Het betaalbaar, flexibel
en open systeem van
OpenMotics is niet alleen
eenvoudig te installeren,
maar ook nog eens
eenvoudig zelf te
configureren. Bovendien
ondersteunen wij u tijdens
werfvergaderingen en
gedurende de naservice
om zo tijd en kosten te
besparen.
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maakt automatisatie
relevant voor elke installateur

Betaalbaar

Flexibel

Totaaloplossing

Makkelijk in gebruik
en configuratie

Open source

SMART LIVING

SMART BUILDING & COMMUNITY

SMART MANAGEMENT

Dankzij de eenvoudige installatie en configuratie van
de OpenMotics modules slaagt u erin om elke
eindgebruiker snel een future proof woning aan te
bieden waar ze huishoudelijke apparaten, verwarming,
ventilatie, airco, zonwering, verlichting... kunnen
aansturen en controleren via drukknoppen, hun
smartphone of tablet.

Als installateur speel je een belangrijke rol bij de
creatie van een Smart Building en/of Community.
Door de opleiding(en) en ondersteuning die wij
aanbieden, kunt u elke bouwpromotor overtuigen van
een feilloze en snelle installatie. Dit maakt het
mogelijk voor beide partijen om zowel tijd als kosten
te besparen.

Op aanvraag van de eindgebruiker kunnen we de
software om het even waar en wanneer raadplegen.
Dit zorgt ervoor dat wij in de mogelijkheid zijn de
configuratie van het systeem, aanpassingen en
interventies vanop afstand uit te voeren. Op die
manier ontlasten we u van een deel van de naservice.

Maandelijkse opleiding(en)

Minder bekabeling & eenvoudige installatie

Ondersteuning op werfvergaderingen

Eenvoudige configuratie

Hogere marge omwille van tijdsbesparing

Word jij één van onze vaste installateurs?

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.

