Welcome
simplicity.

DE EVOLUTIE
VAN DOMOTICA

Eén enkele App voor het eenvoudig
koppelen van apparaten en voor
het bedienen van alle functies in het
domoticasysteem MyHOME_Up.

GEEN CONFIGURATIE
 EEN SOFTWARE.
G
HET ASSOCIËREN VAN
ALLE APPARATEN GAAT
VIA DE APP
CREATIE VAN SCENARIO’S

MyHOME_Up
DE EVOLUTIE VAN DOMOTICA

MYHOME_UP
VERANDERT
DE WERELD
VAN DOMOTICA

Piano Terra

Cucina

+

Musica
Luce colorata
Luce
Tapparella

MyHOME_Up App

MyHOMEServer1

Eén App voor het configureren
van alle apparaten en het
bedienen van alle functies.

Het hart van het domoticasysteem MyHOME_Up:
de server verzorgt de verbinding met de applicatie
en de cloudservice.

VOOR DE INSTALLATEUR
Download de App MyHOME_Up voor
Tablet of Smartphone via Google Play
of App Store

_1

Sluit alle producten van het systeem
MyHOME_Up aan op de bus
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Sluit MyHOMEServer1 aan:
Automatisch wordt de volledig installatie gescand.
In een mum van tijd worden alle actuatoren geconfigureerd
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Open de App MyHOME_Up:
Het enige dat hoeft gedaan te worden is het
associëren van actuatoren en bedieningen.

BUS

MyHOMEServer1

Identificatie
Actuator / Output

Druk op één van de knoppen
van het toestel
om de actuator / outpunt
te koppelen

De App begeleidt je
door de configuratie

Functie toevoegen
Toestel koppelen
Licht 1
Gelijkvloers - Keuken

Toestel koppelen
Licht

Muziek

Rolluik

Smart TV

Thermostaat

Energie

Licht 1
Gelijkvloers - Keuken

Druk op een lokale toets
van het toestel dat je wil koppelen

Licht keuken 1
F411/4 ID:008B8054 - Kanaal 4

Bediening keuken
L4652/2 ID:00A43877 - Puls 2

Bediening gang
L4652/2 ID:56786754 - Puls 3

Stopcontacten

Ik kan niet drukken

Toestel koppelen

Cancel

Cancel

Sluiten

Om een functie in te
stellen volstaat het
het juiste pictogram te
kiezen en daarna doet
MyHOME_Up de rest.

De App vraagt om op de
drukknoppen te duwen
van de apparaten die
geassocieerd moeten
worden

De app voor de eindklant is dezelfde:
na het beëindigen van de indienststelling is
de app automatisch klaar voor gebruik.

Een eenvoudige procedure
voor het koppelen van
actuatoren en bedieningen
zonder software

VOOR DE KLANT
Via de App bedient zijn alle functies van
het huis intuïtief bedienbaar vanop elk
mobiel apparaat.
De eindklant kan zelf scenario’s aanmaken via de applicatie
en hoeft hierbij geen hulp van een installateur. Scenario’s kunnen
geactiveerd worden op basis van:

TIJD:

VOORWAARDE:

GEOLOCATIE:

In functie van het tijdstip
kunnen bepaalde acties
automatisch verlopen,
bv. het openen en sluiten van
de rolluiken

De activatie van een scenario
kan afhangen van een interne
factor (gebeurtenis in de
woning, gemeten temperatuur
of energieverbruik) of
van een externe factor
(weersomstandigheid)

In functie van de afstand tot
de woning kan de verwarming
of de verlichting aangestuurd
worden

MyHome_Up verwittigt de eindklant
van geactiveerde scenario’s
via mail of push notificatie
Specifieke functies
Wachten
Email versturen
Chat starten

Andere geconnecteerde apparaten
kunnen ook bediend worden, zoals:

Muziek

(Nuvo, Sonos)

Slimme lampen
(Philips Hue, Lifx)

Smart TV

(Samsung, LG)

Blijf geconnecteerd met de MyHOME_Up installatie zowel thuis
als eender waar in de wereld. Dankzij de cloud service blijft de
applicatie steeds verbonden met de woning.

Cloud

b Inspired
Bij Legrand Group maken we je leven graag een stuk
eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we elke dag
op zoek naar oplossingen op het vlak van domotica en
stellen we het gerenommeerde design en de esthetische
keuzemogelijkheden van ons schakelmateriaal volledig in
functie van jouw ideeën en behoeften. Dat kan alleen door
een constante stroom van inspiratie die we graag met je
willen delen. Benieuwd? Bezoek onze Concept Store en...
“b Inspired”!

CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10,
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80
Open van dinsdag tot zaterdag

www.bticino.be • www.conceptstore.be

PBT1701MHUPN

LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9,
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

