MODULE:
LC‐10‐IQ
Licht controller

LD‐V4‐IQ
LED dimmer

GEBRUIKT VOOR
LED en halogeen spots, alle
soorten van algemene verlichting
en geschakelde stopcontacten

SC‐4T‐IQ
Scene controller
SC‐4S‐IQ
Scene controller

TH‐1T‐IQ
Electronische
thermostaat

HIQ Configurator
Systeem configuratie

Door een scene te kiezen,
wordt een vooraf ingestelde
sfeer en scene geactiveerd

OmniLAN B.V.
OmniLAN

@Omni_LAN

HIQ HOME

my HIQ
Grafische configuratie
en gebruikers interface

Verwarming, koeling en
ventilatiesnelheid

my HIQ

HIQ Universe
Cloud service

PC en smartphone verbinding,
automatisering, tijdschema’s,
alarm, energie en andere functies

HIQ huis automatisering
Hoge industriële kwaliteit
De oplossing voor toekomstbestendige, slimme huizen met cloud service

KOM DICHTER BIJ UW HUIS MET HIQ

OmniLAN B.V.
Etruskenweg 32A
NL-5349 AZ Oss
The Netherlands
tel: +31 (412) 751 276
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info@omnilan.eu
www.omnilan.eu

COMFORT, GEMAK EN VEILIGHEID MET HIQ

Rolluiken, gordijnen, en jaloezieën

FC‐1‐IQ
Fan‐coil controller

HC‐IQ
Main controller

HIQ Commander
Smartphone app

LED strips (RGBW)

LD‐P4‐IQ
Alle soorten van dimbare verlichting
LD‐D8‐IQ
Universeel dimmer

BC‐5‐IQ
Blinds controller

SOFTWARE
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Warm wakker worden
Word wakker in een warm huis.
Het systeem zet de verwarming aan
op een vooraf ingestelde tijd,
voordat uw smartphone wekker gaat.

Natuurlijk wakker worden
Het systeem stuurt geleidelijk de
rolluiken omhoog en laat zonlicht
binnen voordat de wekker gaat.

Thuiskomen
Kom erachter hoe fijn het kan
zijn om thuis te komen! Zodra uw
telefoon verbonden is met het
Wi‐Fi netwerk, gaat het hele huis
vanzelf aan.

Het huis verlaten
Als de verbinding met de Wi‐Fi is
verbroken een aantal minuten na het
verlaten van uw huis, zet het systeem
de lichten en/of de verwarming uit.

my HIQ

Willekeurige lichten
Als er niemand thuis is, worden inbrekers
afgeschrikt door een vooraf ingestelde
licht simulatie.
Het lijkt alsof u echt thuis bent.
Slimme lichten
Zodra de zon ondergaat, start het
systeem de avond scene.
De lichten gaan aan en de rolluiken dicht.

Smartphone notificatie
Als er een smartphone afgaat, kunnen de
aangewezen lampen in huis knipperen
om de aandacht te vestigen op uw smartphone.

Lichten
Aan/uit en dimbare besturing
met scenes, tijdschema’s, past
zich aan onder omstandigheden
(PIR sensor) en etc.

Raamdecoratie
Rolluiken/gordijnen/jaloezieën
besturen met scenes,
tijdschema’s, weer en etc.

Bio compensatie
Afhankelijk van uw bioritme
kan uw huis iets warmer of kouder
worden doormiddel van een
tijdschema.

HEMS (Home energy management system)
Energie efficiënte algoritme
en cloud service.

Intercom systeem
Intercom met video client
voor IP intercom systeem.

Temperatuur
Koelen, verwarming &
ventilatiesnelheid, tijdschema’s,
aanwezigheid, etc.

IP camera
Bekijken van IP cameras via
het systeem.

Veiligheid & beveiliging
Alarm, brand, lekkages & gas
sensor meldingen.

Toegang controle
Biometrisch, RFID &
smartphones.

Leefstijl
Makkelijke integratie van audio,
video en media servers.

HIQ Universum
Overal HIQ gebruiken
waar u ook bent.

