeten je buitenstopcontacten niet onder stroom staan. Met Niko Home Control schakel je 
stopcontacten voor een bepaalde tijd uit.

De basisinstallatie 
Een intelligente en flexibele installatie
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De basisinstallatie 
Een intelligente en flexibele installatie



6



77

Wil je meer mogelijkheden op vlak van comfort? Daar hoort een overzichtelijke centrale bediening bij die je altijd en overal 
bij de hand hebt: je smartphone. Met extra dimmers, bewegingsmelders en sfeerbediening kies je bovendien voor extra 
bedieningsgemak en flexibiliteit.

Je woning binnen bereik van je smartphone
Een smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Je hebt hem altijd bij je. Het 
is vanzelfsprekend dat hij je meteen ook controle over je woning geeft. Met je smartphone of je 
tablet check je bijvoorbeeld of er geen lichten onnodig zijn blijven branden. Dat kan zowel van thuis 
of elders. 

Je woning centraal bedienen doe je niet alleen met je smartphone/tablet. Ook met een 
touchscreen op een centrale plaats in de woning houd je het overzicht en de controle. Wanneer 
je een smartphone wel eens verloren legt of de batterij plat is, kan je altijd op je touchscreen 
rekenen. 

Op elk moment de juiste sfeer 
De juiste hoeveelheid licht op de juiste plek en het juiste moment doet wonderen. Kiezen voor 
comfortabel wonen is ook kiezen voor extra lichtkringen en gedimde lichten. ’s Nachts gaat het 
licht in de nachthal maar zachtjes branden. Languit tv kijken? Een romantisch avondje? Met één 
druk op de knop dim je het licht. Heb je een etentje met vrienden? Eén tik op de knop en je 
hebt een perfect uitgelichte eettafel. Met Niko Home Control kies je voor elke activiteit de juiste 
sfeer en je past die aan wanneer nodig.

Stuur je verlichting automatisch 
In het toilet, de bergruimte of de dressing blijft het licht weleens branden zonder dat je het weet. 
Een bewegingsmelder schakelt het licht automatisch aan wanneer iemand de ruimte binnenkomt. 
Wanneer de melder geen beweging meer detecteert, gaat de verlichting uit. Zo blijft ze nooit 
branden wanneer dat niet nodig is.

Ook buiten je woning heeft een bewegingsmelder nut. Wanneer je thuiskomt, springt het licht bij 
 de voordeur en/of de oprit automatisch aan. Je bespaart energie, want je buitenverlichting  
hoeft niet constant te branden. Én je schrikt er ongenode gasten mee af.

Meer comfort 
Je woning altijd binnen bereik
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Veilig wonen 
Want thuis wil je je veilig voelen
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Een uitbreiding met functionaliteiten die je veiligheid verhogen, wie wil dat niet? Want thuis wil je je veilig voelen. Je wilt er 
zeker van zijn dat je kinderen beschermd zijn, maar ook je woning. Zo kun je gerust ontspannen in je eigen woning. 

Blijf op de hoogte van wat er thuis gebeurt
De alles-uit toets, de paniekfunctie en de aanwezigheidssimulatie krijgen extra waarde door 
meldingen die je op je smartphone ontvangt. Je kinderen die van school thuiskomen, de 
poetsvrouw die de woning verlaat, of ongewenste beweging tijdens je afwezigheid. Je woning 
waarschuwt je via je smartphone zodat je altijd met een gerust hart de deur uit kunt.

Geef brand geen kans
Merkt de rookdetector ’s nachts brand op? Dan gaan alle rolluiken onmiddellijk omhoog om je 
meteen extra vluchtwegen te geven. 

Ontmoedig kandidaat-inbrekers 
Hoor je ’s nachts iets verdachts? Met één druk op de paniektoets naast je bed schakel je al je 
buitenverlichting en/of verlichting in het volledige huis aan. En als je niet thuis bent, krijg je een 
verwittiging op je smartphone bij eventuele ongewenste bezoekers. 

Ga je in de zomer een paar weken met vakantie naar de zon? Met aanwezigheidssimulatie gaan 
de lichten in huis op verschillende plaatsen en tijdstippen automatisch branden, of gaan de rolluiken 
’s morgens automatisch omhoog en ’s avonds weer omlaag. Je huis doet net alsof je er bent. Met 
aanwezigheidssimulatie vertrek je met een gerust hart op reis. 

Alarm geactiveerd? Verlichting aan! Het alarmsysteem kan ook met de verlichting gekoppeld 
worden. Zo gaan meteen alle lichten aan wanneer het alarm indringers detecteert. Ongewenste 
gasten staan meteen in de schijnwerpers en de buren zien meteen dat er iets mis is. 

Controleer je voordeur 
Wil je weten wie er tijdens je afwezigheid aanbelde? Kom je niet graag uit je stoel wanneer de bel 
gaat? Integreer dan ook toegangscontrole in je Niko Home Control installatie. Op je touchscreen 
en binnen het bereik van je wifi-netwerk ook op je smartphone of tablet, zie je wie er voor de 
deur staat. Je praat met je bezoeker vooraleer je beslist hem binnen te laten. Ben je niet thuis? De 
videobuitenpost registreert wie er aanbelde. Zo weet je bij je thuiskomst meteen welk bezoek je 
gemist hebt.
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Naast de verlichting kan je ook de rolluiken, zonwering, de ventilatie, verwarming… in huis slim bedienen. Zo krijgen alle 
functies ineens extra waarde: de alles-uittoets zet ineens ook de ventilatie op minimum en de verwarming lager. Zo beperkt 
Niko Home Control ook je energieverbruik. Op het ecodisplay, het touchscreen of je mobiele toestel zie je perfect hoeveel 
elektriciteit je verbruikt of via je zonnepanelen produceert. 

Stuur je verwarming
Je hoeft niet alle kamers in huis op hetzelfde moment te verwarmen. Voor de badkamer volstaat 
het bijvoorbeeld om ze alleen tussen 7 en 8 uur ’s morgens en 22 en 23 uur ’s avonds te 
verwarmen. Met de zoneverwarming van Niko Home Control verwarm je elke kamer in je 
woning apart en op verschillende tijdstippen én temperaturen. Je verhoogt je comfort en haalt je 
energieverbruik drastisch naar beneden. Leuk om weten, de Niko thermostaat heeft hetzelfde 
design als je schakelaars en stopcontacten. 

Wil je meteen in een aangenaam warm huis thuiskomen wanneer je vroeger op je werk vertrekt 
of wanneer je uit vakantie terugkomt? Via je smartphone of tablet schakel je de verwarming in, 
waar je ook bent.

Optimaal ventileren 
Een goede ventilatie is cruciaal voor een gezonde luchtkwaliteit in huis. Met de slimme 
ventilatiesturing van Niko Home Control werkt de ventilatie enkel wanneer dat nodig is. Is 
er iemand in de badkamer of schakel je de verlichting boven het aanrecht in je keuken aan? 
Dan schakelt de ventilatie automatisch naar een hogere stand. Verlaat je je huis? Dan ventileert 
Niko Home Control in de laagste stand. Resultaat: een gezond leefklimaat zonder torenhoge 
energiefactuur. 

Bedien je rolluiken, zonwering en gordijnen 
Automatische bediening van rolluiken, gordijnen en zonwering bespaart je heel wat heen-
en-weergeloop. In ruil krijg je extra comfort, meer veiligheid en de nodige privacy. Je bepaalt 
zelf wanneer en hoe lang de rolluiken of gordijnen dichtgaan. Zo geniet je maximaal van de 
zonnewarmte en wordt het niet te warm in huis.

Ken je energieverbruik en verbruik minder 
Thuis energie besparen is niet vanzelfsprekend als je je verbruik niet kent. Nochtans bespaar je 
gemakkelijk tot 15% wanneer je weet wat je verbruikt. Niko Home Control helpt je daarbij. 
Nauwkeurige metingen geven je een correct overzicht van je elektriciteits-, water- en 
gasverbruik en de opbrengst van je zonnepanelen. Is er ergens een lek? Je ziet het meteen aan de 
verbruiksgegevens. 

Op het ecodisplay zie je op elk moment van de dag hoeveel energie je gezin precies verbruikt. Op 
je smartphone, tablet en touchscreen lees je ook het huidige dag-, week-, maand- en jaarverbruik 
van je woning af. Zowel in kosten als in absolute cijfers. Vertrek je ’s ochtends naar het werk, dan 
schakel je met een druk op de ecotoets de woning in ecomodus. Zo worden bijvoorbeeld meteen 
alle lichten uitgeschakeld, gaan de verwarming en ventilatie naar een lagere stand.

Slim verwarmen, 
slim ventileren 
Je ziet het meteen aan de 
verbruiksgegevens
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Puur bedieningsgemak

Je bedient Niko Home Control met gewone drukknoppen (met of zonder display), een touchscreen of je smartphone of 
tablet. Wil je bijkomende bedieningen? Dat kan, zonder extra bekabeling. Op één inbouwdoos sluit je tot vier drukknoppen of 
bedieningspunten aan. Wil je later de verlichting in de woonkamer ook vanuit de keuken bedienen? Dat kan zonder kappen of 
breken. De enkelvoudige drukknop wordt eenvoudig vervangen door 2 knoppen naast elkaar.

Drukknoppen
De bedieningen van Niko hebben een eigentijdse look in de reeksen Niko Pure, Niko Intense 
en Niko Original. In elke reeks kies je uit bedieningen in verschillende kleuren en functies, met of 
zonder display. Verkrijgbaar als enkelvoudige, 2-, 4- en 6-voudige knop met of zonder feedbackled. 
Het is meteen duidelijk welke knop wat bedient en of een functionaliteit al dan niet werd 
ingeschakeld. Ook de stopcontacten sluiten mooi aan bij de bedieningen van de installatie.

Soorten knoppen
• bediening voor verlichting
• dimmers
• drukknoppen voor rolluiken, gordijnen, zonwering, ventilatie
• ecodisplay
• sfeerbediening
• thermostaat

Touchscreen
Via het touchscreen bedien je alle functies in huis van op een centrale plaats. Je schakelt de 
verlichting aan en uit, dimt ze, zet de verwarming wat hoger of lager, bedient je rolluiken en 
gordijnen, praat met je bezoekers aan de voordeur... De beste plek? Je woonkamer of keuken.

Smartphone/tablet
Je stuurt je volledige elektrische installatie aan van eender waar met de Niko Home Control app 
op je smartphone of tablet. De bediening is even gemakkelijk als via het touchscreen. Je downloadt 
de app gratis op www.niko.be (Android &iOS).

• Binnenshuis bedien je je elektrische installatie en je toegangscontrole binnen het wifibereik van 
je woning.

• Buitenshuis bedien je je elektrische installatie met de remote control service via wifi of 3G/4G 
vanop kantoor of je vakantiebestemming. Handig om te checken of het licht nog ergens 
brandt en het uit te schakelen, een lek te detecteren of om de laatste dag van je vakantie de 
verwarming al wat hoger te draaien.
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Een keuze maken?

Download de Switch Niko app in de App Store of  
Google Play. De contrasterende Niko afbeelding vind je op:

www.niko.be/switch-niko-app.
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Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH

stainless steel on 
anthracite

white steel

fluent champagne

skin sensation 
cinnamon

bronze

stainless steel on 
white

black steel

fluent anthracite

alu grey

concrete

natural soft grey

champagne steel

liquid jade

alu black

natural red

Bakelite® piano black

liquid snow white

alu steel grey

bamboo

Bakelite® chocolate

weathered steel

alu gold

Afdekplaten

Niko Pure
Hou je van ultrastrak design in tijdloze materialen? Dan kies je voor de uitgepuurde schoonheid van 
Niko Pure. Een reeks gemaakt uit bijzondere materialen vol verhaal en emotie zoals bamboe, roestvrij 
staal, bakeliet en plexiglas. Jouw garantie voor een stijlvolle en duurzame afwerking. Betaalbaar topdesign.
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white sterling  anthracite bronze dark brown

Niko Intense

white cream light grey greige

Niko Original
Spreken zachte lijnen en milde kleuren je aan? Dan is Niko Original je op het lijf geschreven.  
Je gaat voor een afwerking die overal discreet aanwezig is.

Niko Intense: een reeks die je moet voelen. Aanraking staat centraal. De strakke vorm en zachte 
belijning stralen intensiteit uit. Met deze schakelaars kies je voor een uitgesproken warm karakter.

Afdekplaten
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Niko nv
Industriepark West 40
BE-9100 Sint-Niklaas
sales@niko.be
Tel   +32 3 778 90 00
Fax  +32 3 777 71 20
www.niko.be

Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in Sint-
Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing en 
huisautomatisering.

Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten 
en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert hiervoor sterk in 
onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko ernaar 
voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke 
producten op de markt te brengen.

Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 630 medewerkers tewerk en 
heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 125 miljoen euro. Momenteel heeft 
Niko vestigingen verspreid over heel Europa: België, Frankrijk, Nederland, 
Slowakije en Denemarken.


