7 september 2017

Een stand vol innovaties!
ONTDEK ALLE NIEUWIGHEDEN VAN BTICINO OP BIS
Domotica voor iedereen met de app MyHOME_Up, een slimme thermostaat met
Smarther en nieuwe trendy afwerkingen in Axolute Air en LivingLight Air
schakelmateriaal. Wie de stand van BTicino op de BIS-beurs bezoekt, komt ogen
tekort!

Schakelmateriaal
Op zoek naar de perfecte combinatie van exclusief design, technologische innovatie en
creatieve functionaliteit? Of je nu kiest voor de afdekplaten in LivingLight Air of Axolute
Air, je gaat voor moderne accessoires die perfect passen in elk hedendaags interieur. De
monochrome afwerking kende je al, maar nu brengt BTicino in beide assortimenten twee
nieuwe afwerkingen: Soft en Brushed.

Thermostaat
Smarther is een thermostaat met geïntegreerde WiFi: continue connectiviteit die maximaal
comfort garandeert, ongeacht waar je bent. Daarbovenop maakt de achterliggende
technologie de elegante thermostaat functioneel en gebruiksvriendelijk.
Van complexiteit is hier geen sprake. Gewoon de thermostaat aanraken om de verwarming
of koeling te activeren en de temperatuur aan te passen. Voor een slim verwarmingsbeheer
- en dus een lager energieverbruik - stel je het juiste programma in, thuis of op verplaatsing.
Al dat gebruiksgemak vanop je smartphone en de gratis BTicino Thermal App, die dankzij
zijn geo-locatiefunctie altijd weet waar je bent.
Een witte look met glaseffect, een discreet maar helder display… Smarther past in elk
interieur.

Domotica-app
Eén enkele app om eenvoudig alle apparaten in je domoticasysteem te integreren en te
beheren vanop je tablet of smartphone: dat is MyHOME_Up. Makkelijk en intuïtief.
Eens het systeem geactiveerd is, is dezelfde app klaar voor gebruik. Je kan zelf scenario’s
maken:
. op basis van tijd, zoals ’s avonds het neerlaten van de rolluiken,
. op basis van conditie, bijvoorbeeld voor het intrekken van luifels wanneer het gaat regenen,

. op basis van geolocatie, zoals voor het uitschakelen van de verwarming wanneer je op 2
km van je huis verwijderd bent.
Ben je zelf niet thuis, word je via sms of e-mail verwittigd van zodra een scenario wordt
geactiveerd. De app laat bovendien de integratie toe van derde partijen in de scenario’s,
zoals muziekdistributie, intelligente lampen en smart tv.

Meer ontdekken? Bezoek de BIS-beurs van 7 tot en met 15 oktober in Flanders Expo en
kom langs op de BTicino-stand n° 5218.

Voor meer informatie, neem contact op met:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
Website: www.bticino.be

BTicino, merk van de Franse Legrand Group, positioneert zich op wereldvlak als marktleider van
laagspanningsapparatuur voor residentieel, industrieel en tertiair gebruik. De onderneming staat symbool voor
made in Italy topkwaliteit, technologie en design. Innovatie staat centraal. BTicino investeert 7 tot 8% van de
omzet in R&D en ontwikkelt avant-garde producten die functionaliteit en installatiegemak verenigen met stijl
en comfort. Easy technology bereik- en bedienbaar voor iedereen. De onderneming geldt als een referentie in
de internationale designwereld.
Eén van de prioriteiten binnen het BTicino-bedrijfsbeleid is respect voor het milieu, door het verminderen van
de milieu-impact van productieprocessen en de producten zelf en door het nastreven van energetische
efficiëntie.

