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Uw Loxone Partner uw vertrouwenspersoon

02 Miniserver
De centrale van elk
Loxone project.
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Wilt u de onbeschrijfelijke Loxone functies
live ervaren? Boek dan een gratis
Experience Tour en ga zelf op
ontdekkingsreis. Dit kan in onze eigen
demowoning of in een gecertificeerde
Partner Showroom in uw buurt:
loxone.com/nlnl/beleef-loxone
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Meer dan 10.000 Loxone Partners wereldwijd staan te
uwer beschikking om uw droom van een intelligent
gebouw te verwezenlijken. Vind uw persoonlijke
Loxone Expert en ga snel aan de slag met uw
eigen slim project!
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01 Rookmelder
Voor meer veiligheid!
Altijd op de hoogte
in geval van nood.
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03 Miniserver Go
Het intelligente brein voor
bestaande gebouwen.
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04 Touch Pure
Tijdloos design en
revolutionaire bediening.
05 Touch
De nieuwe generatie
drukknoppen.
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06 Touch Surface
Tover gewenste oppervlakken
om in unieke
bedieningselementen.
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07 App
Het gehele gebouw en alle
functies in één hand.
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Producten
om van te houden
Wij ontwikkelen producten met passie
en aandacht voor detail. Hoogwaardige
materialen, een eenvoudige installatie
door de Loxone Partner en een intuïtief
gebruik zijn voor ons even belangrijk.
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Create
Automation
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Thomas Moser & Martin Öller,
Oprichters Loxone
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Loxone maakt de eenvoudige sturing en
intelligente automatisering mogelijk van
allerlei soorten projecten. Smart Home,
commercieel project of een andere toepassing:
het systeem neemt de meeste taken rondom
veiligheid, comfort en energie-efficiëntie op zich.
Loxone maakt de wereld een stuk eenvoudiger.
Vandaar onze oproep aan iedereen:
Create Automation!
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» Het goede gevoel
wanneer de
technologie
dagelijks talrijke
taken uit mijn
handen neemt. «
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Loxone in het
Smart Home.
Loxone laat alle componenten in de intelligente woning
rechtstreeks met elkaar praten. Zonwering, verlichting,
verwarming en co werken perfect samen. Dat zorgt voor
een ongeëvenaard wooncomfort.
Er zijn nog zoveel andere redenen waarom u best kiest
voor een Smart Home.
We hebben de top 5 voordelen voor u samengevat:

50.000 Handelingen minder, meer tijd voor het
leven. Het Loxone Smart Home voert de
meeste taken automatisch uit.

Totaaloplossing: wij bieden voor elk thema de
ideale oplossing: van A als in automatische
verlichting tot Z als in zonwering.

Meer veiligheid. Van bescherming tegen
inbraak, tot bescherming van de bewoners, tot
bescherming van uw privacy.

Bespaar tot 51% verwarm- en koelkosten.
Dankzij Loxone heerst er in uw woning steeds
de perfecte temperatuur en dit op een
energiezuinige manier.
Eenvoudige bediening via drukknoppen. Bedien
de verlichting, zonwering, muziek … met slechts
één drukknop per ruimte.
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NFC Code Touch:
De perfecte toegangsoplossing.
In het wit & antraciet.
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NFC Sleutelhanger:
De veiligste manier
voor toegang.
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De top 5 redenen om te kiezen voor Loxone
in commerciële of andere projecten:

Loxone in
commerciële &
andere
projecten
De eisen voor commerciële en automatiseringsprojecten zijn zeer uiteenlopend. De Miniserver
biedt met zijn vrije schaalbaarheid en de talrijke
open interfaces de perfecte oplossing. In
combinatie met onze krachtige software tools
heeft u gegarandeerd dé oplossing voor talrijke
individuele eisen voor uw projecten.
Dit voor zowel woningbouw, hotels, kantoren,
industriële of andere toepassingen.

Vrije schaalbaarheid: voor allerlei projecten groot of klein.

Talrijke open interfaces: gaande van netwerk
tot Dali tot Modbus en veel meer – voor een
bijna oneindige flexibiliteit.

Krachtige software tools: met de ervaring van
meer dan 100.000 woon- en gebouwautomatiseringsprojecten.

Kosteloze & individualiseerbare visualisering:
perfect afgestemd op uw behoeften.

Kostenefficiënt: betaalbare aankoop,
eenvoudige installatie, hoge betrouwbaarheid
en geen licentiekosten.

