Koperskeuze optie smart-home installatie
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Smart-home installatie.
Yokis is een domoticasysteem dat bestaat uit micromodules. Op deze manier is woningautomatisering
makkelijk en voordelig toe te passen in de woning, voor bijvoorbeeld het centraal aansturen van
verlichting, zonwering en diverse apparaten.
Het Yokis assortiment bestaat uit zowel bedrade als draadloos aan te sturen modules. Enkele van die
draadloos aan te sturen modules zijn ook bedraad aan te sluiten. De draadloze Power modules van
Yokis hebben standaard een bereik van 200 meter in geval van vrij zicht! Ook binnenshuis is het
bereik onovertroffen; het is doorgaans geen probleem om bijvoorbeeld vanuit de begane grond
draadloos lichtpunt op de 2e verdieping aan te sturen.
YOKIS IS EEN KRACHTIG, DRAADLOOS EN STABIEL DOMOTICASYSTEEM
Yokis is bekend van de slimme micro-domoticamodules: woningautomatisering maar dan flexibel en
makkelijk te installeren. Een professionele, voordelige oplossing die voldoet aan de meest simpel,
maar ook meest voorkomende vragen van klanten. Met de draadloze Power modules is Yokis een
echte krachtpatser, eenvoudig en veelzijdig.
In de woning gaat domotica in veel gevallen over de centrale besturing van de bediening van
verlichting, zonwering en diverse apparaten. Het Yokis assortiment komt tegemoet aan deze
elementaire behoefte en bestaat uit ontvangers, zenders en afstandsbedieningen. Eenvoudige
modules die het mogelijk maken binnen korte tijd meervoudige bedieningen en scenario’s te creëren,
zonder gebruik van relais en dure regeleenheden.
YOKIS IS MAXIMAAL COMPATIBLE MET BESTAANDE INSTALLATIES
Het uitgebreide assortiment zenders is geschikt voor inbouw in schakelmateriaal van andere merken
of als zender in de vorm van een sleutelhanger of wandschakelaar. Elke Yokis-ontvanger, standaard
uitgerust met timerfunctie, kan direct worden aangestuurd door een onbeperkt aantal zenders. Draaden radiomodules kunnen bovendien geïntegreerd worden, zonder verschillende programmeringen. De
radiomodules van Yokis storen niet met wifi-netwerken en produceren een straling die 10.000 keer
lager is dan de straling van een normale mobiele telefoon.
Talloze mogelijkheden:

2

d.d. 30-10-2019

SMART HOME-OPLOSSINGEN.
Dankzij deintegratie van de technologieën van Yokis kunnen centrale bedieningen, timing van
verlichtingen binnen/buiten en rolluiken en andere nuttige functies worden beheerd. Zo kunnen de
lichten die, bij het verlaten van het huis, aangebleven zijn of de geopende rolluiken worden bediend
met een druk op een schakelaar op de video-intercom.

Waarom kiezen voor Yokis:
Comfort:
Met Yokis kan tijd worden bespaard dankzij
de mogelijkheid om scenario’s te creeren,
bijvoorbeeld voor het uitschakelen van de
lichten en het sluiten van alle rolluiken van
het huis met slechts een druk op één
schakelaar

Lager verbruik
Met de Yokis modules kan de intensiteit van
de lichten worden geregeld, evenals
automatische en getimede uitschakeling
ervan, waardoor een lager energieverbruik
mogelijk is.

Veiligheid
Dankzij de app is het mogelijk om uw huis op
afstand de visualiseren via een smartphone
en tablet.

Lage uitstoot
De Yokis technologie verspreid zwakke en
voor mensen onschadelijke radiogolven,
waardoor de woning gezond blijft.
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Uitbreiding van de installatie
De de radio gestuurde oplossingen van
Yokis is het mogeljk om, op elk gewenst
moment, nieuwe modules toe te voegen,
waardoor nieuwe functies worde geintegreed
(variatie lichtintensiteit, automatisering
rolluiken, enz.) zonder dat bouwkundige
werkzaamheden nodig zijn
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Gebruik en scenario’s
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Wat kan ik doen met de app? Een aantal voorbeelden:
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Voorbeeld-basis pakket
Woningtype A
- Aanbrengen van een bedieningmodule bij het lichtpunt om de verlichting te dimmen (aantallen
volgens tekening)
- Aanbrengen van zenderschakelaar inbouw voor de bediening van de lichtpunten (aantallen
volgens tekening)
- Aanbrengen uitbreidingsmodule voor bediening via de app.
De totale kosten hiervoor bedragen: € 2.800,-- inclusief BTW
Woningtype E
- Aanbrengen van een bedieningmodule bij het lichtpunt om de verlichting te dimmen (aantallen
volgens tekening)
- Aanbrengen van zenderschakelaar inbouw voor de bediening van de lichtpunten (aantallen
volgens tekening)
- Aanbrengen uitbreidingsmodule voor bediening via de app.
De totale kosten hiervoor bedragen: € 2.000,-- inclusief BTW

Optie prijzen.
- Aanbrengen van een extra bedienmodule bij een lichtpunt (dimbaar), inclusief een extra
zenderschakelaar, let op ervanuit gaande dat dit bij een bestaande lichtpunt/schakelaar
aangebracht wordt.
€ 325,-- inclusief BTW
-
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Leveren en inbedrijfstellen van een 4-voudige afstandsbediening
€ 150,-- inclusief BTW
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Voorbeeld woning type A

Bedienunit inbouw dimmer voor bij lichtpunt.

Zenderschakelaar inbouw voor pulsdrukker.
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Voorbeeld woning type E

Bedienunit inbouw dimmer voor bij lichtpunt.

Zenderschakelaar inbouw voor pulsdrukker.
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