Het betaalbaar, flexibel en
open systeem van
OpenMotics draagt op
verschillende manieren bij
aan de creatie van
een Smart Building &
Community. Door de
installatie van OpenMotics
bekom je enerzijds een
aantrekkelijker project.
Anderzijds bekom je
efficiënter energiebeheer
en een comfortabeler leven
voor toekomstige bewoners, eigenaars en syndici.
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maakt gebouwen automatisatie
relevant voor elke
bouwontwikkelaar

Betaalbaar

Flexibel

Totaaloplossing

Makkelijk in gebruik
en configuratie

Open source

SMART LIVING

SMART BUILDING & COMMUNITY

SMART MANAGEMENT

De keuze voor OpenMotics draagt bij aan de
creatie van een comfortabel en duurzaam gebouw,
geschikt voor elk type bewoner van gezin tot
alleenstaande.

Verhoog de waarde van je gebouw(en) door
toekomstige bewoners een comfortabel leven aan te
bieden in een duurzaam gebouw en/of wijk.

OPENMOTICS STORE

ESCO

Bied toekomstige bewoners, eigenaars en de VME
tools om alle nutsvoorzieningen te optimaliseren. Dit
kan door ze altijd en overal toegang te geven tot
gedetailleerde data van alle meters. Aan de hand van
die data kunnen ze bijvoorbeeld opgewekte energie
van zonnepanelen gebruiken om gemeenschappelijke
ruimtes te verwarmen.

Geef toekomstige bewoners van je gebouw(en) de
mogelijkheid om hun systeem te personaliseren en uit
te breiden met bijvoorbeeld Google Assistant, Philips
Hue, het Davis weerstation, diverse HVAC systemen, ...

We ondersteunen een ESCO door verschillende
warmtesystemen met elkaar te laten communiceren.
Het verbruik van die systemen kan dankzij een
gedetailleerd inzicht in de data worden
geoptimaliseerd om zo kosten en energie te besparen.

Bovendien biedt het inzicht in die data de mogelijkheid om een waterlek, wangebruik of een weggevallen
meter meteen te detecteren. De gebruiker van het
OpenMotics platform wordt meteen op de hoogte
gebracht door middel van een notificatie via email,
sms of WhatsApp-bericht.

comfortabel en duurzaam gebouw

minder E-peil punten

oplossing op maat voor elk soort gebouw

ondersteuning op werfvergaderingen

feilloze en snelle installatie

je project wordt aantrekkelijker
Sinds 2007 bouwen we
aan een betrouwbaar open
systeem. Als deel van de Renson
Group slagen we erin om onze positie
in de markt te behouden en te
versterken. Wat OpenMotics nu net
zo bijzonder maakt is dat het systeem
volledig vendor onafhankelijk is en
naast een online connectie ook de
mogelijkheid heeft om zonder externe
connectiviteit te opereren.

