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Het betaalbaar, flexibel 
en open systeem van 

OpenMotics draagt op 
verschillende manieren 
bij aan het Smart Living. 

Daarbij verhogen we 
enerzijds uw comfort en 
anderzijds de efficiëntie 
van het energiebeheer 

van uw woning.

maakt automatisatie 
relevant voor elke 

bewoner en eindgebruiker



Te veel verschillende afstandsbedieningen in huis? 
Nood aan een centraal platform dat overal en altijd 
bereikbaar is? OpenMotics maakt het mogelijk om 
huishoudelijke apparaten, verwarming, ventilatie,  
airco, zonwering, verlichting... via drukknoppen, je  

smartphone of je tablet aan te sturen, te controleren 
en te optimaliseren. 

Alle meters van je woning controleren waar en  
wanneer je wil? Nood aan gedetailleerde data om je 

verbruik te optimaliseren? Bied jezelf een  
comfortabel en energiezuinig leven. Dankzij het  
systeem van OpenMotics kan je bijvoorbeeld de  

opgewekte energie van jouw zonnepanelen gebruiken 
om de boiler op te warmen in plaats van deze terug 

op het net te injecteren.

SMART LIVING SMART MANAGEMENT
Breid jouw home automation uit met de 

integraties die wij aanbieden zoals bijvoorbeeld  
Google Assistant, Philips Hue, diverse HVAC  

systemen, het Davis weerstation... Op die manier is het 
mogelijk om jouw systeem volledig aan te passen aan 
je persoonlijke noden en behoeftes. Bovendien zullen 

er op regelmatige basis extra integraties worden  
toegevoegd waardoor het systeem toekomstgericht is.

OPENMOTICS STORE

Creëer een future proof woning

Comfortabel en energiezuinig leven Betaalbare oplossing op maat voor iedere woning

Personaliseer jouw smart home

Overal en altijd raadpleegbaar

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. 
Ons systeem werkt bovendien 
volledig zonder enige externe 

connectiviteit waardoor  
het even lang zal leven 

 als uw woning! 

Je hoeft echt geen techneut te zijn

FlexibelBetaalbaar Totaaloplossing Open sourceMakkelijk in gebruik 
en configuratie


