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AVcomfort
comfortabel en veilig

Maak gebruik van de moderne technieken om 
lekker te wonen of thuis te kunnen blijven. 
AVcomfort biedt intelligente huis automatisering, 
ook wel domotica genoemd.

Als u geen zin heeft om op te staan uit uw stoel, of het 
gaat wat moeilijker, dan kunt u toch eenvoudig zelf 
een lampje aan doen, of kijken wie er bij de voordeur 
staat.
Als u ziet dat u de lamp op zolder aan heeft laten 
staan, dan kunt u hem, terwijl u beneden zit te 
lezen, met een druk op de knop op bijvoorbeeld uw 
smartphone uitdoen. 

“Dat is handig: gewoon vanuit mijn stoel de 
thermostaat een graadje lager zetten”

Wat kunt u bedienen?
Er zijn legio mogelijkheden. Denk aan:
• Verlichting
• Deuren
• Ramen
• Televisie
• Camera bij de (voor)deur / in huis / in tuin
• Elektriciteitsmeter
• Huiskamerthermostaat
• Rookmelder
• Personenalarmering 

Hoe werkt het?
Alle apparatuur en functies die u wilt kunnen bedienen 
worden draadloos gekoppeld aan een centraal kastje 
in uw meterkast (slechts 14 x 8 x 2 cm, via internet).
Alle aangepaste apparatuur en functies kunt u 
bedienen met gewone (wand)schakelaars en 
knoppen, zoals u gewend bent.

Grote voordeel is dat u de functies en apparaten nu 
ook op afstand kunt bedienen, zowel binnen- als 
buitenshuis. Dat kan bijvoorbeeld met een smartphone 
of tablet, of met een intelligente afstandsbediening. U 
kunt hierop ook zien of bijvoorbeeld de lamp in de 
badkamer nog brandt of de tuindeur nog open staat 
en wie er net aanbelde bij de voordeur.

“Op mijn tablet controleer ik niet alleen wie 
er voor de deur staat, maar bijvoorbeeld ook 
hoeveel energie onze apparatuur verbruikt”

Of u nu liever lekker blijft zitten of uw bed niet uit kunt, 
u heeft uw knoppen bij u.

“Mijn moeder kan niet meer uit bed komen, 
maar doet wel zelf de gordijnen dicht”

Meer weten? 
internet:  WWW.AVcoMfort.nl
e-MAil:  info@qVn.nl
telefoon:  035 - 548 87 01 
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enkele mogelijkheden uitgelicht:
Verlichting   Schakel u verlichting aan of uit, 

ook op andere verdiepingen.  
Controleer of verlichting aan of uit 
staat.

Deuren   Vanuit huis kijken wie er voor de deur 
staat voor u deze open doen. 

ramen   Ramen openen en sluiten vanuit uw 
stoel of bed.

Gordijnen  Jaloezieën of gordijnen openen en 
sluiten.

thermostaat  Eenvoudig de temperatuur bekijken 
en de verwarming bijstellen.

elektriciteit  Bekijk hoeveel stroom of gas u heeft 
verbruikt. Ook stroomopbrengst 
van zonnepanelen is zichtbaar. Ook 
verbruik per apparaat kan worden 
bekeken.

rookmelder  Ontvang op uw smartphone, tablet 
of afstandsbediening een bericht van 
de locatie van de melding.

Alarmering  Met een druk op de knop zorgen voor 
hulp of een alarm af laten gaan.

Scenes   Stel in hoe de verlichting en 
verwarming in standaard situaties 
is ingesteld. Bijvoorbeeld Thuis, 
Afwezig, Slapen.


