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Dé slimme woning die bij je past
Vlot geïnstalleerd in èlke woning of appartement
digitalSTROM helpt je om je woning extra comfortabel,
veilig en energiezuinig te maken. Die slimme woning heb
je in 1-2-3, zonder breekwerk of stress — of je nu woont
in een oude woning of in een splinternieuwe.
Met digitalSTROM kan je de verlichting, zonwering,
klimaatregeling, beveiliging en nog veel meer inrichten
precies zoals jij dat wilt. Alle functies zijn makkelijk te
bedienen.
Powerline!
De beste oplossing voor nieuwbouw èn renovatie.

En je woning groeit met je mee. Zo
is je slimme woning van vandaag
ook je perfecte woning van
morgen.

Een maximum aan tijdwinst en comfort
Dankzij digitalSTROM kan je elke dag tijd besparen door bediening van verlichting,
rolluiken, jalouziën e.d. te centralisen. Het huis verlaten of gaan slapen zonder
onnodig lichten aan te laten kan je met een klassieke drukknop in 1 beweging
doen: een must-have voor dagelijks leefcomfort.
Bovendien verhoog je met digitalSTROM het comfort in je woning op alle niveaus. Je creëert zélf de gewenste
sferen en scenario’s, zonder de hulp van een installateur. Vervolgens kan je elke functie bedienen met een
knop of schakelaar, de digitalSTROM app of gewoon met je stem.
De ideale verlichting
Met het hele gezin aan tafel? Kies voor zacht licht om lekker te ontspannen. Een intiem etentje? Gedempte,
romantische verlichting brengt sfeer. Eindelijk nog eens tijd voor een boek? Een druk op de knop en je
staande lamp zorgt voor het perfecte licht.
De juiste zonwering, automatisch
Grote hitte of storm? Gordijnen, jaloezieën, zonneschermen of rolluiken kiezen automatisch de beste en
veiligste stand. Je kunt alles ook bedienen met de app of een timer instellen.
De juiste temperatuur, in elke kamer
Stel één keer je verwarming en ventilatie in, voor elke kamer en elk tijdstip van de dag. Om er vervolgens
nooit meer bij stil te staan.
Music, Maestro!
Even enkele scenario’s bepalen voor audio, en je kan overal in huis genieten van de muziek die bij jouw
stemming past.
Combineer functies naar hartelust
Programmeer je slimme woning om elke ochtend en elke avond je gebruikelijke routines uit te voeren. Dan
worden licht, verwarming, muziek en nog zoveel meer in- en uitgeschakeld zoals jij het wenst. Zo kan je ’s
avonds gerust gaan slapen met alle rolgordijnen dicht en de lichten uit en ’s morgens wakker worden bij
zachte muziek en passend licht. Alle functies werken op een intelligente manier samen.

+ 15 jaar ervaring
+ 25.000 projecten
+ 10 landen
+ 700.000 modules geïnstalleerd

Beveiliging, een tweede natuur
Of je nu thuis bent of afwezig: je zorgen maken over je huis is wel
het laatste wat je wilt. Voor digitalSTROM is de beveiliging van je
woning daarom een tweede natuur.

Slimmer brandalarm
Sluit je rookmelders aan op je digitalSTROM installatie zodat ze bij brandalarm ook licht- en
geluidssignalen te activeren, de jaloezieën automatisch openen en jij een melding krijgt op
je smartphone.
Tuinverlichting tegen inbrekers
Neem ook de bewegingsmelders die je tuinpadverlichting activeren, mee op in het
beveiligingsarsenaal van je woning. Is er een bezoeker? Dan gaan de lichten in je woning
aan — een prima afschrikking voor potentiële inbrekers.
Veiliger wonen met een paniekknop
Je kan van elke schakelaar een paniekknop maken en hem volgens je exacte wensen
programmeren. Een vreemd geluid bij het raam beneden? Een druk op de paniekknop en de
lichten gaan aan, het alarm weerklinkt en je gezin wordt gewaarschuwd.
Vertrek op reis met een gerust gemoed
Een simpele druk op de knop volstaat om het alarm en je beveiligingsopties te activeren.
Op de gebruikelijke tijdstippen gaat het licht aan, en openen of sluiten de rolgordijnen
of rolluiken. Terwijl jij geniet van zon, zee en strand, zorgt digitalSTROM dat je huis een
bewoonde indruk geeft.
Blijf verbonden met je huis, waar je ook bent
Wanneer het alarm van je huis afgaat, ontvang je onmiddellijk een pushmelding, zodat je
direct in actie kunt komen. Ongerust dat het fornuis nog brandt? Je kan elk aangesloten
toestel controleren en uitschakelen — waar je ook bent.

Bill, salesmanager
“Ik kan mijn huis zorgeloos
achterlaten – digitalSTROM is
de perfecte woningoppas.”

Katie, fysiotherapeut:
“Een klik en alles is uit als ik
wegga. Het bespaart me tijd ...
en geld.”

Duurzaam leven met een energiezuinige
woning
Een slimmer huis betekent niet alleen dat je comfortabeler en veiliger door het
leven gaat, maar ook dat je minder energie verbruikt en dus geld spaart.
Temperatuur geregeld
Stel voor elke kamer of ruimte een eigen, passende temperatuur in en programmeer je woning zodat je alleen
de gebruikte kamers verwarmt en toch een perfect comfort garandeert. Met een paar slimme instellingen
kunnen je verwarmingsfactuur en energieverbruik met 10 tot 20% naar beneden.
Maak optimaal gebruik van zon en schaduw
In de winter gaan je rolgordijnen en luiken open om licht binnen te laten, en weer dicht om warmte vast te
houden. In de zomer weren ze de ergste hitte, zodat je airconditioning minder verbruikt.
Laat geen enkele lamp onnodig branden
Met een druk op een knop, of met timers, kan je één licht doven, alle lichten van een kamer, of gewoon alles in
het hele huis. Bewegingsmelders in je badkamer, berging, garage en tuin zorgen ervoor dat je in die zones licht
krijgt wanneer dat nodig is en dat het weer uitgaat wanneer je de zone verlaat.
Beheers de verbruikskosten van je elektrische toestellen
Integreer je apparaten en laat ze draaien wanneer de zon schijnt. Vermijd ook dat ze in sluimerstand staan op
het moment dat je ze niet nodig hebt en dat er ongemerkt energie verloren gaat.
Slapend energie sparen
Zet je wóning in slaapmodus als je onder de wol gaat, of in ecomodus als je het huis verlaat. De verwarming
schakelt enkele graden lager, de lichten gaan uit en alleen de essentiële toestellen en huishoudapparaten
worden nog van stroom voorzien.
Grijp in en reduceer je verbruik
Volg je elektriciteitsmeters online. Kijk waar en wanneer je het verbruik kan verminderen, en volg de impact in
realtime.

Geïnstalleerd in 1-2-3
In één of twee dagen is je digitalSTROM
installatie klaar. Je hebt geen extra
bekabeling nodig, en ook geen draadloos
netwerk. Je muren blijven ongeschonden.
Je klassieke elektrische installatie wordt een digitaal
netwerk
De unieke powerline-technologie van digitalSTROM verandert
je klassieke stroomkabels in een digitale datasnelweg. Via
de gewone elektrische installatie en een minimum aan
eenvoudig te plaatsen hardware krijg je een solide en veilige
infrastructuur.
Alle toestellen en systemen werken naadloos samen. De
data worden uitgewisseld over het lichtnet en ondervinden
geen hinder van interferentie of slechte verbindingen door je
muren. Daarom is je netwerk robuuster dan een draadloos
netwerk. Bovendien is de installatie minder duur dan de
bekabeling in een apart sternetwerk, maar wel nét zo
betrouwbaar.

Lisa en Tom,
actieve senioren:
“Eén enkele
klik opent alle
jaloezieën,
zowel thuis als
onderweg.”

Een slimme woning
die met je meegroeit
Met digitalSTROM heb je een
totaaloplossing, op maat van je budget
en behoeften. Je kunt klein beginnen
met enkele basismodules (verlichting,
verwarming ...) voor de kamers die je het
vaakst gebruikt. Wanneer dat voor jou past,
voeg je nieuwe functies toe.

En je thuiskantoor?
Je gaat vaker thuiswerken, of start
misschien wel een nieuwe zaak. Je zolder
zou weleens de perfecte plek kunnen zijn
voor een kantoor.
Kies de ideale temperatuur en verlichting
om je werkdagen productief door te
brengen. Programmeer de automatische
rolgordijnen van je dakraam zodat ze het
felle zonlicht op je computerscherm weren.
Sluit met één klik al je kantoorapparaten
aan, om ze aan het eind van de dag weer uit
te schakelen. Je kantoor is nét zo slim als
je woning.

Beter en langer leven,
thuis
Op latere leeftijd kunnen we onze kwaliteit
van leven gevoelig verbeteren door zo lang
mogelijk in ons eigen huis te blijven wonen.
De zeer eenvoudig te programmeren
functies die met één handeling
verschillende acties uitvoeren maken het
haalbaar om veilig en comfortabel te leven.
Waardoor we zelfs met minder te bewegen
eenvoudig alles kunnen blijven bedienen.
Bedien alle rolluiken tegelijkertijd. Of
bewegingsmelders, bijvoorbeeld, kunnen
activiteit bevestigen in de woning van een
oudere persoon. Op die manier kunnen
familie of mantelzorgers een discreet oogje
in het zeil houden, zonder de privacy in
gevaar te brengen.

Eenvoudige bediening voor iedereen
Sluit je verlichting, zonwering, verwarmingssensoren en
drukknoppen aan op het powerline netwerk. Richt vervolgens
je persoonlijke scènes, gecombineerde routines en timers
in, en laat alle aangesloten elementen op een intelligente
manier samenwerken. Zonder je comfortabele sofa te verlaten,
kan je nu alles makkelijk bedienen en aanpassen met de
gebruiksvriendelijke digitalSTROM app.
Met de digitalSTROM app op je smartphone
• Bedien je de lichten en zonwering in elke kamer, waar je ook bent.
• Monitor je de temperatuur van elke kamer of zone, en pas je ze aan.
• Creëer je het juiste scenario voor elke situatie.
• Ontvang je push-berichten als er een alarm afgaat.
Stembediening
Voor extra gebruiksgemak, kan je digitalSTROM integreren met Amazon Alexa of Google
om de functies met jouw stem te bedienen.
Gewone schakelaars
Scenario’s en sferen oproepen, voor jou is het al gauw een tweede natuur. Maar je
kinderen, de poetshulp of de oppas moeten de lichten en apparaten in huis natuurlijk ook
kunnen gebruiken. Daarom blijven je schakelaars bruikbaar zoals vroeger.

Je schakelaars en knoppen
worden slim
Laat je creativiteit de vrije loop. Je kan vrijwel elk denkbaar
scenario zélf programmeren, en het vervolgens bedienen met
een ‘magische’ drukknop.
• Stel een knop in voor de verlichting. Druk eenmaal om de keuken helder te
verlichten als je groenten gaat hakken; druk tweemaal om de lichten te dimmen
voor een ontspannen avondmaal; druk driemaal, en de staande lamp naast je sofa
verspreidt het perfecte leeslicht.
• Ga je eropuit? Druk snel de ‘afwezig’-knop in bij de voordeur, Het licht gaat uit,
de verwarming schakelt een paar graden lager, de rolluiken sluiten, de beveiliging
wordt geactiveerd … En jij kan in alle gemoedsrust genieten van je dag.
• Met de ‘slaap’-knop schakel je alle lichten en ongebruikte toestellen uit wanneer je
in bed stapt.

digitalSTROM is volledig modulair
en biedt een totaaloplossing, of
je nu kiest voor een stapsgewijze
uitbreiding van de functies of klaar
bent om een complete slimme woning
te creëren. Je kan klein beginnen en
nieuwe functies toevoegen zoals dat
jou past.
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De kracht van powerline
De bekroonde powerline-technologie maakt van je elektriciteitsnet
iets anders: een digitaal thuisnetwerk dat je de magie van slimme
functionaliteit schenkt.
Géén extra draden of wifi: door zijn eenvoud en betrouwbaarheid is
onze powerline de ideale technologie voor een slimme woning. Plugand-play maakt je elektrische toestellen en huishoudapparaten slim
– en geeft jou de controle. Allemaal met een betrouwbare, beproefde en
gebruiksvriendelijke oplossing.

Integratie met topmerken
De slimme woning van digitalSTROM is compatibel met de topmerken die je kent en vertrouwt.
Hieronder vind je een selectie van onze partners. Het volledige overzicht vind je op www.
digitalstrom.com.
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