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Smart Home

BEHEER UW LEVEN

OP DE SLIMME MANIER

Smart Home

Beheer uw leven op een slimme manier met een betaalbare ‘connected home’
oplossing welke een ‘Smart Home’, professionele beveiliging en video bewaking
combineert door gebruik te maken van een eenvoudig toepasbare technologie voor
totaal gebruiksgemak en gemoedsrust.
Krijg het volledige pakket van een kostenbesparend energiebeheer door middel van
intelligente temperatuur controle, slimme toegang via deuren en garagepoorten,
controle van verlichting, rolluiken en huishoudelijke apparaten – alles beheerd vanuit
één intuïtieve smartphone app!

Geniet van volledige controle van uw
beveiliging, veiligheid en Smart Home
mogelijkheden rechtstreeks via één
enkelvoudige intuïtieve app. De iRISCO
smartphone app verschaft u een efficiënte
controle voor ‘total life management’.

Automatiseer uw dagelijkse routine door het aanpassen
van een scala aan ‘life’ en beveiliging scenario’s:
Ontwaken in de ochtend met
een slimme start.
U kunt uw dagelijkse activiteiten voordefiniëren volgens uw routine, wakker
worden in een ‘Smart Home’ welke
automatisch uw beveiligingssysteem
uitschakelt, de temperatuur aanpast
en de gordijnen opent om het zonlicht
binnen te laten.

Krijg onmiddellijk een
notificatie in reactie op een
gebeurtenis.
Ontvang onmiddellijk beelden en video’s
in het geval van een poging tot inbraak
en schakel automatisch de verlichting
in indien het alarm wordt geactiveerd.

Maak het leven eenvoudiger
terwijl u zich voorbereidt om
de dag te starten.

Geniet van volledige
gemoedsrust wanneer u met
vakantie vertrekt.

Maak de “ochtendspits”, tussen ontbijten
en de kinderen naar school brengen,
gemakkelijker door het indrukken van één
knop op uw smartphone om de verlichting
uit te schakelen, uw beveiligingssysteem
in te schakelen, de deur op slot te doen
en de thermostaat te beheren.

Alleen maar omdat u met vakantie bent,
betekent dit niet dat uw beveiligingssteem
dat ook is. RISCO’s Smart Home kan
ingesteld worden om dagelijkse activiteiten
na te bootsen – zoals in-en uitschakelen
van verlichting en het op-en neerlaten
van rolluiken – wanneer u met vakantie
bent, om inbrekers te ontmoedigen van
uw huis te betreden.
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Verlichting
Garagepoort
Water Boiler
Intelligente Toegang
Klimaat
Camera’s
Rolluiken Open/Dicht

Voor meer informatie over RISCO Group's volledige product portfolio
bezoek onze website: www.riscogroup.com/netherlands

