Er zit méér
in je woning

www.lumenplus.be

Is het alarm wel ingeschakeld?

Staat de poort nog open?

Ligt het fornuis nog aan?

Is uw deur goed op slot?

Staat de airco wéér onnodig te blazen?

Hete zomerdag? Gelukkig gaat de zonwering
automatisch naar beneden!

Verwarming uit?
Galmt de radio nog door uw huis?

sie staat nog aan!

Charlotte heeft toch wel het licht uitgedaan in haar kamer?

Lekker warm thuiskomen?

Er zit méér

Geen kopzorgen meer dankzij de domoticaoplossingen
van uw integrator Lumenplus. Met onze installaties
bedient u alles eenvoudiger en makkelijker, zowel
binnen als buiten. Altijd, overal en automatisch,
dat is de superieure domotica van Lumenplus.

Over Lumenplus

Domotica in een handomdraai.
Lumenplus is al 20 jaar uw domotica-integrator. Reken op
ons advies en inzicht en een uitgewerkt plan om elke
dagdagelijkse handeling in en rondom uw woning te automatiseren. Met onze installaties bedient u eenvoudig uw
deuren en poorten, gordijnen en rolluiken, verwarming,
ventilatie en verlichting. Deel- of totaalconcepten, nieuwbouw
of een volledige renovatie, wij bieden u een domoticaoplossing
op maat van uw woning, zodat u er finaal meer uit haalt.
We kopen steevast producten waarvan we geloven dat
ze de beste zijn op korte en lange termijn. Daarbij zijn
we altijd merkonafhankelijk. Lumenplus is een door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende
beveiligingsfirma met erkenningsnummer MIBZ, 20-1227-17.
Er zit méér in je woning.
Domotica is techniek die er wel is, maar die u nagenoeg
niet opmerkt. Precies zoals het hoort. Dankzij onze
domoticatoepassingen kan uw woning simpelweg meer.
U merkt er de voordelen van, het gemak van automatisatie,
terwijl de techniek erachter naadloos verstopt zit achter
uw muren. Er zit met andere woorden meer in je woning.
Onze domoticaspecialisten beschikken over alle opleiding en
kennis om elk systeem feilloos te laten functioneren. Of u nu
een fervente doe-het-zelver bent of iemand die liever alles uit
handen geeft, wij hebben het juiste pakket voor u.
U kiest hoe breed uw domoticaoplossing wordt en wat u
later nog eventueel wil uitbreiden. U zult zien dat domotica
helemaal niet duur hoeft te zijn.
Alle domotica die we installeren kan worden bediend vanop afstand
én mobiel, via Apple Home kit, Android en Windows.

Onze 3
pakketten

1 lm

Ideaal voor de
doe-het-zelver
3 lm

Voor de vakman,
zonder kennis
van domotica
5 lm

Lumenplus zet u op weg met advies en het nodige inzicht. Wij leveren de componenten,
u doet de rest. Wanneer u alles geïnstalleerd heeft, bereiden wij het keuringsdossier voor en
leggen we contact met een onafhankelijke keuringsdienst. Dit pakket is ideaal voor de doe-het-zelver.

Advies en inzicht
Leveren van componenten
Good to know: keuring in regie

U hebt alle kennis over elektriciteit, maar niet specifiek over domotica? We geven u advies
en werken een plan uit op maat. We voorzien de elektrische aansluitingen en zekeringskast.
Bovendien kunnen we ook de domoticatoepassingen programmeren en in dienst stellen.

Advies en inzicht
Plan uitwerken
Enkel domotica specifieke zaken
Elektrische aansluitingen en zekeringskast
Good to know: programmering en indienststelling

U geeft liever uw gehele domotica uit handen? Perfect! Wij voorzien u van advies op maat,
waarna we een inhoudelijk voorstel doen. Verlichting, verwarming, rolluiken …
Alle aansluitingen duiden we aan op een technisch plan. We komen bij u thuis langs om
te bepalen waar sensoren, schakelaars, leidingen, het bedieningspaneel moet komen.
Daarna voeren we het gehele plan uit. Finaal programmeren we uw domoticatoepassingen,
stellen we ze in dienst en brengen we u in contact met een onafhankelijke keuringsdienst.

Na drie maanden komen we opnieuw bij u langs. U weet ondertussen al wat u in uw nieuwe
of gerenoveerde woning liever anders ziet. Moeten de gordijnen naar beneden bij te veel zon?
Moet het licht gedimd worden? Elk detail kunnen we optimaliseren zodat u geniet van een
woning volledig aangepast aan uw leefgewoontes.

Voor de echte
comfortzoeker

Advies
Inhoudelijk voorstel
Technisch plan
Detailinvulling op de werf
Volledige uitvoering
Programmering en indienststelling
Keuring
Good to know: optimalisatie na 3 maanden i.f.v. leefgewoontes

Domotica
en de oneindige toepassingen

Meer uit uw woning halen dankzij
de nieuwste domoticatoepassingen?
Contacteer ons!
Lumenplus. bvba
Waregemstraat 22
8540 Deerlijk, België
Tel. (0)476 39 37 68
Email. info@lumenplus.be
www.lumenplus.be

