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Aan alle Smart Home fans.
Aan alle Real Smart Home bewoners
en hun jaloerse buren.
Aan iedereen die zich graag in de zetel
vlijt en van zijn woning geniet.
Aan alle verbouwers en renoveerders.
Aan iedereen die zo moedig is om zijn
eigen woning te bouwen en
aan iedereen die dit overweegt ...

... maak kennis met uw nieuwe inspiratiebron:
het eerste Welcome Home-magazine!

Afbeelding op ware grootte.

De droom om een eigen woning te bezitten, zit er
bij de meesten van ons diep ingebakken. Een eigen
woning is dan ook een vertrouwde plaats waar
we ons kunnen terugtrekken en ontspannen. Een
plaats waar het gezin samenkomt, waar vrienden
elkaar zien, waar er geleefd wordt.
Koelkasten met camera's, gloeilampen met wifi en
alles met één app bedienbaar? Iedereen springt
op de kar van de technologiehype, waardoor we
omringd worden door snufjes die meer tijd van
ons vragen dan dat we er nut van hebben. Daarop
zeggen wij:

» Niet met ons.
Wij draaien de
rollen om. «

Een Loxone Smart Home neemt de meeste taken rondom
veiligheid, comfort en energie-efficiëntie volledig op zich.
Zo bespaart u jaarlijks meer dan 50.000 handelingen en krijgt
u het enige terug dat onvervangbaar is: tijd! Tijd voor alles
wat u doet voor uw plezier en niet uit gewoonte.
loxone.com

Het Real Smart Home is geen verzameling gimmicks, maar een woning die zelfstandig weet wat
er te doen staat. Een intelligente woning waarin
technologie zich op de achtergrond houdt en

die uit zichzelf taken uitvoert om u zoveel
mogelijk handelingen qua veiligheid, comfort
en energie-efficiëntie uit handen te nemen.
Het maakt uw leven eenvoudiger en geeft u
net datgene terug wat onomkeerbaar is: tijd.
Tijd om bijvoorbeeld door dit magazine te
bladeren.
Maar met welke vragen zitten we bij de bouw
of verbouwing van onze eigen woning? Wat
is een Smart Home überhaupt en vooral, wat
is het verschil tussen gimmicks en een Real
Smart Home?
Maakt niet uit of het gaat over slaap,
planningstips, de kwestie van lichtdesign of
de vraag hoe het gezinsleven in een Real
Smart Home eruitziet. Op de volgende pagina's
vindt u een waaier aan inspiratie, suggesties
en antwoorden.
We wensen u evenveel plezier bij het lezen van
dit magazine als wij hadden bij het ontwerpen
van de eerste uitgave ervan.

Martin Öller, oprichter

Thomas Moser, oprichter
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Johannes Bartnitzke
Siegfried Stöbich
7 minuten
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LICHT – EVEN VEELZIJDIG ALS HET LEVEN

Mooi licht dat een perfecte symbiose
tussen functionele verlichting en een
aangename sfeer creëert, geeft uw
levensgevoel in uw nieuwe woning een
duidelijke boost.
We laten u een paar simpele basisregels zien waar u bij de planning van
uw Smart Home rekening mee moet
houden om een aantrekkelijk lichtdesign te creëren.
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Tijdig plannen
De verlichting in uw eigen woning
is een van de cruciale elementen
die uw welzijn en uw levensgevoel
beïnvloedt. Jammer genoeg wordt
er vaak veel te weinig aandacht
geschonken aan lichtdesign. Een
perfecte lichtsfeer is echter volledig
planbaar, gesteld dat u op tijd met
de planning ervan begint. Het is
aanbevolen om al tijdens de ruwbouwfase de nodige uitsparingen
voor plafondspots en indirecte verlichting te voorzien. Achteraf wijzigingen aanbrengen – voor zover
dit al mogelijk is – gaat altijd met
hoge kosten gepaard. Spreek op
tijd af met uw Loxone Partner en
stem samen het lichtdesign af op
uw behoeften.
Slapen, lezen & co – ontwerp verlichting naargelang de situatie.
Een van de belangrijkste eigenschappen van hoogwaardige verlichting is dat die volledig

LICHT – EVEN VEELZIJDIG ALS HET LEVEN

individueel op uw verschillende
levenssituaties afgestemd kan
worden door de lichtsterkte en de
lichtkleur individueel te veranderen.
In een Real Smart Home wordt de
verlichting met slechts één druk op
een knop gewijzigd, waardoor de
kamer op een heel andere manier
wordt verlicht.
Bij de ontwikkeling van onze verlichtingsproducten hebben we er
extra op toegezien dat we konden
voldoen aan alle eisen van een modern Smart Home.
De vuistregel voor het kiezen van de
lichtbronnen
Er bestaat een erg simpele vuistregel die u moet volgen om een
adembenemend lichtdesign in uw
woning te integreren. Door het gebruik van drie verschillende lichtbronnen creëert u contrast, wat
voor sfeer zorgt (zie volgende pagina).

Eén knop – zoals vroeger.
Verrassend anders!
Imposant lichtdesign geeft u de
mogelijkheid om de sfeer die een
kamer uitademt telkens te veranderen en verschillende lichtstemmingen te proberen. De bediening
van de verlichting is al even imposant als het lichtdesign zelf. Het
Real Smart Home detecteert uw
beweging en zorgt er bij te weinig
daglicht voor dat de kamer perfect
verlicht wordt.
Anders gezegd: het Real Smart
Home weet wanneer u welke verlichting nodig hebt. Hebt u op een
bepaald moment andere verlichting nodig, dan volstaat het om te
drukken op de Loxone Touch om
de lichtstemming te veranderen.
Lichtstemmingen kunnen individueel, snel en eenvoudig door iedereen in de Loxone-app ingesteld en
gewijzigd worden. Lees meer over
de Loxone drukknop-standaard op
pagina 26.

Werk- en basisverlichting
Voor de perfect werkende basisverlichting
raden we een verlichting verspreid over het
hele plafond aan die dimbaar is. Hiervoor zijn
LED plafondspots het meest geschikt. Die
worden in een raster over het hele plafond
verdeeld en zorgen zo voor een gelijkmatige
verlichting van uw kamers.

Accentverlichting
Als kers op de taart raden we
aan om op bepaalde plaatsen
accenten te leggen. Hiervoor
zijn hanglampen het meest
geschikt, zoals bv. de Pendulum Slim. Hanglampen creëren
zogenaamde lichteilanden
en trekken de aandacht naar
bepaalde decoratieve voorwerpen.

2.

Achtergrondverlichting
Onder achtergrondverlichting wordt een
lichtbron verstaan die indirect de ruimte met
licht vult. Deze soort lichtbron is erg zacht en
werpt geen schaduw. Hij zorgt dan ook voor
een erg sfeervolle lichtstemming. Hiervoor zijn
gekleurde LED strips het meest geschikt. Als ze
op een correcte manier gebruikt worden, bv. in
een schaduwvoeg of onder het bed, creëert u
er een erg indrukwekkende en gezellige sfeer
mee.

Perfecte totaaloplossing voor uw lichtplanning
Van moderne LED spots om uw kamers te verlichten tot pendellampen met een uniek lichtbeeld.
Van een passend bedieningselement tot de integratie van uw droomluster boven de eettafel.
Onze geschoolde partners helpen u graag bij
uw lichtplanning en bij het ontwerpen van uw
intelligente woning.
Zoek uw Loxone-partner in uw buurt.
loxone.com/partner-vinden

1.

3.

LED PENDULUM SLIM ONDER DE LOEP
Tijdloos, waardevol design
1.
2.

Unieke lichtarchitectuur
Flexibele toepassingsmogelijkheden
Zacht dimgedrag

3.

Inbedrijfstelling in recordtempo
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DE A RC H I T EC T U U R VA N W E L Z I J N

Tekst

De
architectuur
van
welzijn

Foto's

Leesduur

Carmen Weidinger,
Martin Öller
Wolfgang Höglinger,
Martin Pröll,
Siegfried Stöbich,
Mag. Uli Koller,
Loxone Archief
3 à 5 minuten

Wanneer architectuur,
interieurdesign en Smart Home
de handen in elkaar slaan, dan
ontstaan echt unieke woonervaringen. Maar wat is goed
design eigenlijk en is dat niet
gewoon een kwestie van smaak?
We geven u enkele tips
en inspiratie voor vragen
over design, planning
en interieurontwerp.
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Martin Leibezeder

DE A RC H I T EC T U U R VA N W E L Z I J N

FEITENCHECK

01

Al sedert het ontstaan van Loxone speelt architectuur en de daarmee gepaard gaande inrichting van
ruimtes een cruciale rol. Bij de bouw van ons hoofdkantoor, het Loxone-basecamp, was een unieke
werkomgeving belangrijk, terwijl bij het ontwerp
van onze showhomes de levendige demonstratie
van de Real Smart Home-filosofie centraal staat.
We spraken hierover met Martin Leibezeder, de
architect met wie we samen onze wereldwijde
showhomes gepland en ontwikkeld hebben. Met
zijn bureau Leibez Interieur Design ontwerpt hij
puristische ruimte-ervaringen die gereduceerd zijn
tot het essentiële. Interessant weetje: de meeste
daarvan zijn Smart Homes.
Waarom eigenlijk, Martin?
Vandaag de dag zijn we het zo gewoon geworden
om ons hele leven zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk vorm te geven. Iedereen snakt naar eenvoud.
Mijn klanten snakken naar design, technische finesse
en functionaliteit. In onze projecten proberen we
deze aspecten te combineren en creëren we Smart
Homes die onopgemerkt ons leven vergemakkelijken en daarbij niets inboeten aan uniciteit en
schoonheid.
Wat is je basisfilosofie bij het plannen van een project?
Waar hecht je persoonlijke waarde aan?
Je moet weten wat de klant op het einde van zijn
project en zijn bouw gerealiseerd wilt zien: zijn persoonlijke oase van welzijn, die aan alle esthetische en
functionele vereisten voldoet. Om hierin te slagen, is
het belangrijk dat we onze klanten persoonlijk leren
kennen en hun behoeften nauwkeurig analyseren.
De inzichten uit die gesprekken, onze vergaarde
kennis en de verenigbaarheid van praktisch en designgericht gieten we vervolgens in een aantrekkelijk,
modern, maar ook realiseerbaar design.

Zelfstandig sinds

Mei 2011

Gerealiseerde projecten

ca. 140

Grootste project

ca. € 500.000

Verst verwijderde project:

Philadelphia, USA

Medewerkers

1

Welke actuele trends zie je momenteel?
Een interieur ziet er – gebaseerd op de internationale meubelbeurzen – voortaan weelderig en
luxueus uit. Fluwelen stoffen in combinatie met
koele metalen. Licht, onbehandeld hout, ruwe
natuurstenen en linnen en wol zorgen voor een
natuurlijk gevoel.
Zijn er typische planningsfouten
die je telkens weer tegenkomt?
Te veel kamers of gebouwen worden vaak door
verschillende personen gepland. Zo wordt de
keuken bijvoorbeeld door een keukenbouwer, de
badkamer door een badkamerspecialist en de
verlichting door een verlichtingsarchitect gepland
en ga maar door. Zo bestaat er geen uniform totaalconcept, geen vloeiende overgangen en heerst
er disharmonie in het hele gebouw, wat zowel de
bewoners als gasten een onaangenaam gevoel
geeft. Bovendien wordt de akoestiek in de ruimte
vaak onderschat en verwaarloosd. Eenvoudige

02

systemen, zoals bijvoorbeeld een verlaagd plafond,
kunnen niet enkel een positieve invloed hebben
op de ruimte wat klank en esthetiek betreft, maar
kunnen ook nuttig zijn om verlichting/zonwering
op een harmonische manier te integreren of de
installatie ervan te vergemakkelijken.
Betrek je het thema Smart Home
actief in je projecten?
Aangezien we in onze projecten graag 'opgeruimde' resultaten presenteren, in zekere mate
wel, ja. In een Smart Home lijken heel wat zaken immers onzichtbaar te gebeuren: zichtbare
technische onderdelen, lelijke schakelaars, enz.
kunnen grotendeels vermeden worden, wat perfect past in onze filosofie van een zuiver, esthetisch design. Vooral wat zonwering, verlichting
en geluid betreft, raden we graag Loxone aan
als flexibele, aanpasbare en toekomstgerichte
oplossing, die ook telkens uitbreidbaar en aanpasbaar is zodra de verwachtingen groeien.

03

01 Bibliotheek met knusse
leesstoel en staande lamp.
02 Compacte keuken van een
privéwoning met bar.
03 Geïntegreerd messenblok
met uitgefreesde symbolen.

14

Gezellige eetkamer met
zitbank en stoffen wand.

TIPS & IQ

Komen flexibiliteit, veranderingen van
ruimtes en toekomstgerichtheid aan bod in je
projecten en hoe reageer je daarop?
Een woonkamer dient om in te leven en moet zich
dan ook continu kunnen aanpassen aan wat de bewoners ervan verwachten en aan hun levenssituatie.
In onze projecten proberen we dan ook puristische
designs te creëren die gericht zijn op het essentiële,
maar tegelijkertijd ook duurzaam en aanpasbaar
zijn. Dat geldt in het bijzonder ook voor Smart Homeoplossingen die het dagelijkse leven verrijken, entertainen en makkelijker moeten maken.

Cloudfree:
in naam
van uw
privacy

Welke raad wil je mensen
geven die nu met de planning
van hun woning beginnen?
Doe voor de planning en inrichting van uw woning
een beroep op een competente binnenhuisarchitect.
Het is niet alleen onze opdracht om uw woondroom
te emotionaliseren en te verwezenlijken, maar we
zorgen er door doelgerichte en realiseerbare concepten bovendien ook voor dat u zich tijdens de
bouw kunt concentreren op het belangrijkste: duidelijke beslissingen nemen en daardoor waardevolle
tijd en geld besparen.

DE
TOP

HANDIGE PLANNINGSTIPS

1.

Moderne technologie, zoals bijvoorbeeld
fotorealistische visualiseringen of virtual
reality-rondleidingen laten u een blik
werpen in uw toekomstige woning. Maak
gebruik van deze waaier aan mogelijkheden. Heel wat negatieve verrassingen
kunnen door deze realistische weergave
al vooraf vermeden worden.

3.

4.
2.

"Te veel koks bederven de brij". Te veel
goedbedoelde meningen zorgen alleen
maar voor verwarring! Denk zelf na hoe
uw dag eruitziet, wat uw wensen en uw
behoeften zijn en noteer die.

Breng al voor de planningsfase begint
veel tijd door op de plaats waar u gaat
wonen, zodat u zo veel mogelijk opvallende zaken kunt observeren (zonnestralen, wind, geluidsbronnen, enz.) en die u
mee kunt nemen in de planning.
Uiterlijk bij het begin van de bouw moet
ook het inrichtingsplan af zijn en moet
het alle relevante gegevens bevatten
voor alle vakmannen. Zo garandeert u
dat alles vlot verloopt tijdens de bouw.

C L OU DF R E E: I N N A A M VA N U W PR I VAC Y

4

Bij Loxone hebben we van
begin af aan heel bewust ervoor
gekozen om de gegevens van onze
klanten niet te verzamelen of te
evalueren. We zijn van de
overtuiging dat iedereen in zijn
eigen woning het recht heeft
op onbeperkte privacy.
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Uw gegevens veilig weggeborgen
In uw Loxone Smart Home blijven uw gegevens
waar ze thuishoren, m.a.w. op uw Miniserver. Dit is
immers het centrale toestel – het brein – waarop
uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. In
tegenstelling tot andere Smart Home-systemen
worden uw gegevens niet gesynchroniseerd of
geëvalueerd in de cloud. Gevoelige gegevens, zoals
het aantal bewoners, beweging, camerabeelden van
de deurcamera, status van de alarminstallatie, enz.,
verlaten uw woning niet en worden ook niet naar
elders verstuurd.
Automatiseert ook zonder internetverbinding
Een Loxone Smart Home kan ook zonder
internet doen wat er van haar verlangd wordt.
Functies zoals ondersteuning van buitenaf,
e-mails verzenden, online weergegevens en
pushnotificaties zijn natuurlijk niet beschikbaar
zonder internetverbinding. Alle andere voordelen
qua comfort, veiligheid en energie-efficiëntie blijven
echter nog steeds onbeperkt beschikbaar.
Iedereen heeft recht op privacy en bescherming van
zijn persoonlijke gegevens. Een persoonlijkheidsrecht
dat Loxone voor 100% respecteert en beschermt.
Want wanneer het om de gegevens van onze
klanten gaat, hanteren we een strikt principe:
uw Smart Home, uw gegevens
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Originele grootte

The
Main
Brain
Tekst
Foto's
Leesduur

THE MAIN BRAIN

Johannes Bartnitzke
Loxone Archief
2 à 3 minuten

Licht voor
elke stemming
Met lichtstemmingen zorgt u voor
de juiste sfeer op het juiste moment.
Combineer naar believen verschillende lichten, lichtsterktes en kleuren
tot uw persoonlijke lichtstemmingen
en transformeer zo een hele ruimte
in één keer.
Activeer uw lichtstemmingen simpelweg door op een knop te drukken of
via de app.

Loxone verbindt alle onderdelen in een
intelligente woning met elkaar, net als het
menselijke zenuwstelsel. Alle banen komen
samen in de centrale sturing, de Miniserver. Het
laat de afzonderlijke onderdelen en toestellen
rechtstreeks met elkaar communiceren

en neemt de meeste taken inzake veiligheid,
comfort en energie-efficiënte voor zijn rekening.
Door dit perfecte samenspel anticipeert de Miniserver op gewoontes, wensen en behoeftes van
de bewoners en biedt hij zo een ongeëvenaard
wooncomfort.

Perfecte temperatuur
en perfect klimaat
In de woonkamer een aangename
22°C en in de slaapkamer een koele
18°C. In uw woning is het altijd en
overal zo warm als u zelf wilt.

All-in-one
multimedia-entertainment
Uw lievelingsmuziek in elke ruimte
is perfect geïntegreerd in een Real
Smart Home. Laat u 's ochtends wekken met uw favoriete radiozender,
luister naar ontspannen muziek in
bad, gebruik uw individuele sound
als deurbel en nog veel meer.

In elke kamer, op elk moment. Precies
zoals u het wilt. Na een korte leercurve kent het Loxone Smart Home
de precieze warmte-/ koeltebehoefte
van elke kamer en verwarmt/koelt
het de ruimte automatisch.

Zonwering
die meedenkt
Uw Smart Home weet perfect hoe
uw zonwering te gebruiken, omdat
het weet waar de zon staat en of er
wind opkomt. Uw zonwering denkt
mee en baseert zich op de stand
van de zon om de lamellen te sturen.
De energie van de zon wordt in
de zomer buiten gehouden en in
koude seizoenen wordt ze gebruikt
als gratis energiebron. Dat spaart
verwarmings- en koelingsenergie. 's
Avonds zorgt ze er automatisch voor
dat er geen inkijk mogelijk is waar u
dat niet wenst.

Bovendien kan uw soundsysteem
evengoed als alarm fungeren.
Gewoon, zo eenvoudig.

Bescherming voor u
en uw gezin
's Nachts, wanneer u slaapt, doet uw
woning geen oog toe, maar waakt
ze over alle bewoners.
Geniet van bescherming het klokje
rond. Uw woning jaagt ongenodigde
gasten immers weg en informeert u
tijdig indien er gevaar dreigt.

IQ-energie
management
Het Loxone Smart Home houdt uw
energiekosten laag. Zo verwarmt
u met warmte van de zon, worden
ongebruikte stroomvreters automatisch van het net gehaald en wordt
opgeslagen zonne-energie doelgericht gebruikt.
Met uw privétankstation op zonne-energie laadt u uw elektrische
wagen gratis en voor niets op.
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Eindelijk
thuis.
De reis van
familie S.
Tekst
Foto's
Leesduur

1.

Intelligente huizen die weten wat ze
doen. Iets waar ik tot op heden enthousiast over was, maar toch met
enige scepsis naar keek. Pas toen
we met z'n drieën waren, wilden mijn
vrouw en ik uit onze woning weg
en een huis helemaal volgens onze
eigen wensen bouwen. 'Smart' of
niet, daar was toen helemaal geen
sprake van.

Carmen Weidinger
Siegfried Stöbich
7 minuten

Dromen van een intelligente woning. Velen doen het en de
meesten onder hen denken dat het een lang, ingewikkeld
proces is. Zo ook Michael, die een jaar geleden in zijn
splinternieuwe Loxone Smart Home trok en er sindsdien vol
lof over is. Vandaag vertelt hij zijn verhaal, van zijn eerste
idee tot aan zijn afgewerkte woning.
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Experience Tour

Op een dag schreven mijn vrouw en
ik ons toch in voor een Experience
Tour in Kollerschlag in Oostenrijk.
Ik had hier iets over gelezen op
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Facebook en ik wou het 'Real Smart
Home’ gewoon eens met eigen ogen
zien en uittesten. Mijn aanvankelijke
scepsis maakte in het zogenaamde
showhome al binnen enkele minuten plaats voor nieuwsgierigheid en
vervolgens enthousiasme.
Zonwering die automatisch de
stand van de zon volgt, individuele
muziek in elke ruimte, coole lichtstemmingen, tal van mogelijkheden
om energie te besparen ... Dat wou
– nee – dat moest ik ook hebben!
Toegegeven, mijn vrouw was niet
zo snel overtuigd als ik. Het duurde
even voor ze mijn enthousiasme
deelde.
Wilt u het Loxone Smart Home ook
live ervaren? Op pagina 36 leest u
hoe en waar dat kan!

Contact

Toen mijn wederhelft eindelijk groen
licht gaf, nam ik contact op met de
dame die mij tijdens de Experience
Tour haar visitekaartje gegeven had.
Euforisch vertelde ik de vriendelijke stem aan de andere kant van
de lijn over de ideeën en wensen
van mij en mijn vrouw. Oxana, mijn
contactpersoon bij Loxone, legde
me uitgebreid uit welke wensen op
welke manier ingewilligd konden
worden en weidde ook nog uit over
de standaarden en aanbevelingen
van Loxone zelf. Ik kreeg er terecht
het gevoel door dat het systeem
echt af en weldoordacht was.
Vervolgens kreeg ik nog een beknopte uitleg over het partnermodel

12/2015
De Loxone Partner

10/2015
Contact
3.

3.

4.

03/2016
Implementatie
5.

20

21

Implementatie

Gedurende de hele implementatieperiode, zeg maar tot de elektroinstallatiefase van onze nieuwbouw
afgerond was, kon ik zowel mijn
Loxone Partner als Oxana bereiken.
Ik was echt uitermate tevreden over
deze service!
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Optimalisatie & aanpassing

Twee maanden nadat we in onze
nieuwe woning trokken, maakten
we een optimalisatieafspraak op
aanraden van onze partner. Onze
woning werd opgeleverd met heel
wat nuttige automatismen en routines. Wat er nog ontbrak, waren
enkel wat kleine, individuele aanpassingen. We hadden de eerste
weken telkens opgeschreven indien
iets aangepast moest
worden. Die aantekeningen werden dan tijdens de optimalisatie-

Zelfs vandaag nog, een dik jaar
na onze verhuis, zijn we zo blij met
ons Smart Home. Waarom? Omdat
we echt minder hoeven te doen.
In plaats van rond te hollen van
kamer naar kamer om het licht
uit te doen, kunnen we ons relaxed
bezighouden met wat we graag
doen. We hebben gewoon meer
tijd als gezin. We hoeven ook niet
meer aan de zonwering te denken,
want ze gaat automatisch naar
beneden om inkijk te voorkomen,
om voor koeling te zorgen of om
de kamer te verwarmen. Eindelijk
geen onnodige kopzorgen meer.
Behalve het vuilnis buitenzetten –
dat schuift mijn vrouw nog altijd in
mijn schoenen. Maar ach, als het
dat maar is, dan doe ik dat ook
met plezier.
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Intrek: januari 2017
Bewoonbare oppervlakte: 220 m2

Loxone Partner:
De experten voor uw
droomwoning
Rond Loxone hebben we een sterk partnernetwerk van
ervaren en toegewijde Smart Home experten
opgebouwd. Reeds vele duizenden klanten hebben hun
project gerealiseerd met de hulp van onze Loxone
Partners. Misschien u ook?
Geef uw project in veilige handen en bouw samen met
uw Loxone Partner het Smart Home van uw dromen. Zij
zijn de experten als het gaat over minder handelingen
en meer tijd voor het leven.
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Toen het uiteindelijk tijd was voor
de oplevering, gaf onze partner ons
nog een korte opleiding. Hoewel we
het meeste al van de Experience
Tour kenden, zoals bijvoorbeeld de
drukknopstandaard, vonden we de
opfrissing en de extra informatie
belangrijk.
Toen de rolluiken de eerste keer helemaal automatisch naar beneden
gingen en ik voor het eerst door de
verschillende lichtstemmingen kon
gaan, was ik simpelweg dolgelukkig.
Niet enkel mijn gezicht, maar ook
dat van mijn vrouw blonk van trots.
Diep vanbinnen wisten we beiden
dat dit precies was wat we wilden –
en wat ook onze buren ietwat jaloers
zou maken :-).
Die eerste nacht activeerden we vol
verwachting de nachtmodus met

drie klikken: alle lichten gingen uit,
het alarm werd aangezet en alle
stand-bytoestellen werden
uitgeschakeld. Echt wow! Ondanks
dat onze woning vol lag met kartonnen dozen, sliepen we als een roosje.
We waren eindelijk thuis.
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Daarop volgde een persoonlijke
afspraak met onze partner. We
overliepen samen het hele plan,
voerden hier en daar nog wat aanpassingen door, kregen een antwoord op onze vragen en kwamen
uiteindelijk een prijs overeen. Dit
was meteen ook het startschot voor
ons project.

De eerste nacht
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afspraak met onze partner ter
plaatse geïmplementeerd.
Een voorbeeld: elke avond lieten
we zes van onze 18 zonweringen al
vroeger naar beneden, zodat onze
buren geen inkijk zouden hebben.
Vandaag weet onze woning dat en
doet ze dat automatisch zodra het
begint te schemeren. Zonder dat
wij iets hoeven te doen, gewoon uit
zichzelf. Terwijl de zonwering naar
beneden gaat, genieten wij ontspannen van de zonsondergang
op het terras.

Vin

van Loxone. Oxana wees me op de
verschillende niveaus en competenties van elke partner en zocht ook
meteen een betrouwbare partner
voor me in mijn buurt.
Nadat we de perfecte partner
hadden gevonden, nam Oxana zo
snel mogelijk contact op met hem
om ons idee van ons toekomstige
Smart Home aan hem door te spelen. We vonden het hier belangrijk
dat we binnen afzienbare tijd een
offerte met een concreet kostenplaatje zouden ontvangen. Ook dit
gaf Oxana meteen door aan onze
partner. Met succes, zo bleek niet
lang daarna.
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LOXONE & BACKSTAGE

Onze
strijdkreet!
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NO GIMMICKS! REAL SMART HOMES!

Het zijn meer dan loze woorden, meer dan een holle
slogan. Het is een filosofie en een principe. Een strijdkreet en een oproep. Vertrekkend uit het idyllische
Kollerschlag, de hoofdzetel en geboorteplaats van
Loxone, is het een golf die over de hele wereld al heel
wat fans heeft gemaakt en er dagelijks nieuwe wint.
Diepgeworteld in het DNA van onze onderneming
kenmerkt die strijdkreet onze acties dag in dag uit –
bij het ontwerp van producten, maar evenzeer bij het
bedenken van nieuwe aanbevelingen voor het
Real Smart Home.

Tekst
Foto's

Leesduur

Martin Öller,
Carmen Weidinger
Oladimeji Odunsi,
Siegfried Stöbich,
Loxone Archief
5 à 7 minuten

Het doel: meer tijd voor het leven.
In een tijd waarin mensen naar de maan vliegen
en auto's zichzelf parkeren, zijn wij ervan overtuigd dat een woning de meeste taken inzake
veiligheid, comfort en energie-efficiëntie zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Pas dan wordt
de woning een echt Smart Home.

1.0 || Het tijdperk van de bussystemen:
Een nieuwe technologie doet haar intrede.
Er verandert niet bijster veel. Men bedient nog
steeds zelf de woning, maar nu meestal met
veel kleine knoppen, één om het licht aan te
steken en één om het te doven.

In plaats van die tijd met technologie bezig te
zijn, geeft Loxone de mensen die waardevolle
uren terug. Zo spaart een Loxone Smart Home
jaarlijks tot wel 50.000 handelingen uit en laat het
zo meer tijd over voor de mooie dingen des levens.

2.0 || Woning bedienen
via een app of spraakcommando's:
Dit is de fase waarin de meeste fabrikanten
en gebruikers zich momenteel bevinden.

Technologie alleen is lang niet alles.
In plaats van telkens weer nieuwe gimmicks staan
de mens en zijn dagelijkse leven in zijn eigen
woning bij ons centraal.

3.0 || De woning weet zelf wat er te doen staat:
Met als doel om duizenden handelingen per
jaar uit handen te nemen. Dit is onze wereld,
al sinds het bedrijf opgericht werd.

Een Smart Home heeft helaas niet altijd een
positieve connotatie. Velen denken daarbij aan
een overvloed aan technologie en allerhande
snufjes. Loxone bewandelt hierin duidelijk een
ander pad. Enkel omdat iets technisch mogelijk
is, wil nog lang niet zeggen dat het nuttig is en
ons leven duurzaam verbetert.
Smart Home Evolution
Als we de geschiedenis van een Smart Home
bekijken vanuit het perspectief van de bewoner,
dan bestaan er in essentie drie generaties:

Smart
Home
1.0
Bussystemen
doen hun intrede.

Smart
Home
2.0
Bediening via
app en spraakcommando's.

Smart
Home
3.0
Welkom in het
Real Smart
Home à la
Loxone!
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Duidelijke normen en aanbevelingen
Voortbordurend op de ervaring uit vele duizenden Smart Homes en
vooral de ervaring die we in onze eigen woning opdoen, hebben we
eenvoudige grondbeginselen en duidelijke aanbevelingen geformuleerd. Bijvoorbeeld wat de bediening van een Smart Home via knoppen
betreft, voor zover dit nog nodig is, want de meeste zaken doet het
Real Smart Home sowieso al zelf.
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Zo hebben we bij onze intercom gekozen voor glas en metaal in
plaats van voor goedkope kunststof. Ook na tien jaar zal dit product
nog schitteren – geen sprake van troebel zicht door een vergeelde
lens. In onze Miniserver, het brein van elk Loxone Smart Home, zitten
geen beweeglijke onderdelen zoals ventilators & co. Bovendien is het
ontworpen om 365 dagen op een jaar te kunnen draaien.
Gewoon Real Smart Home-producten, geen gimmicks.
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Ontworpen voor het leven
Loxone-producten en -software zijn ontworpen om levenslang dienst
te kunnen doen. In een tijd waarin de ene hype op de andere volgt en
ikzelf al mijn vierde fitnesstracker versleten heb, is dit een atypische
aanpak. Die filosofie is zowel in de ontwikkeling van elke softwareversie terug te vinden als in de keuze voor de materialen en de opbouw
van onze producten.
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Om de gewenste stabiliteit en betrouwbaarheid in de eigen woning
te kunnen garanderen, hebben we besloten om voor elk cruciaal toepassingsgebied eigen producten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld eigen
spots als het over verlichting gaat of onze Music Server en de perfect
daarop afgestemde luidsprekers wat muziek betreft. Zo kunnen we niet
enkel een aangename totaalervaring bieden, maar ook garanderen
dat alle onderdelen jarenlang probleemloos samengaan.
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Totaaloplossingen i.p.v. verzameling producten
Loxone biedt tal van mogelijkheden om producten en oplossingen
te integreren: de aansluiting van een toestel op het netwerk, de
verwarming, de zonnepanelen, willekeurige lampen en zoveel meer.
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Tijdens onze gratis
Experience Tour hoort, ziet
en voelt u het Loxone Smart
Home helemaal zelf vanop de
eerste rij. Boek nu een gratis
Experience Tour:
loxone.com/experience-tours

NO GIMMICKS! REAL SMART HOMES!

» Ontworpen voor het leven
Deze filosofie is zowel in de
ontwikkeling van elke
softwareversie terug te vinden
als in de keuze voor de
materialen en de opbouw
van elk product. «
Thomas Moser, oprichter & CTO
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De Loxone drukknopstandaard
De belangrijkste zaken doet een Real Smart Home zelfstandig.
Willen de bewoners iets anders, dan volstaat één klik op een knop.
Essentiële functies voor elke ruimte, zoals de zonwering bedienen, het licht inof uitschakelen of de muziek luider/stiller zetten, zijn allemaal beschikbaar
via een druk op een knop aan de wand.

vereenvoudigt niet alleen uw leven thuis,
maar ook uw planning. Vroeger wekte de
vraag van de vakman "Hoeveel knoppen
hebt u in deze muur nodig?" vaak een
gevoel van radeloosheid. In veel gevallen
was het resultaat een wilde verzameling
knoppen om toch overal op voorbereid
te zijn. Leuk voor alle fabrikanten van
schakelaars. Minder leuk voor alle bewoners en schoonouders. Daar hebben
wij een einde aan gemaakt.
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iPhone, Android, Amazon-toestel, smartphone
of tablet, maakt niet uit.
Verlichting, zonwering,
muziek of zwembad, maakt
geen verschil. Bedien uw
woning comfortabel met de
Loxone Smart Home-app.

Originele grootte

Enkele klik
Met een enkele klik op de
lichtknop van de Touch Pure schakelt
u het licht in en switcht u van de ene
naar de andere zelfingestelde
lichtstemming.
Bovendien volstaat een
enkele klik op de overeenkomstige
knoppen ook om het volume van de
muziek en de positie van de zonwering
aan te passen.

Dubbele klik
Met een dubbele klik op de
muziekknop bovenaan wisselt u van
muziekbron, met een dubbele klik
onderaan zet u de muziek uit.
Klik dubbel op de lichtknop om alle
lichten te doven.
En indien u dat wilt, kunt u
drie keer klikken op de lichttoets om
de hele woning uit te schakelen en
het alarm scherp te stellen.
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Met de Loxone drukknopstandaard is het Loxone Smart Home het meest
geavanceerde systeem ter wereld. Alle knoppen in elke kamer hebben dezelfde
functie, waardoor een opschrift niet nodig is en er geen complexe leercurve is.

Weg met de wirwar aan knoppen
Waar in het begin mee gelachen werd,
wordt vandaag jaarlijks in duizenden
Smart Homes gebruikt. Het idee is even
revolutionair als het simpel is. Die wirwar aan knoppen vliegt de deur uit en
wordt vervangen door een duidelijke en
vooral uniforme bediening doorheen de
hele woning.
De drukknopstandaard – een paradevoorbeeld voor nuttige aanbevelingen –
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NO GIMMICKS! REAL SMART HOMES!

Apps & displays
Kan. Hoeft echter niet.
We hebben voor het Loxone Smart
Home een prachtige app ontworpen. Die laat u letterlijk met één
hand alle functies van uw intelligente woning bedienen.
Bijvoorbeeld wanneer iemand de
sauna direct vanop de skipiste of
via een vast muurdisplay wilt activeren, komt de app perfect van
pas. Om in de badkamer de aangenaamste temperatuur te bepalen,
het lievelingsliedje te kiezen om
mee te koken of gewoon om een
overzicht te krijgen van het actuele
stroomverbruik.
En het beste moet nog komen:
het Smart Home functioneert ook
perfect zonder app. Gewoon wat
u verkiest.
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Het Real Smart Home
doet heel wat zaken
zelfstandig, waardoor u
dagelijks minder hoeft
te doen en over minder
hoeft na te denken.
Daarbij kunt u op elk
moment via een knop
of via de app zelf
ingrijpen. Wij van Loxone
bieden u daarvoor de
krachtigste app
voor het Smart
Home. En dat
volledig
gratis!

Me

Uw woning
binnen handbereik
xo

n e.c o m /a p

Zonwering
In het Real Smart Home
werkt uw zonwering
volautomatisch.
Met de Loxone-app kunt
u op elk moment zelf
ingrijpen en de zonwering,
rolluiken, luifels en meer
individueel bedienen.

UW WONING BINNEN HANDBEREIK

Temperatuur
Vergeet ingewikkelde
thermostaten! In de Loxoneapp definieert u de tijden
waarop er verwarmd of
gekoeld moet worden en
bepaalt u de gewenste
temperatuur. Loxone doet
de rest!

Deurbesturing
Spreek via de app met
bezoekers die aan de deur
staan. U hebt een bezoeker
gemist? In de app wordt
een foto van de bezoeker
bewaard.

p

Johannes
Bartnitzke
Loxone Archief
1 à 2 minuten

Muziek
Bedien de
Loxone Music Server
eenvoudig via de app.
Kies uw favoriete playlist
of maak gebruik van
streamingdiensten.
Met Loxone luistert u
overal in uw woning naar
uw lievelingsmuziek.

Weer
De Loxone-app staat in
verbinding met de Loxone
weerservice en het
weerstation en voorziet u
van exacte weergegevens
en voorspellingen voor
uw locatie.
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Pushnotificatie
Er wordt aan de deur gebeld.
Sauna klaar. Drempeltemperatuur
overschreden. De Loxone-app
stuurt gratis vrij in te stellen
pushnotificaties. Zo bent u
onmiddellijk op de hoogte
wanneer het erop aankomt.
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“ W E W I L DE N DE W E R E L D V E R A N DE R E N.“

Thomas Moser

" Geld was nooit de
Martin Öller

drijfveer. We wilden de
wereld veranderen."
Al tien jaar lang schrijven jullie samen
Smart Home-geschiedenis. Hoe is het zover gekomen?
Tom: Officieel begon alles tien jaar geleden toen we
samen dergelijk bedrijf wilden oprichten. Officieus
knutselden we al langer in de kelder Smart Homeoplossingen in elkaar die vandaag vele duizenden
mensen wereldwijd gelukkig maken.
Martin: Klopt, rond die tijd bouwde ik mijn woning.
Als oude technicus moest ik per se een bussysteem
hebben. Dat was toen het laatste nieuwe technische
snufje. Ik merkte echter al snel op dat het eigenlijk
niets bijdroeg aan mijn levenskwaliteit. Ondanks de
modernste technologie had ik een woning die nog
steeds 'dom' was. Om die leegte te vullen, hebben
we Loxone opgericht.

Alles begon in hun eigen woning
met de drang om wonen
comfortabeler te maken – en de
wereld wat te verbeteren.
Vandaag geven Thomas Moser
en Martin Öller met Loxone vele
duizenden mensen net datgene
terug wat onomkeerbaar is:
tijd voor het leven.

Tekst
Foto's
Leesduur

Stephanie Doms,
Carmen Weidinger
Patrick Obermayr
3 à 5 minuten

En jullie doel?
Tom: We wilden de wereld veranderen (lacht). Klinkt
stom, maar geld was nooit de drijfveer. Het commerciële succes is gewoon de bevestiging dat we het
juiste doen. We worden vaak – onterecht – vergeleken
met start-ups. Van begin af aan wilden we meer dan
snel een idee uitbouwen tot 'the next big thing'. Het
is ons doel om de levenskwaliteit stuk voor stuk te
verbeteren – en dat op duurzame wijze.
Jullie komen zo ontspannen over, wanneer jullie over
jullie business spreken. Is dat altijd al zo geweest?
Martin: We hebben cruciale basiswaarden gemeenschappelijk, vooral wat de omgang met klanten en
medewerkers betreft. Desondanks was het begin
moeilijk. Ik herinner me nog goed het gammele
gebouw waar we de zetel van ons bedrijf gevestigd hadden. Afbrokkelende gevel, ramen die niet
helemaal dicht konden, krakende vloeren. Ik ben
er redelijk zeker van dat veel van de toenmalige
sollicitanten zich bij de aanblik ervan zich het liefst
omgedraaid zouden hebben (lacht).

Tom: De oprichting van Loxone alleen al stelde
ons al op de proef. De start was eigenlijk te vergelijken met een nooit ophoudend onweer met
overstromingsgevaar erbovenop. Zo weigerde de
bank ons om te beginnen een financiering. Maar
ook dat heeft ons niet tegengehouden. En het
is voor mij tot op vandaag een mijlpaal dat we
nog altijd werken zonder investeerders of andere
aandeelhouders. We zijn blij dat we vrij kunnen
beslissen wat we aanvaarden. En net die vrijheid
is volgens mij een deel van ons succesrecept.
Aan welke momenten denken jullie graag terug?
Tom: Aan Kerstmis 2009. Toen in mijn ruwbouw
voor het eerst het licht aan ging – dankzij het
'brein' in het Smart Home, onze Miniserver.
Martin: En toen in juni 2010 het eerste product op
de markt verkocht werd.
Tom: Wow, het begin was echt spannend.
Martin: En overal werden we uitgelachen: familie,
vrienden, banken, enz.
Tom: Ja, we werden vaak bekeken alsof we zo
maar eventjes ons hele hebben en houden op het
spel zetten. Het was natuurlijk niet dat we naast
onze studies zo maar wat probeerden waarbij het
niet uitmaakte of we slaagden of niet. We zaten
al in een andere levensfase. Toen we met Loxone
startten, was het voor ons erop of eronder.
Het was duidelijk 'erop', maar daarvoor
moet je net in uitdagende tijden wel de
moed hebben om beslissingen te nemen.
Martin: Hadden we middelmatige beslissingen
genomen, dan hadden we vandaag middelmatige
producten. Middelmaat is en blijft de grootste
vijand. Er is een gezegde dat werkelijk een stempel
op mij heeft gedrukt: dat men dankbaar moet zijn
voor wat men bereikt heeft, maar moet opletten
voor tevredenheid. Iets blijft maar succesvol zo
lang je onconventionele beslissingen neemt.
Zijn jullie medewerkers ook
zo gepassioneerd bezig met hun werk?
Tom: Dat enthousiasme maakt in elk geval deel
uit van onze filosofie. Daarop letten we ook bij
aanwervingsgesprekken. In een slagerij zet je nu
ook eenmaal geen vegetariër achter de toonbank.

Het bussysteem in je woning,
Martin, is al even geleden.
Hoe zien jullie het Smart Home vandaag?
Martin: Technologie speelt nog altijd een zeer
grote rol. Volgens ons draait het niet om tierelantijntjes, maar om comfort. Hebben we echt een
camera nodig in onze koelkast? Dit is precies waar
onze producten het verschil uitmaken.
Tom: No gimmicks, gewoon Real Smart Homes
(lacht). We maken echte Smart Homes die het
leven in je woning gewoon verbeteren – niets meer
en niets minder.
Hoe heeft Loxone jullie leven daarbij verbeterd?
Van welke voordelen profiteren jullie het meest?
Martin: Een van de grootste voordelen is dat je
je gewoon met heel wat zaken niet meer hoeft
bezig te houden, omdat al de belangrijke dingen
automatisch gebeuren.
Tom: En het mooie daaraan is dat het vooral
opvalt hoe weinig dat opvalt. Geen technische
snufjes op de voorgrond, geen hele resem knoppen
... gewoon het noodzakelijke.
Wat wensen jullie voor de toekomst?
Martin: Dat ons idee van een woning die zelf
weet wat ze moet doen de hele wereld verovert.
Dat het uiteindelijk wereldwijd miljoenen mensen
gelukkig maakt, omdat het hun dagelijkse leven
vereenvoudigt.
Tom: We worden telkens weer gevraagd of Loxone
zijn grenzen nog niet bereikt heeft. Ik kan enkel
zeggen: we zijn onderweg op een lange reis en
telkens als de wereld denkt dat we onze grenzen
bereikt hebben, beginnen we er pas aan!
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Vandaag de dag worden er in de Benelux gemiddeld vijf inbraken per uur
gepleegd. Dat vormt niet enkel een risico voor ons hebben en houden,
maar nog veel meer voor ons leven. Onze eigen woning speelt daarbij een
belangrijke rol. Met intelligente afweermechanismen jaagt het systeem
ongenodigde gasten weg en biedt het de klok rond bescherming.

Maar hoe ziet de inbraakbescherming in een Loxone Smart Home er precies uit?

De woning
die zich kan
verdedigen
Tekst
Foto's
Leesduur

Carmen Weidinger,
Martin Öller
Siegfried Stöbich
5 à 7 minuten

Preventieve maatregelen: beschermt al van tevoren
Voor het überhaupt tot een inbraak komt, neemt het
Loxone Smart Home al preventieve maatregelen.
Beeld u de volgende situatie in: u geniet van een welverdiende vakantie. Uw woning ligt er eenzaam en verlaten
bij, of zo lijkt het toch.
Via een uitgekiende aanwezigheidssimulatie scheept het
systeem potentiële inbrekers af. Terwijl u er niet bent, doet
uw woning immers alsof u gewoon thuis bent. Het laat de
zonwering af en toe naar beneden en steekt willekeurig
lichten aan. Door uw aanwezigheid op een realistische
manier na te bootsen, doet u elke inbreker twijfelen en
jaagt u hem weg. Hij zal uw woning dan ook van zijn
lijstje schrappen en geen tweede inbraakpoging meer
ondernemen. Zo kunt u met volle teugen en zorgeloos
van uw vakantie genieten.

In opdracht van uw veiligheid: jaagt inbrekers weg
Mocht de ongenodigde gast toch zijn geluk beproeven,
dan stelt uw woning alles in het werk om de dief weg te
jagen en u te beschermen.
Betrapt ongenodigde gasten onmiddellijk – ongeacht
waar ze inbreken
Of de dief nu via het venster of gewoon via de opengelaten
terrasdeur probeert binnen te dringen, via bewegingsmelders, glasbreukdetectie en andere sensoren herkent
uw woning de indringer onmiddellijk en reageert het
systeem meteen.
Jaagt elke inbreker weg
Detecteert uw woning een indringer, dan treedt uw alarm
in drie kort opeenvolgende fasen in werking, waarbij u zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt en de inbreker
zo weinig mogelijk tijd krijgt.
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Optisch alarm
Uw woning doet de zonwering naar boven, zo wordt
duidelijk wat zich binnen in de woning afspeelt en krijgt
de indringer de kans om meteen te vluchten. Het Loxone
Smart Home zet nu alles op alles en waarschuwt met een
knipperend licht ook de buren.

Inbraak in
voorbereiding

Akoestisch alarm

Stil alarm

In de tweede fase wordt u opgebeld op uw gsm en
speelt uw Music Server in de hele woning snoeihard
iets à la 'Rock my Home' af. Zodra Rammstein en co
uit de boxen schallen, is de inbreker niet meer
zo zeker van zijn zaak.

U ontvangt meteen een melding via de
app op uw smartphone. Een vals alarm
wordt door uw woning automatisch
gedetecteerd en meteen rechtgezet.

En wat kunt u nog
doen?

Vijf tips
Ook al neemt uw Smart Home de
meeste handelingen qua veiligheid
van u al over, toch kunt u zelf ook
nog uw steentje bijdragen om uw
woning optimaal te beschermen
tegen inbraak. We hebben vijf
tips voor u verzameld waarmee u
inbrekers gegarandeerd een stapje
voor bent en waarmee u uw woning
nog veiliger maakt.

1.

2.

Verstop geen
sleutels

Laat iemand uw
brievenbus legen

Zelfs niet in de bloempot, onder de
deurmat of gewoon in de frame van
de deur zelf. Die verstopplaatsen
lijken voor ons heel veilig, maar zijn
eigenlijk kinderspel voor dieven.
Zij kennen immers alle typische
verstopplaatsen. Bewaar dus nooit
uw sleutel buiten, maar houd hem
altijd bij u of gebruik in de plaats
daarvan een toegangssysteem met
een code.

Bent u voor langere tijd op reis, dan
is het belangrijk dat de brievenbus
niet uitpuilt. Een brievenbus die
uit zijn voegen barst, wijst erop
dat er niemand thuis is en biedt
dus de perfecte kans voor een
onopgemerkte inbraak. Vraag
gewoon aan uw buren of uw ouders
om de brievenbus regelmatig te
legen of vraag uw postkantoor om
uw post voor u te bewaren.

3.

Hier valt wat
te rapen

4.

Hier wonen
oude mensen

Hier ligt
er geld

5.

Spring voorzichtig om met
berichten op sociale media

Let op
geheime tekens

Sluit altijd
alle ramen en deuren

Ook al kijkt u enorm uit naar uw
reis en kunt u niet wachten tot u
de stress van het dagelijkse leven
even achter u kunt laten, toch
springt u beter voorzichtig om
met wat u op sociale media post.
#bijnaweg of #eindelijkopreis zijn
bedoeld voor uw vrienden, maar
wekken evenzeer de aandacht
van potentiële inbrekers. Dieven
beschouwen zulke posts bijna als
een uitnodiging om een bezoekje
te brengen aan uw woning.
U post uw vakantiefoto's ook best
pas wanneer u weer thuis bent:
#hetwassuper of #ikwilterug.

U h e bt ze m i s s c h i e n we l a l
eens gezien, bijvoorbeeld op
een huismuur, een deur of een
brievenbus. Zulke geheime tekens
zijn een soort geheime taal van
criminelen die via geheime codetaal
informatie over de omstandigheden
van de woning willen uitwisselen.
De tekens worden met krijt of
steenkool gemaakt of worden in
het oppervlak gekrast en wijzen op
een grote buit, waarschuwen voor
een bijtgrage hond, laten weten
dat er een alleenstaande vrouw
woont of signaleren zelfs de beste
vluchtroute.
Mocht u een van deze tekens in de
buurt van uw woning ontdekken,
maak dan een foto, verwijder het
teken indien mogelijk en stap
vervolgens naar de politie.

Ja, hiermee bedoelen we ook
de kelderdeur die dienstdoet als
'geheime gang'. Zelfs wanneer een
gesloten deur niet 100% beschermt
tegen inbraak, dan kunt u er toch
nog wat tijd mee winnen om
bijvoorbeeld de politie te bellen.
Ook gekipte ramen worden vaak
gebruikt om in te breken. Bovendien
weigert de verzekering meestal
tussen te komen indien er deuren
of ramen niet gesloten waren. Sluit
daarom altijd alle ramen en deuren.
En bent u niet zeker, dan kunt u het
altijd via de app controleren.

01

02 Livedemonstratie van de
Touch Surface in de keuken.
02

Persoonlijke rondleiding met een Smart Home-expert
Profiteer van de rondleiding door het showhome met
een van onze Loxone-experten. Helemaal volgens het
motto 'Eerst zien, dan geloven' kunt u op elk moment
alle functionaliteiten testen en op alle knoppen drukken, terwijl onze expert op al uw vragen antwoordt.
Tekst
Foto's
Leesduur

Carmen Weidinger
Siegfried Stöbich
2 à 4 minuten

Op uw ontdekkingsreis ervaart u hoe eenvoudig het
is om een Loxone Smart Home te bedienen. Maar
u merkt vooral hoe leuk het is, wanneer uw eigen
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Een antwoord op al uw vragen
Elke Experience Tour eindigt met een
gemoedelijk adviesgesprek. In het bijzijn
van gelijkgezinden kunt u nog eens al uw
vragen over Smart Homes en Loxone stellen.
Onze Smart Home-expert geeft u er graag
antwoord op en helpt u vervolgens ook om de
juiste Loxone Partner in uw buurt te vinden.
Het ontstaan van het eerste intelligente
showhome in Europa
Met deze woorden was het eerste fundament

"We moeten de mensen
daarbuiten de kans geven om
het Real Smart Home zelf, met
eigen ogen te beleven. Om hen
te tonen hoe het voelt wanneer
hun eigen woning hen 50.000
handelingen bespaart
en ze over minder hoeven
na te denken."

!
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En net daarom zijn beslissingen met betrekking tot
uw eigen woning soms zo moeilijk te nemen. We
helpen u daar graag een handje bij. In de vorm van
onze gratis Experience Tour bieden we u de unieke
kans om het Loxone Smart Home vooraf eens te
testen en live te beleven. Dit kan in de demowoning
van Loxone Benelux.

03 Producten zelf testen onder
begeleiding van de Loxone-expert.
04 Na afloop Q&A
over het thema Smart Home.

e

Uw woning is uw persoonlijke
toevluchtsoord, waar u zich goed
voelt en waar uw vrienden en
familie bijeenkomen. Het is gewoon
de plaats waar u helemaal uzelf
kunt zijn.
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01 Ons eerste showhome en
geboorteplaats van de Experience Tour.

woning tal van handelingen in uw
plaats doet. Hoe persoonlijk u uw
eigen woning kunt maken. Anders
gezegd: hoe het voelt om in een
Loxone Smart Home te leven.

03

THE LOXONE EXPERIENCE TOUR

M

The
Loxone
Experience
Tour

STORIES & INSPIR ATION

Sma
rt

36

a
un
u g ra ti s

gelegd voor het ontstaan van het eerste intelligente showhome in Europa. Meer bepaald in
Kollerschlag, op een steenworp afstand van de
hoofdzetel in Oostenrijk.
Met de opening van het eerste intelligente
showhome in Europa boden we de intelligentste woning eindelijk voldoende ruimte om zich
te ontplooien.
Het eerste van vele
Huisbouwers, renoveerders, nieuwsgierigen –
het showhome in Kollerschlag trok massaal de
aandacht. Om ook de rest van de wereld de kans
te geven om deze unieke Loxone-ervaring te beleven, schieten nu continu extra showhomes als
paddenstoelen uit de grond. Ook in de Benelux
bent u welkom in de demowoning!
Meld u nu aan: loxone.com/experience-tour

04
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LEVENSADERS & ZENUWSTELSEL

Levensaders &
zenuwstelsel
Tekst
Foto's
Leesduur

Johannes Bartnitzke
Siegfried Stöbich
2 minuten

Loxone biedt een 360°-oplossing en
ondersteunt tal van technologieën met als doel
u een uniek en ongeëvenaard woongevoel
te geven. Een woning die klaar is voor de
toekomst vereist betrouwbare technologieën.
De twee belangrijkste technologieën die het
zenuwstelsel in het Loxone Smart Home
vormen, willen we u hier voorstellen.

Tot wel 80% minder
kabels nodig

Smart Home-randapparatuur in recordtempo.
Met de ontwikkeling van de Tree-technologie hadden we een duidelijk doel
voor ogen: de installatie en de
bekabeling in uw Real Smart Home
vereenvoudigen. Deze speciaal voor het
Loxone Smart Home ontwikkelde technologie maakt het integreren van de
Loxone Tree-toestellen zoals spots of
Touch drukknoppen in uw Smart Home
revolutionair simpel!

Inbedrijfstelling in
recordtempo

100% afgestemd
op het Loxone
Smart Home

"Dankzij de Loxone Tree-technologie
kan ik het kostenplaatje van Real Smart
Home-projecten veel nauwkeuriger
berekenen voor mijn klanten en het
project in een veel kortere tijd uitvoeren
dan vroeger. Wat mij als partner vooral
tevreden maakt, is dat de technologie
uiterst stabiel en betrouwbaar is. Dat
maakt servicetussenkomsten overbodig
en de klanten en bewoners gelukkig."
Robin Salewski – CEO Ecopower GmbH
Loxone Platinum Partner

Updatebaar

Vol met versleutelde
communicatie

Perfect voor Smart Home renovaties
Speciaal voor iedereen die zijn woning
renoveert of verbouwt, is de Loxone
Air-technologie de nieuwe norm. Overal
waar het niet meer mogelijk is of niet
gewenst is om kabels te trekken, kan
de Loxone Air-technologie gebruikt
worden.
"Nadat we in ons nieuwe Real Smart
Home ingetrokken waren, stelden we
vast dat we bij de planning met een paar
zaken geen rekening hadden gehouden.

Minimaal
verbruik

In onze kelder ging de verlichting
bijvoorbeeld niet automatisch aan zodra
er beweging was. We contacteerden
onze Loxone Partner en die installeerde
in enkele minuten onze Air bewegingsmelder. We waren erg verbaasd hoe snel
dit dankzij de Air-technologie wel ging
en waren dolgelukkig dat we opnieuw
een paar handelingen konden
automatiseren."
Sarah S.
28 jaar en Loxone-fan

LOXONE & BACKSTAGE
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OPPERVLAK MET DIEPGANG

Oppervlak
met diepgang
Enkele jaren geleden, bij de bouw van een zwembad, kwam
de volgende vraag bovendrijven: hoe kunnen we ervoor zorgen
dat de tegenstroominstallatie direct vanuit het zwembad
bediend kan worden? Het antwoord was een schakelaar die
op een aantrekkelijke manier in het design van de installatie
geïntegreerd wordt en door aanraking geactiveerd wordt.
Het basisidee voor de Touch Surface was geboren.
Tekst
Foto's
Leesduur

Hebt u ook bijzondere toepassingen met onze Touch Surface
bedacht die uw gasten met verstomming doen slaan?
Stuur ons dan een foto en een korte beschrijving.

indien
foto
en
Nu

!

We kijken al uit naar uw e-mail naar office_benelux@loxone.com
en delen uw enthousiasme graag met onze community.
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Martin Öller
Siegfried Stöbich
5 à 7 minuten

Een symbolische start
"Waarom integreren we dat niet in de
stenen zwembadboord? Gewoon zo. En
in- en uitschakelen door aanraking",
toetste stichter Thomas zijn spontane
idee aan de andere stichter Martin.
"Dat klinkt goed, zo doen we dat. Ik
bedenk een paar mooie symbolen en
laat de steen frezen", luidde het al even
spontane antwoord. En zo werd een
prototypeproject geboren, werden er
onderdelen besteld, kabels getrokken
en werd er geëxperimenteerd.
Het resultaat was een praktische, stijlvolle en in essentie eigenlijk een eenvoudige oplossing. Een technologie die
vandaag in elke smartphone gebruikt
wordt, bezorgde de gasten hier steevast
een wow-moment.

Jaren later: keuken aan de beurt
Enkele jaren later (de 'zwembadsteen'
functioneert nog altijd) kwam bij de
planning van het eerste Loxone showhome in Kollerschlag een gelijkaardige
vraag naar boven.
"Kunnen we niet op een of andere manier iets integreren in het werkblad zodat je niet altijd met vuile en vettige
vingers de touchknop moet bedienen?"
Er werd wat ineengeknutseld en geschetst
en het oude idee van de 'zwembadsteen'
werd weer bovengehaald. Het concept
moest wat verfijnd worden, het moest
afgestemd worden op de typische bediening in een Loxone Smart Home.
Ideeën werden geboren: "We kunnen
alles direct in het stenen werkblad frezen en daaronder de elektronica weg-
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Tekst
Foto's
Leesduur

stoppen." En er volgden er nog: "Ingezette LEDs zouden
tof zijn om de status weer te geven." Er werden ook geen
uitdagingen uit de weg gegaan: "We hebben iets nodig
om te voorkomen dat het per ongeluk geactiveerd wordt,
bijvoorbeeld wanneer iemand er een pot op neerzet."
Op naar het atelier, prototypes bouwen
Vervolgens werd er gebeld naar het bedrijf Strasser, een
vriend des huizes en een specialist op vlak van keukenwerkbladen van steen.
"Hannes, we hebben een idee. We hebben een paar
stalen en gefreesde stukken nodig." Binnen de kortste
tijd stapelden de verschillende steenstalen zich bij ons
in de ontwikkelingsafdeling op. Er werd gesoldeerd en
geëxperimenteerd. De 3D-printer in het labo produceerde
de eerste ontwerpen voor de behuizing.
Al na 14 dagen hadden we een eerste staal klaar die gebruikt kon worden. We vonden het super hoe het werkte
en waren ervan overtuigd dat dit in de smaak zou vallen
bij onze klanten.
En het moest natuurlijk zo snel mogelijk in de eigen keuken
ingebouwd worden.
Het project 'Touch Surface' werd in het leven geroepen
onder de codenaam 'Excalibur' en de 'zwembadsteen'
van weleer werd verder ontwikkeld.
Wat lukt in de keuken, lukt overal
Zodra het idee van een bediening via een oppervlak
ingang vindt, ontstaan snel nieuwe ideeën, waar een
oplossing nog mooi is ook:
"Aan de terrastafel – daar heb ik altijd al zitten over
denken, hoe ik dat kan oplossen. Mijn afstandsbediening
voor verlichting en muziek leggen mijn kinderen altijd
ergens anders."
"Aan de salontafel, daar wil ik het volume en de licht-stemming altijd meteen binnen handbereik hebben."

TOUCH SURFACE ONDER DE LOEP
Past het Loxone Touchconcept toe op uw
meubels en elk oppervlak
Om eenvoudig verlichting, zonwering,
muziek, enz. te bedienen
Vijf aanrakingsgevoelige drukpunten
(extra activeringsknop)
Vrij te definiëren status-LEDs
Werkt op steen, hout, keramiek, glas

Toen de eerste prototypes van onze medewerkers, ook
wel Loxonauten genoemd, vrijgegeven werden om te
testen, werden de ideeën alsmaar creatiever. Een collega die graag naar muziek luistert tijdens het douchen,
had de geniale ingeving om van de tegels in zijn douche
bedieningselementen te maken. "Yes! Eindelijk kan ik tijdens het douchen de muziek luider zetten wanneer mijn
lievelingsmuziek door de boxen schalt."
Nu is het aan u. Waar denkt u aan?
Wat jaren geleden als idee bij een zwembadproject begon,
is vandaag in de vorm van de Touch Surface als product
beschikbaar voor iedereen. Iedereen kan vandaag van
elk willekeurig oppervlak in zijn woning een bedieningselement maken. Met de draadloze variant zelfs elke tafel
en elk vrijstaand meubel of voorwerp. Laat uw creativiteit
de vrije loop en betrek uw vertrouwde Loxone Partner erbij
om alles te implementeren.

Johannes Bartnitzke
Siegfried Stöbich
2 minuten

Licht
en energie:
een perfect
samenspel

Inspiratie nodig? Meer ideeën en video's over de Touch
Surface vindt u op onze website op loxone.com

Steen

Hout

Keramiek

Glas

Bij het bouwen van een woning moet men als bouwheer enorm veel beslissingen
nemen. Een van die beslissingen die het comfort en het welbehagen in uw nieuwe
woning op lange termijn beïnvloedt, is de juiste keuze van verlichtingstechniek.
Die zorgt niet alleen voor de passende verlichting, maar draagt ook een aanzienlijk
steentje bij aan de energieoptimalisatie van uw nieuwe woning.

Van halogeen tot LED
Het is niet simpel om hier het overzicht te bewaren en de
juiste beslissing te nemen om lang van adembenemende
verlichting te kunnen genieten.
Traditionele verlichtingsarmaturen zoals halogeenspots
of zelfs gloeilampen zijn vandaag verleden tijd. De energiekosten bij conventionele lichtbronnen zijn torenhoog
en bovendien zijn ze niet bijster flexibel. Met de moderne
LED technologie daarentegen kunt u zonder probleem
dimmen en tegelijk van een laag energieverbruik profiteren.

vrienden gezellig een glas wijn drinken in een sfeervolle
gedimde lichtstemming? Met Loxone LED verlichting is
alles mogelijk.

Verlichting aangepast aan uw behoeften
Voor heel wat levenssituaties is het wenselijk dat de verlichting individueel dimbaar en de lichtkleur aanpasbaar is.
Wilt u samen met uw kinderen huiswerk maken en moet
het bureau daarom fel verlicht zijn? Of wilt u samen met

Met behulp van 24 Volt laagspanning kunnen zelfs de
grootste verlichtingswensen ingewilligd worden.
Loxone LED lampen zijn ontwikkeld voor een levensduur
van meer dan 25.000 branduren. Een lamp vervangen
is dus verleden tijd.

24 Volt LED lampen – duurzaam,
energiebesparend, milieuvriendelijk
LED lampen zijn de laatste jaren bezig aan een opmars en
overtuigen vandaag door een uitstekende lichtopbrengst
en een erg lange levensduur. We hebben veel tijd gestoken
in de ontwikkeling van onze LED lampen om uw nieuwe
woning in het perfecte licht te doen baden.
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Miniserver Go
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Producten
voor het
leven
02

Loxone verandert het leven
in huis. De woning die haar
bewoners kent, met hen meedenkt
en duizenden handelingen uit hun
handen neemt. Met dit in het achterhoofd ontwerpen we met passie en
oog voor detail producten en oplossingen die perfect samengaan,
gemakkelijk te installeren zijn en
bovendien nog betaalbaar zijn ook.
Kortom: de krachtigste logica,
software en producten voor
de 100% intelligente woning.
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01 Pendulum Slim: een onvergetelijke
lichtervaring voor elke levenssituatie
02 Wall Speaker: de luidspreker in
massieve stijl en eenvoudig design.
03 Touch Pure: tijdloos design,
revolutionaire bediening!
04 Touch: de nieuwe generatie
knoppen!
05 Miniserver: het brein van het
Loxone Smart Home.
06 Miniserver Go: het intelligente
brein voor renoveerders en verbouwers.
07 Remote Air: de draadloze afstandsbediening voor uw Smart Home!
08 NFC Sleutelhanger: de veiligste manier
om een Real Smart Home te betreden.
09 Music Server: 100% ontwikkeld voor
gebruik in een Smart Home.
10 NFC Code Touch: de perfecte
toegangsoplossing.
11

Touch Surface: transformeer
elk willekeurig oppervlak in een
uniek bedieningselement.
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Wieg der
geborgenheid
De slaapkamer is de plaats waar we tot rust komen.
Waar we weer op krachten komen om de volgende dag
fit te starten. En het Loxone Smart Home helpt haar
bewoners daarbij. Van de perfecte temperatuur tot
een aangename nachtlicht-functie – in een Loxone
Smart Home begint elke dag ontspannen en
tegelijkertijd vol energie.

WIEG DER GEBORGENHEID

Slaapwelfunctie
Bedtijd. Drie keer drukken op de
knop naast uw bed volstaat. Uw
woning doet de rest voor u:

badkamer en terug met zacht, gedimd licht. Meer ontspannen kunnen uw nachtelijke toiletbezoekjes
niet worden.

alle lichten doven en de muziek in
de hele woning wordt uitgeschakeld. Tegelijkertijd haalt uw woning
de stopcontacten van uw televisie
en andere stroomverbruikers van
het net zodat er geen onnodige
stand-bystroom wordt verbruikt.
Daarnaast zorgt uw woning zo voor
een stralingsarme slaapkamer!

Aangename temperaturen
Woonkamer:
22°C
Hal:
20°C
Slaapkamer:
17°C
In een Loxone Smart Home heerst
in elke ruimte op elk moment de
gewenste behaaglijke temperatuur.
Ook 's nachts zakt de temperatuur
in de slaapkamer automatisch naar
uw gewenste temperatuur voor
meer slaapcomfort. Volgens studies
bedraagt die 17°C tot 18°C voor een
verkwikkende slaap.

Uw woning vergrendelt eveneens
alle toegangsdeuren en laat alle
zonweringen naar beneden. Staat
de garagepoort nog open, dan
wordt die gesloten en als er bepaalde ramen/deuren nog openstaan,
dan begint het licht in de gang te
knipperen.
Voor een veilige, zorgeloze slaap
wordt vervolgens het alarm automatisch scherpgesteld. Bewegingsmelders die overdag het licht aansteken, dienen nu als alarmmelders.
Zacht nachtlicht
Moet u 's nachts eens op, dan verlicht uw woning de weg naar de

Met alle zintuigen wakker worden
Laat u zachtjes wekken door de eerste zonnestralen door 's ochtends
automatisch uw zonwering in de
slaapkamer te openen. In plaats
van die zenuwslopende standaardwektoon weerklinkt uw favoriete
muziekzender of uw persoonlijke
Spotify-playlist. Zo smelt elk ochtendhumeur als sneeuw voor de zon.
Loxone Touch Nightlight Air
In een Loxone Smart Home kunt
u gewekt worden zoals u dat zelf
wenst – door natuurlijk zonlicht,

TOUCH NIGHTLIGHT AIR ONDER DE LOEP
Tekst
Foto's
Leesduur

Carmen Weidinger
Alexandre Grégoire,
Träumeland
4 à 6 minuten

Geïntegreerde kleurenlamp
Digitale display van tijd en wektijd
Geïntegreerde Loxone drukknopstandaard
Hoogwaardig glazen oppervlak
Geïntegreerde luidspreker voor het wekalarm
Plaatsing vrij te bepalen dankzij Loxone Air
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met uw lievelingsmuziek of met de
Touch Nightlight Air. Die combineert
al uw favoriete wek-varianten in een
stijlvol element op uw nachtkastje.
Laat u bijvoorbeeld wekken door
gedimd licht en zacht vogelgetjilp.
Zoals de naam al doet vermoeden,
biedt de Nightlight Air u ook zacht
nachtlicht zodat u ziet waar u loopt.
Het populaire bedieningsconcept
van de Loxone Touch met zijn vijf
drukpunten om verlichting, zonwering en muziek te bedienen, heeft
ook zijn weg gevonden naar ons
nieuwe product.
Smaakvol, tijdloos design in een
behuizing van zuiver glas past perfect in uw slaapkamer en vormt een
ware eyecatcher op uw nachtkastje.
Stel de gewenste wektijd eenvoudig
en direct in op het glazen touchoppervlak van de Nightlight Air.
Door de Loxone Air-technologie kan
de Nightlight Air gemakkelijk overal
in uw slaapkamer geplaatst worden,
waar u maar wilt.

COMING
SOON

STORIES & INSPIR ATION

Hannes Nösslböck, CEO Träumeland

Rustige nachten
en gezonde
babyslaap
Heel wat bedrijven wijden zich aan
het thema slaap. Zo ook het bevriende
bedrijf uit Mühlviertel, 'Träumeland'. In
tegenstelling tot andere concurrenten
focust Träumeland zich op baby- en
kindermatrassen.

FEITENCHECK
Medewerkers

100

Exportquota

80%

Artikelen per jaar

> 500.000

Kinderen

3

We weten dat bij
veel van onze lezers momenteel alles
draait rond de bouw van
een woning en de volgende
stappen in de gezinsplanning.
Maar wat is het verschil tussen
de slaapkamer van de ouders en
die van onze kinderen? En hoe kies
ik de juiste matras voor mijn spruit?
We vroegen het aan de oprichter
van Träumeland, zelf papa van drie
kindjes, Hannes Nösslböck.
Voor de juiste temperatuur
in de babykamer zorgt het
Smart Home – waarvoor zorgt
jullie matras?
Baby's brengen het merendeel van
hun tijd al slapend door in hun
babybedje. Daarom is een gezonde
en veilige slaapomgeving van groot
belang. Dat is net wat de matrassen
van Träumeland bieden – namelijk
het beste voor je kind. Naast een

optimaal ligcomfort is een zo
groot mogelijke luchtcirculatie
daarbij het allerbelangrijkste. Om
warmteophoping te voorkomen,
produceren we matrassen die
ademen.
Wat raad je je
klanten aan inzake licht?
Hoe lichter de ruimte, des te groter en aangenamer! Wat invallend
daglicht betreft, geldt dat zeker en
vast ook voor de kinderkamer. Gaat
het echter over de planning van
de lichtbronnen in de kamer, dan
moet je erop letten dat die niet te
fel verlichten en dat het licht gedimd kan worden. Aan de ene kant
is gedimd licht immers een teken
voor de baby dat het bijna bedtijd
is. Aan de andere kant, mocht de
baby 's nachts wakker worden, is
het mogelijk om hem het verschil
tussen dag en nacht te leren door
weinig licht te maken.
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WIEG DER GEBORGENHEID
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Waarop moet je letten bij de
aankoop van een matras voor
je kroost?
Voldoende luchtkanalen in de
matras zelf zorgen ervoor dat de
lucht kan circuleren en er geen
warmteophoping kan ontstaan. Om
de nog niet volledig ontwikkelde
wervelkolom zo goed mogelijk te
beschermen, moet je daarenboven
zorgen voor een optimaal
ligcomfort. Natuurlijk is de beste
matraskern maar zo goed als de
overtrek! Hier is een model met
geïntegreerde vochtbescherming
dat tegelijkertijd luchtdoorlatend
is, zeker aan te raden. Zo kan de
baby vrij ademen, ook als hij met
zijn mond en neus op de matras ligt.
Tal van extra features, zoals deelbare matrasovertrekken, matrassen
met baby- en peuterzijde en veiligheidsranden voor baby's eerste
pogingen om recht te staan, creëren
een nog veiligere slaapomgeving
en maken mama's leven nog een
tikkeltje gemakkelijker.
Hoe ben je überhaupt op het idee
gekomen om je te specialiseren
in babymatrassen?
Toen mijn broer meer dan 50 jaar
geleden geboren werd, waren mijn
ouders allesbehalve tevreden met de
toen verkrijgbare babymatrassen.
Voor hen de aanleiding om zelf
een babymatras te ontwikkelen.
Zo hebben ze toen het fundament
gelegd voor het merk Träumeland
dat in 1997 het daglicht zag. Tot op
vandaag werken we aan innovaties
om de slaapomgeving van baby's
nog gezonder te maken, alsof we ze
voor onze eigen kinderen zouden
produceren.
Dat we daarbij alle babymatrassen
voor 100% in Oostenrijk produceren, is voor ons maar vanzelfsprekend.

SLAAPTIPS VAN EEN EXPERT
1.

Rust: Laat uw kind al een uur voor
bedtijd langzaam rustiger worden
(zachtjes spreken, minder actief zijn,
enz.).

2.

Bedtijd signaleren:
Maak de ruimte donkerder, dim het
licht of schakel de nachtverlichting
in. Wordt uw baby 's nachts wakker,
let erop dat u zachtjes praat en steek
zo weinig mogelijk lichten aan. PS:
Het Smart Home doet al die dingen
automatisch uit zichzelf en maakt
bedtijd zo nog meer relaxed.

3.

Rituelen: Vaste avondrituelen laten
uw baby makkelijker in slaap vallen.
Zelfs hele kleine baby's ervaren dit al
als ontspannend en leuk. Mogelijke

6

slaaprituelen zijn massages, slaapliedjes, verhaaltjes voorlezen, muziekdoosje opdraaien, een rustgevend
badje, enz.
4.

Inslapen: Maak uw kindje het telkens
weer gewend om alleen in te slapen.
Een kind raakt gewend aan de inslaapsituatie. Als u hem continu op
de arm draagt, verwacht uw baby
dezelfde situatie wanneer hij wakker
wordt.

5.

Regelmaat: Een regelmatig dagritme
en continuïteit vergroten de kans op
rustige nachten.

6.

Geduldig zijn!
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Carmen Weidinger
Siegfried Stöbich
3 minuten
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Muziek betekent meer dan luisteren naar
tonen op verschillende volumes. Muziek raakt
onze ziel en heeft een grote invloed op ons welzijn.
Bovendien vormt sound in een Smart Home de
basis voor heel wat nuttige functies.
We hebben de vijf beste redenen opgelijst
waarom ook u zou moeten kiezen voor sound
in (bijna) elke ruimte.

1.

Verschillende muziek in verschillende ruimtes
Terwijl in het bureau van papa AC/DC opstaat, luistert
mama in de woonkamer naar haar podcasts en valt
dochterlief in de kinderkamer in slaap bij het horen
van haar favoriete voorleesboek. En dat allemaal
terwijl de zoon des huizes in de kelder zijn verjaardag
viert met loeiharde partymuziek. Verschillende sounds
in verschillende ruimtes? Geen enkel probleem in een
Loxone Smart Home!

4.

Bij ernstige voorvallen onmiddellijk geïnformeerd
Luidsprekers in de slaapkamers kunnen in het geval
van alarm de redder in nood zijn. Mocht er brand
ontstaan in uw woning of er worden andere gevaren
gedetecteerd, dan hoort u onmiddellijk een alarmtoon
en wordt u sowieso uit uw slaap gerukt. Zo kunt u op
tijd reageren en uzelf en uw kinderen in veiligheid
brengen. Op pagina 66 vindt u meer informatie over
het thema veiligheid!

2.

Uw individuele deurbel
Belt er iemand aan de deur, dan weerklinkt niet de
klassieke deurbel, maar hoort u in de plaats daarvan
uw individuele sound uit de boxen in alle ruimtes
komen. Staat de muziek net op dat moment luid te
spelen, dan stopt die kort, zodat u de bel kunt horen.
By the way: in de kinderkamer weerklinkt de deurbel
niet, zodat uw kroost niet tijdens het middagdutje
wordt gewekt.

5.

Inclusief wekkerfunctie
In een Smart Home is een klassieke, zenuwslopende
wekker overbodig. Laat uw woning u aangenaam
wekken via uw luidsprekers in de slaapkamer. Met tjilpende vogeltjes of motiverende partymuziek. Schrijf
u in voor onze gratis Experience Tour en overtuig uzelf
van al deze redenen. Ga nu naar pagina 36 en lees
er meer over!

3.

Luid alarm bij inbraak
Indien het Loxone Smart Home een indringer detecteert, dan laat de woning muziek à la 'Rock my Home'
door de boxen schallen. Zodra Rammstein en co uit
de boxen schallen, neemt de ongenodigde gast de
benen.

Lees meer over onze Music Server op
shop.loxone.com!

MUSIC SERVER ONDER DE LOEP
100% ontwikkeld voor het Loxone Smart Home
Speelt uw muziek in elke ruimte
Te gebruiken als wekker, alarm, deurbel en meer
Opslagruimte voor meer dan 250.000 liedjes
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Ontdek alle referenties in detail op
onze website. Volg ons ook op Pinterest,
waar we regelmatig woonideeën en
inspiratie voor u posten!
pinterest.com/LoxoneSmartHome/

In meer dan 90 landen – van eengezinswoningen
tot villa's – maakt Loxone bewoners blij door hen
handelingen te besparen en hen meer tijd voor
het leven te geven.
Enkele onder hen hebben hun interieur
met ons gedeeld en vormen zo voor u de
perfecte inspiratiebron.

54

PRODUCTS & TECHNOLOGY

The Home
of Smart

5.

6.

Temperatuur & klimaatregeling
Het Loxone Smart Home kan aan
elke warmte-en hittebron gekoppeld
worden om op elk moment van de
dag voor een optimale, aangename
temperatuur te zorgen.

7.
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Energie
Om energie te besparen verwarmt
het Smart Home met zonnewarmte,
haalt het stroomvreters automatisch van het net en verbruikt het
opgeslagen zonne-energie doelgericht.

7.

5.

6.
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Dromen van een 360°-Smart Home dat echt
alles omvat, hoeft niet langer met Loxone.
Van de rolluikmotor tot aan de spots zorgen
wij voor alle bouwstenen, met de
zekerheid dat ze allemaal samen een
perfect geheel vormen. Het brein van dit
geheel wordt gevormd door de Miniserver 1.
– die laat de afzonderlijke componenten
met elkaar communiceren en maakt van
uw woning pas echt een 'Home of Smart'.

Ventilatie
Een automatische sturing van de
ventilatie afgestemd op bijvoorbeeld aanwezigheid, luchtvochtigheidsgraad of temperatuur, zorgt
het klokje rond voor frisse lucht.

THE HOME OF SMART
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2.

8.

9.

1.

m

10.
3.

4.

2.

Veiligheid
Wat veiligheid betreft kunt u
teruggrijpen naar bestaande
producten, zoals bewegingsmelders en deur- en raamcontacten,
maar kunt u evenzeer van ons
eigen veiligheidsassortiment
gebruikmaken.

3.

Toegang
Open de voordeur met een code,
een NFC-sleutelhanger of iButton.
Bent u niet thuis, dan kunt u de
postbode via de app vanop afstand
toegang geven.

4.

Zwembad
Integreer uw zwembad in uw Smart
Home: terugspoelen, reinigen, filteren en circuleren, het kan allemaal
geautomatiseerd worden.

8.

Verlichting
Spots, LED strips of pendellampen, met ons continu groeiende
verlichtingsassortiment kunt u
even eenvoudig als gek gaan qua
lichtplanning.

9.

Multimedia
Multiroomaudio, de lievelings-muziek als wekker en alle home
entertainment media zoals de tv
probleemloos bedienen. Dat is multimedia in een Loxone Smart Home.

10.

Zonwering
De zonwering helpt verwarmen en
koel houden, gaat bij een alarm
automatisch omhoog en houdt 's
avonds nieuwsgierige blikken buiten – en wij hebben er de perfecte
besturing voor.
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LOXONE & BACKSTAGE

TSD

... handelingen
minder,
meer tijd
voor het
leven
Tekst
Illustratie
Leesduur

Johannes Bartnitzke
Loxone Archief
2 à 4 minuten

50.000 H A NDELINGEN MINDER, MEER TIJD VOOR HET LEV EN

Ons doel: een Smart Home moet de meeste
taken op vlak van veiligheid, comfort en energieefficiëntie zelf uitvoeren – pas dan wordt het een
'Real' Smart Home. Naast de klassieke handelingen
neemt het Loxone Smart Home een heleboel
terugkerende denkprocessen voor haar rekening.
Heb ik het licht wel gedoofd? Is de terrasdeur
gesloten? Zal het binnen lekker warm zijn wanneer
ik thuiskom?

Som van
alle handelingen

Functie

Handelingen en
denkprocessen

Verlichting

aan / uit / aanpassen

16

350

4

22.400

Zonwering

op / neer / aanpassen

6

350

4

8.400

Muziek

aan / uit / aanpassen

10

350

4

14.000

Tuinbewatering

aan / uit

2

180

1

360

Alarminstallatie

aan / uit

2

350

1

700

Verwarming/koeling/ventilatie

aan / uit / aanpassen

5

350

4

7.000

Op reis –
vertrek en thuiskomst

ramen dicht, lichten en
verwarming uit, alarm aan ...

50

6

1

300

Garagepoort

controleren

1

60

1

60

Ramen

controleren

2

150

1

300

'Goedenacht'

lichten & verwarming uit,
muziek uit, alarm aan ...

4

350

4

5.600

'Alles uit'

lichten uit, alarm aan,
stroomvreters uit, muziek uit,
zonwering ...

5

350

1

1.750

Zonnepanelen

opbrengst 'controleren',
beslissing nemen

1

350

1

350

Elektrische wagen

oplaadtoestand controleren,
oplaadtijdstip controleren

1

350

1

350

De vermelde waarden zijn slechts een aanname om het voorbeeld te kunnen
tonen. 50.000 handelingen is een realistisch gemiddelde, aangezien deze
waarden variëren per huishouden.

Een Smart Home kent de behoeften van haar
bewoners en houdt rekening met het jaargetijde,
het weer, aanwezigheden en de levensstijl.

Aantal
Aantal
Handelingen
per bewoner × dagen per × bewoners
jaar
per dag
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Vragen waarmee we in ons dagdagelijkse leven steeds
weer bezig zijn en die ons niet alleen energie, maar ook
kostbare tijd voor andere zaken kosten. Het Real Smart
Home van Loxone vereenvoudigt het leven van haar
bewoners aanzienlijk, waarbij er op elk moment handmatig ingegrepen kan worden in de weldoordachte
processen. Kan, maar hoeft niet.
50.000 zaken minder om aan te denken
We hebben een eengezinswoning met 13 kamers en 18
ramen onder de loep genomen. In onze aanname hierboven wordt het dagelijkse leven van een gezin van vier
een jaar lang statistisch weergegeven.

=

Bespaarde handelingen per jaar: 61.570

Zoals u ziet, vereist een conventioneel gebouw meer dan
50.000 handelingen en denkprocessen per jaar. Een Real
Smart Home neemt het overgrote deel daarvan voor
eigen rekening en geeft u meer tijd om te leven.
Dat begint bij het licht niet meer hoeven aan te steken
wanneer u een kamer binnenkomt tot de volledige bescherming van de aanwezigen en het gebouw zelf. De
automatische zonwering zorgt er 's avonds voor dat u
geen inkijk hebt en houdt overdag de zon efficiënt tegen. Dit en nog veel meer doet het Loxone Smart Home
helemaal zelfstandig en zonder enige inmenging van
de bewoners.
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IN LIJN MET DE TECHNOLOGIE

In lijn
met de
technologie

Of is de sound van
het televisietoestel
goed genoeg? Wat is nu de
ideale constellatie en welke
rol speelt het Real Smart
Home hierin?

Er is echter ook een constante.
Luidsprekers en versterkers die
vandaag goed klinken, zullen
ook over 30 jaar nog goed
klinken.
Daarom raden we aan om wat
tv, Dolby, enz. betreft flexibel te
blijven. Deze toestellen worden
trendmatig vaker gewisseld,
omdat er iets nieuws, iets chiquer beschikbaar is.

Welk audiotype bent u?
De Loxone Music Server met de
daarop afgestemde luidsprekers vormen de totaaloplossing
voor alle ruimtes waarin u en
uw geliefden willen genieten
van een complete soundervaring.
Maar vooral in de woonkamer
rijst vaak de vraag hoe en of
men zijn eigen kleine homecinema kan koppelen aan het
Real Smart Home. Om de beslissing wat gemakkelijker te
maken voor u, stellen we u drie
mogelijke uitbreidingsniveaus
voor.
Perfecte soundervaring
volledig geïntegreerd
Welk audiotype u ook bent,
Loxone heeft steeds de passende oplossing voor uw wensen
klaar. De Loxone Music Server
kent geen einddatum en biedt
u en uw gezin jarenlang de perfecte soundervaring volledig
geïntegreerd in het Loxone
Smart Home.

Type 1 Simpel
en solide

Type 2 Hoogwaardige
soundervaring

Type 3 Audiofiele
soundfan

Bij de simpele, solide variant raden we aan om een plafondluidspreker te voorzien, afgestemd
op de grootte van de ruimte.
Bij deze variant staat het tvtoestel volledig los van de Smart
Home-speakers en wordt het
geluid van de tv via de geïntegreerde luidsprekers van de tv
afgespeeld. De simpele, solide
en prijsbewuste variant laat u
toe om op elk moment van televisietoestel te veranderen.

Iedereen die samen met zijn gezin naar de nieuwste blockbuster
wilt kijken met een hoogwaardige soundervaring, raden we
een televisietoestel met externe
luidsprekers aan, zoals een
soundbar.
Om dagdagelijks uw favoriete
muziekzender op te zetten of
een zelfsamengestelde playlist
af te spelen, kunt u gebruik maken van de Music Server. Om uw
gasten op een feestje te trakteren op vette beats, kiest u best
voor vier plafondluidsprekers.

U zoekt een high-endoplossing wat sound betreft?
Dan is dit uitbreidingsniveau
absoluut een must voor u. Voor
de audiofielen onder ons is een
surround-soundervaring met een
diepe subwooferbas niet enkel
een must om 's avonds naar een
film te kijken, maar ook wanneer
overdag de favoriete muziek in
de best mogelijke kwaliteit uit de
boxen schalt. Hiervoor wordt de
Loxone Music Server direct aan
uw high-endtoestel voor audioweergave gekoppeld. Zo is het
volledig in uw Real Smart Home
geïntegreerd. Alles is mogelijk.
Eén druk op de knop en uw
bioscoopavondje kan beginnen,
de zonwering gaat automatisch
omlaag, het witte doek komt
tevoorschijn en de beamer start.
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Op vlak van muziek of geluid in
elke ruimte loont het echter de
moeite om te investeren in een

duurzaam systeem waaraan u
jarenlang plezier zult hebben.
En dat is net wat we bij het
ontwerpen van onze muziekoplossing hebben nagestreefd.

loxo n e.c o m

We willen u een handje
helpen met al deze vragen
en u helpen beslissingen
te nemen.

Consumentenelektronica
door de jaren heen
Consumentenelektronica heeft
soms een erg korte halfwaardetijd. De markt wordt immers
constant overspoeld met steeds
nieuwere technologieën en
features. Vooral de voorbije jaren volgden de veranderingen
elkaar in sneltempo op. Rond
1982 werd de cd uitgevonden,
ondertussen is die zo goed als
van het toneel verdwenen. Vandaag hebben streamingdiensten de wereld veroverd. 20 jaar
geleden was Dolby 5.1 helemaal
in, vandaag 7.1, morgen 10.5?
Bijna elk jaar komen er nieuwe,
betere flat-tv's op de markt.

Hoe ziet uw
woning eruit
op vlak van
multimediaentertainment?
Hoe ver wilt u
gaan in de muzikale inrichting
van uw woonkamer?

lti m e d i a

Indien u uw
multimediawoonkamer
wenst uit te breiden, zijn
de mogelijkheden bijna
eindeloos. Van diverse
opbouwboxen tot de meest
uiteenlopende toestellen
om muziek mee af te
spelen. Bekabelde boxen
+ subwoofer, Dolby 7.1 of
toch een kleine, elegante
soundbar?

Johannes Bartnitzke
Siegfried Stöbich
2 à 4 minuten
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Van de ruwbouw tot
de oplevering zijn er
veel beslissingen te
nemen. Denk al vooraf
voldoende na.

ONTWORPEN VOOR HET LEVEN

Ontworpen
voor het leven
Onze eerste zelfgebouwde eigen
woning is voor onszelf meer dan een
hoop bakstenen met een dak op. We
zien muren die met veel bloed, zweet
en tranen gebouwd werden, waartussen
zich vandaag ons leven afspeelt.

Tekst
Foto's
Leesduur

Carmen Weidinger
Loxone Archief
3 à 4 minuten

Tip 1:
Investeer uw geld wijs
Soms wordt er al eens simpelweg
op het verkeerde bespaard. Ik wou
bijvoorbeeld besparen op een uitbreiding (extension) waardoor ik
uiteindelijk geen draadloos bereik
heb tot in de kelder. Dat besefte ik
pas toen ik in de technische ruimte
een watersensor wilde installeren,
maar dat niet lukte.
Tip: Denk voor u begint te bouwen
goed na wat de prioriteiten zijn en
hoeveel geld u waaraan wilt uitgeven.

Om u achteraf wat ergernis te
besparen, verteld Bernhard vandaag
over de tien dingen die hij anders zou
doen, mocht hij een nieuwe woning
bouwen.

Over de auteur
Bernhard en zijn vriendin begonnen in 2015
met de bouw van hun 230 m² grote woning.
Een jaar later al, in augustus 2016, brachten ze er hun
eerste nacht door. Ondertussen zijn ze met z'n drieën
sinds de geboorte van hun dochter Emily. Dat de
woning een Smart Home moest worden, stond voor
hen al van in het begin buiten kijf.

Tip 2:
Vertrouw de professionals
U bent helemaal weg van die ene
zonwering, en omdat u het onderste
uit de kan wilt halen, vraagt u een
heleboel verschillende offertes op
bij verschillende leveranciers. Maar
weet u wat?
Dat gaat ook als u gewoon vertrouwen stelt in de juiste personen
en niet alles zelf wilt doen. Ik had
mezelf daardoor veel tijd en vooral
veel stress kunnen besparen!

Tip 3:
Gebruik Loxone Tree-bekabeling
in plaats van stervormige
bekabeling
Toen we in 2015 met de bouw begonnen, bestond de Tree-technologie van Loxone nog niet. En dus
werd onze woning braafjes stervormig bekabeld.
Hadden we toen al kunnen kiezen
voor Tree, dan hadden we heel wat
minder bekabelingswerk gehad en
zouden onze verdelers ook veel
kleiner geweest zijn.

Tip 4:
Zorg dat het ontwerp van uw tuin
af is nog voor de bouw van start gaat
Achteraf gezien had het ontwerp
van de tuin al af moeten zijn nog
voor de bouw begon. Gewoon omdat ik dan precies had geweten
waar welke stroomkabel moest liggen, of er misschien een tuinhuisje
zou komen waar alle leidingen in
zouden uitkomen, enz.
Zo had de elektricien ook meteen
de verlichting op het terras of in het
tuinhuisje kunnen voorzien. En als
de graafmachine dan op de werf
stond, was het veel gemakkelijker
geweest om alle lege buizen en
grondkabels in de grond te steken.

Tip 5:
Bouw toekomstgericht
Vroeg of laat worden alle kinderen
volwassen. En wat gebeurt er dan
met hun kamer, zodra ze hun vleugels uitslaan? Daar heb ik wat te
laat aan gedacht.
Ik zal de kamer dus ooit eens met
draadloze technologie, Air dus,
uitrusten. Zo kan ik op gelijk welk
moment extra knoppen, enz. in de
kamer installeren. Had ik daar iets
vroeger aan gedacht, dan kon alles
in één keer gedaan worden.
Een van de laatste stappen:
de inrichting. Die geeft uw
woning een persoonlijke toets.
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Tip 6:
Denk heel goed na over
uw verlichting
De verlichting moest voor mij gewoon de kamers verlichten, meer
niet. Ondertussen weet ik dat lampen gebruikt kunnen worden voor
de meest uiteenlopende doeleinden. Zo zijn spots bijvoorbeeld ideaal geschikt als basisverlichting,
creëren LED strips sfeerlicht en kunt
u met een pendellamp ergens de
focus op leggen.
Informeer u dus van in het begin
goed over de verschillende verlichtingsstijlen of voorzie op zijn minst
genoeg uitsparingen waarin u ook
later nog indirecte verlichting kunt
inbouwen. En voorzie meer dan één
kabel die in het midden van de ruimte uit het plafond steekt.
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Tip 7:
Verlies het aspect veiligheid
zeker niet uit het oog
Een auto is standaard uitgerust met
airbags en gordels om ons te beschermen tegen kwetsuren. En nu
vraagt u zich af of uw woning over
rookmelders beschikt. Nee?
Vandaag weet ik dat ik bijvoorbeeld
drie watermelders nodig heb. Een
in de technische ruimte, een in de
keuken en een bij de wasmachine.
Ik zou meteen ook voldoende rookmelders voorzien. Door die paar
euro die u van in het begin meer
investeert, profiteert u van meer
veiligheid.

Licht kan nog
veel meer dan
enkel een kamer
verlichten.
Spendeer
daarom zeker
genoeg tijd aan
uw verlichting.

Tip 8:
Plan een tijds- en
financiële reserve in
Ik had weliswaar een financiële buffer achter de hand, maar ik had echt
niet gedacht dat het qua tijd zo krap
zou worden. Al bij al is alles op tijd
gebeurd, maar iets minder tijdsdruk
zou wonderen gedaan hebben voor
mijn gemoed tijdens de bouw.
Mijn tip: plan altijd voldoende extra tijd in en houd indien mogelijk
ook een financiële buffer achter
de hand.

Tip 9:
Bewaar documenten
netjes en bereikbaar
De papiermolen die gepaard gaat
met de bouw van een woning, daar
was ik totaal niet op voorbereid.
Ik kan u drie tips geven die u al een
stuk op weg helpen:
1. Veel foto's nemen tijdens de
bouw. Achteraf zult u blij zijn dat
u kunt achterhalen waar bepaalde leidingen liggen.
2. Houd facturen, enz. bij in een
map. (Verloren of ontbrekende
bewijzen kunnen u duur komen te
staan!)
3. Houd documentatie zoals
handleidingen, aantekeningen,
enz. bij in een andere map.

Uit de Hells Kitchen
in basecamp Kollerschlag
Waardes per jaar

Facts &
Figures
Dag in dag uit geven de mensen achter
Loxone het beste van zichzelf om uw
woning nog intelligenter te maken.
Enkele interessante cijfers en feiten:

Bierconsumptie

6

Paletten

Red Bull-consumptie

1

Palet

Goederenwaarde

70.000

,- €

Koffieconsumptie

19.000

,- €

Tabasco

3,5

liter

Zout

90

kg

Rijstkorrels (ca.)

1,8

miljoen

85.000+
Loxone
Config

Se
xone rvices
Lo

61,3 mln

72.000

21.000+

182.549

Software-updates per
jaar

60

geregistreerde toestellen
voor Cloud Push

htiging & ad
zic per jaar vies
Be

1.000

Testversies

3.000

gepleegde
telefoontjes

nieuwe Smart
Homes 2018

Interne testversies

Loxone
app

3,3 mln

verzonden
push
notificaties

A4-bladen
4.000.000
Regels
code

Borden

Gerealiseerde
Smart
Homes

120
Tip 10:
Last but not least:
mijn persoonlijke tip
Ruim voor de eerste spadesteek heb
ik hopen inspiratie gezocht. Online
fora mogen dan wel mooi en leuk
zijn, in vergelijking met de deskundige mening van een ervaren expert
zaaien die alleen maar meer twijfel.
Helaas heb ik daar te veel tijd aan
gespendeerd en heb ik ontelbare
bijdragen gelezen in de hoop antwoorden te vinden. Ondertussen
zou ik enkel nog serieuze bronnen
raadplegen voor tips & tricks en
inspiratie.

9.500

Eten

150

Showhomebezoekers

Experience
Tours

4

Alfaversies

780

Project
besprekingen

2

Releaseversies

A4-bladen
160.000
Regels
code

Verkochte
Miniservers

Verzonden
pakketten

Verkochte
producten

100.000+

315.000

5.500.000

64

65

FEITENCHECK

Carmen Weidinger
Gregori Civera
2 à 3 minuten

Begur, Catalonië

Bouwjaar

2018

Bewoonbare opp.

216 m²

Oppervlakte terrein

2.200 m²

Architect

Enric Ruiz Geli

Om te kunnen genieten van een echt
Smart Home, koos de bewoner onder
andere voor de Smart Home-totaaloplossing van Loxone. Het intelligente
systeem waarmee de woning zelf weet
wat er gedaan moet worden en de updatebare software leken hem veel meer
toekomstgericht dan andere systemen.
Aangezien verschillende toepassingsgebieden zoals verwarming, koeling, verlichting, rolluiken, water en elektriciteit
samenwerken en elkaar niet tegenwerken, staat het Loxone Smart Home garant voor energiebesparing, veiligheid
en een zo groot mogelijk comfort.

t u inspireren
aa

on

:

l ox

Door dit intelligente samenspel bespaart
Villa Stgilat zijn bewoners jaarlijks meer
dan 50.000 handelingen. Zo wordt bij
het betreden van een kamer automatisch de juist lichtstemming geactiveerd
en dooft het licht opnieuw zodra de kamer verlaten wordt. De buitenverlichting
springt uit zichzelf aan zodra het begint
te schemeren. De zonwering gaat naar
boven of beneden naargelang de stand
van de zon en helpt de ruimtes mee
verwarmen of koelen in samenspel met
de verwarming, de koeling en de ventilatie. Het Smart Home zorgt zo steeds
voor het optimale ruimteklimaat in de
Spaanse hitte. Bovendien speelt er in
de slaapkamers, de keuken, de eetkamer, de woonkamer, het gastenverblijf
en op het terras overal muziek. En ook
het zwembad wordt automatisch gereinigd: de waterkwaliteit wordt optimaal

gestuurd door het filtersysteem. Zelfs
de tuin wordt automatisch met water
besproeid – hiervoor wordt water uit de
regenput gebruikt om water te sparen.
Naast comfort – dankzij de vele geautomatiseerde processen – hecht de bewoner van Villa Stgilat erg veel waarde
aan controle op afstand. Aangezien hij
de woning als vakantie- woning gebruikt, stond hij erop dat hij ook vanop
afstand steeds een overzicht had van
het energie- en waterverbruik. Wordt
er bijvoorbeeld meer dan een kubieke
meter water verbruikt, dan wordt hij hier
per e-mail van op de hoogte gebracht
en kan hij snel ingrijpen voor er schade
ontstaat.

s

Tekst
Foto's
Leesduur

Plaats

e.c

tie

Met Villa Stgilat heeft architect Enric Ruiz Geli de
'Volta Catalana' geherinterpreteerd. Hij combineerde
het culturele erfgoed van Catalonië met nieuwe
materialen en de digitale mogelijkheden van de
21e eeuw en creëerde een juweeltje: een
Real Smart Home in de vorm van een stadsvilla
met een hoofdgebouw en een gastenverblijf.

VOLTA CATAL ANA GEHERINTERPRETEERD

L

Volta
Catalana
geherinterpreteerd
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Villa Stgilat torent uit
boven het Catalaanse
heuvellandschap in Begur.
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HOGE BESCHERMING X 4

Geborgenheid.
Vertrouwdheid.
Tevredenheid.
Veiligheid.
Tekst
Leesduur

Carmen Weidinger
3 minuten

Woorden die ons te binnen schieten wanneer we
denken aan ons eigen stekje.
Om ons echt goed te kunnen voelen tussen die
muren, hebben we een betrouwbare bescherming
nodig. Daarom moet onze woning naast comfortabel
zijn ook voldoende veiligheid bieden zonder onze
vrijheid in te perken.

Hoge
bescherming
dit ond
er
ver
ro

rp
we

Me
e

Dat het Loxone Smart Home veel meer in petto
heeft dan enkel wat handelingen automatiseren,
is al lang geen geheim meer. Het maakt uw leven
intelligenter, comfortabeler, energie-efficiënter – en
vooral: veiliger.

op

p a gi n a 3 2

Veiligheid voorop: de vier dimensies
van veiligheid in een notendop
In uw woning voelt u zich altijd en overal geborgen.
Het systeem jaagt immers inbrekers weg, waakt
over het hele gezin, beschermt zichzelf en waakt
bovendien ook over uw privacy.

!

Bescherming van de bewoners

Bescherming van de privacy

Bescherming van het gebouw

Bescherming tegen inbraak

Waakt over het hele gezin

Uw Smart Home, uw gegevens

Beschermt zichzelf

Jaagt inbrekers weg

Het Loxone Smart Home beschermt niet
enkel tegen inbraak, maar ook tegen andere
gevaren die op de loer liggen. Zo alarmeert het
u onmiddellijk bij brand, rookontwikkeling of
wanneer er water in uw woning binnenstroomt en
helpt het u bovendien. Zo laat het een fel
licht branden, belt en sms't het u op uw gsm,
doet het de zonwering naar boven en maakt het
zo vluchtwegen voor u vrij.

Alle persoonlijke gebruiksgegevens staan –
beschermd door verschillende firewalls
en veiligheidsmechanismes – op de
Loxone Miniserver en blijven daar ook.
Bovendien kan het Loxone Smart Home indien
gewenst ook helemaal zonder internet of
zonder cloud werken. Wij hebben noch inzage in,
noch kennis van de gegevens van onze klanten en
beschermen dit persoonlijkheidsrecht voor 100%.

Het leven zit vol verrassingen. En meestal net
wanneer we ze het minste verwachten. Opdat u
ook voor de meest onverwachte voorvallen
klaar zou zijn, beschermt uw woning zich helemaal
zelfstandig. Zo kan het systeem een waterlek
detecteren, registreert het wanneer ramen en
deuren openstaan, beschermt het uw zonwering
tegen vorst- en windschade en nog veel meer.
Lees nu op pagina 66
wat anderen ervan vinden!

Als een onzichtbaar schild beschermt
het uw woning tegen ongenodigde gasten.
Het detecteert nauwkeurig, reageert met
opvallend knipperende lichten en luide geluiden
om de rooftocht onmiddellijk een halt toe te
roepen en de inbreker weg te jagen.
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"Ik ben altijd al gefascineerd geweest door
muziek en al het technische daarrond. Bij
Loxone kan ik deze passie nu volop beleven.
Natuurlijk heb ik bij de bouw van mijn woning
voor Loxone gekozen. Zo kan ik nu producten mee vormgeven waar ik vervolgens zelf
gebruik van maak. Toch wel een cool gevoel,
eigenlijk!"
André B., trotse Loxonaut

"Mijn highlight bij elk tuinfeest:
ik stap mijn terras op, haal mijn
iPhone boven en activeer met
slechts één klik de stemming
'Party'. De lichten in de tuin
schieten volledig automatisch
aan, de jacuzzi warmt op en mijn
partymuziek start. De verbazing
valt dan van de gezichten van
mijn gasten af te lezen, wat me
telkens weer trots maakt."
Mario L., 28 jaar
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"Mijn man en ik houden ervan om verre
reizen te maken. Aangezien onze kinderen
het huis al uit zijn, is er niemand thuis die
pakketjes voor ons kan aannemen. Maar
dat vormt geen probleem, want zodra de
postbode aan de deur belt, laten we hem
snel en eenvoudig via de app binnen. Of
we nu in Mallorca op het strand liggen of
de oude binnenstad van Rome aan het
verkennen zijn.
Katharina W., 45 jaar

n e.c o m

"Als er iemand aan de deur belt,
terwijl mijn kleine uk zijn middagdutje doet, zie ik aan een
knipperend licht dat er iemand voor
de deur staat. Mijn woning houdt
rekening met mijn kindje – dat is
mijn Loxone-moment."
Tina S., 28 jaar

l ox o

"20 m van mijn woning ligt er een
spoorweg. Door de vele leidingen
valt mijn draadloze telefoon
regelmatig uit en laat mijn wifiverbinding het ook af en toe afweten.
De draadloze technologie Loxone
Air daarentegen functioneert 100%
stabiel en betrouwbaar."
Matthias F., Loxone Silver Partner

"Vroeger moesten we alle
rolluiken handmatig bedienen, de lichten zelf aan- en
uitschakelen en nog veel
meer. Met Loxone werken
onze rolluiken nu volledig
automatisch. 's Avonds omlaag, 's ochtends omhoog. De
verlichting denkt mee en simuleert tijdens onze vakantie
zelfs onze aanwezigheid.
En ondertussen sparen
we nog energie en dus
geld ook. Een droom."
Verena P., 32 jaar

"Ik vertel dit verhaal telkens opnieuw om aan te
tonen hoe belangrijk rookmelders zijn. Op een
koude winterdag was onze nog maar 17 dagen
oude Svenja in haar kinderbedje rustig aan het
slapen. We hadden het bedje naast de open haard
gezet, zodat ze het ook lekker warm zou hebben.
Plotseling knipperde het licht, begon de rookmelder in de woonkamer wild te piepen en kreeg
ik een melding van brandalarm op mijn gsm. De
reden voor het alarm was het deken dat uit het
kinderbedje hing. Het maakte even contact met de
haard en vatte vervolgens vuur. Had onze woning
ons hier niet gealarmeerd,
haal leze
ver
n
le
dan had alles veel erger
kunnen uitdraaien."
Thomas U., 35 jaar
He

Uit het leven
gegrepen

K L A N T E N E RVA R I NGE N
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"Niet zo lang geleden ging bij ons
midden in de nacht het alarm af. Mijn
gsm wist me te melden dat er in de
keuken water gedetecteerd werd. Toen
ik de keuken binnenliep, zag ik meteen
dat het water uit de vaatwasmachine
kwam. Gelukkig had onze woning ons
op tijd ingelicht. Ik durf er niet aan
denken welke schade het water
aangericht zou hebben aan de parketvloer ernaast!"
Bernd S., 42 jaar
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"Vroeger moest ik elke ochtend van
schakelaar naar schakelaar hollen om
de zonwering overal in huis omhoog te
laten gaan. Voor ik dan naar het werk
vertrok, ging ik elke kamer nog eens
binnen om te controleren of alle lichten
uit waren, alle ramen gesloten waren,
enz. Vandaag hoef ik al die onnodige
handelingen niet meer uit te voeren,
maar bespaar ik mezelf ook veel
frustraties en tijd, omdat mijn woning
al die zaken voor mij doet. Ik kan nu
eindelijk wat meer tijd spenderen met
mijn gezin."
Bianca G., 37 jaar

"Voor Loxone voelden mijn man
en ik ons gewoon niet meer
veilig. Nu weten we dat onze
woning over ons waakt – en
mocht er effectief een inbreker
op ons perceel verschijnen, dan
zou ze alles in het werk stellen
om hem zo snel mogelijk weg te
jagen. Dat geeft een
geruststellend gevoel."
Margarete R., 61 jaar

loxone.com/nlnl/een-succesverhaal-minder-handelingen
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En net daarom zijn beslissingen met betrekking tot uw eigen woning soms zo
moeilijk te nemen. We helpen u daar graag
een handje bij. In de vorm van onze gratis
Experience Tour bieden we u de unieke
kans om het Loxone Smart Home vooraf
eens te testen en live te beleven. Dit kan
in de demowoning van Loxone Benelux.
Persoonlijke rondleiding met een
Smart Home-expert
Profiteer van de rondleiding door het
showhome met een van onze Loxone-experten. Helemaal volgens het motto ‘Eerst
zien, dan geloven’ kunt u op elk moment

alle functionaliteiten testen en op alle
knoppen drukken, terwijl onze expert op
uw vragen over de functionaliteiten antwoordt in het bijzijn van gelijkgezinden. Als
afsluiter helpen we u graag om de juiste
Loxone Partner in uw buurt te vinden.
Op uw ontdekkingsreis ervaart u hoe eenvoudig het is om een Loxone Smart Home
te bedienen. Maar u merkt vooral hoe
leuk het is, wanneer uw eigen woning tal
van handelingen in uw plaats doet. Hoe
persoonlijk u uw eigen woning kunt maken.
Anders gezegd: hoe het voelt om in een
Loxone Smart Home te leven.

nu gratis
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Een Touch drukknop die alle negen
schakelaars overbodig maakt. Is dat mogelijk?
Natuurlijk! Lees nu het hele verhaal op

in eigen handen. De oplossing? Een Touch
drukknop die met zijn vijf drukpunten
de volledige bediening van de kamer
overneemt. Plus een woning die meteen
zelfstandig heel wat taken overneemt.

Uw woning is uw persoonlijke toevluchtsoord, waar
u zich goed voelt en waar uw vrienden en familie
bijeenkomen. Het is gewoon de plaats waar u
helemaal uzelf kunt zijn.
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Bianca is sinds begin 2017 bij Loxone
aan de slag en is verantwoordelijk voor
alle persberichten. Af en toe vertelde ze
over de wirwar aan schakelaars bij haar
thuis. De blikvanger van haar woonkamer was een trotse verzameling van
in totaal negen schakelaars op een rij.
Het gezin was zich er wel bewust van
dat Loxone hiervoor een alternatief had,
maar waarom iets veranderen als alles
toch werkt?
"Op een dag vond ik het welletjes geweest en zette ik de stap naar die nieuwe
wereld. Achteraf gezien een van de beste
beslissingen van mijn leven!"
Toen Bianca op een ochtend nog eens vertelde over haar moeizame ochtendroutine, nam haar collega Johannes het heft

Loxone
Benelux
demowoning
loxo

Zal de zon vandaag schijnen? Welke schakelaar was
nu weer voor de zonwering en welke voor het licht?
Heb ik het licht ook echt in alle kamers uitgeschakeld?
Die en nog veel meer vragen spookten Loxonaute Bianca
elke morgen door het hoofd. Tot ze daar na 14 (!) jaren
een punt achter zette.

LOXONE BENELUX DEMOWONING
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De weg naar
contactloos
comfort
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Uw Loxone Partner:

