Het comfort van
uw huis
VERLICHTING
ROLLUIKEN, LUIKEN EN
ZONNEWERING
MECHANISMEN

«DOMOTICA ZONDER DOMOTICA»
MEER FUNCTIES, MEER VOORDELEN
Yokis is een compleet assortiment van digitale
modules voor de elektrische installatie, die kunnen
worden gebruikt voor de verwezenlijking van
eenvoudige huisautomatiseringssystemen voor het
gecentraliseerde beheer van rolluiken, lichten en
mechanismen. Verkrijgbaar in de uitvoeringenmet
draad, radiogestuurd en hybride, en kan
worden gebruikt voor het beheer van talloze
programmeringen en functies: bedieningen,
dimmers, centrale besturing, timing, scenario’s.
De oplossingen van Yokis zijn zeer flexibel. Met de
“radiogestuurde” lijn kan elke gebruiker de eigen
huisautomatiseringssystemen uitbreiden op elk
gewenst moment. Bij de eerste installatie is het
mogelijk om Yokis modules aan te schaffen voor
het beheer van één of een aantal ruimtes, en na
verloop van tijd is het mogelijk om de installatie uit
te breiden met andere modules.

Automatisch
sluiten
rolluiken
Muurschakelaars
voor de
gecentraliseerde
bediening van de
lichten
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De geïnstalleerde Yokis modules kunnen lokaal
eenvoudig worden bediend met behulp van een
schakelaar of afstandsbediening, en op afstand
met behulp van een smartphone met de app
n .
De bedieningen kunnen afzonderlijk worden
beheerd (elke schakelaar bedient een apparaat,
bijvoorbeeld een rolluik) of centraal (één bediening
beheert meerdere apparaten, bijvoorbeeld
alle rolluiken van een kamer), met of zonder
internetverbinding.
In tegenstelling tot de meeste complexe
huisautomatiseringssystemen, blijft elke Yokis
module onafhankelijk en autonoom, waardoor
de traditionele werking van de installatie (met
behulp van lokale bedieningen, gecentraliseerde
bedieningen, enz.) wordt gegarandeerd, ook in het
geval van een storing in het systeem.

Variatie
verlichting

WAT U KUNT DOEN MET YOKIS

Verlichting op functionele wijze beheren: de lichten kunnen worden in- en uitgeschakeld met een
gecentraliseerde schakelaar of met behulp van afzonderlijke bedieningspunten. Er kan worden gevarieerd
met de lichtintensiteit en de in- en uitschakeling kan worden geprogrammeerd, waardoor besparing en
gemak worden gegarandeerd.
Controle en centralisatie van rolluiken, luiken en zonneweringen op snelle en eenvoudige wijze met
lokale bedieningen, groepen en gecentraliseerde bedieningen. Compatibel met de motoren van de
beste merken op de markt.
Beheer de elektrische installatie met gemak lokaal en op afstand, door gebruik te maken van een
afstandsbediening, muurschakelaars of smartphone met de app n . Met de beeldhuistelefoon is het
ook mogelijk om de op de installatie aangesloten functies te activeren.
Creëer en activeer persoonlijke scenario’s op elk moment van de dag, om aan de behoefte van elk
gezinslid te voldoen.

Verlichting

Controle stekkerdozen

Rolluiken, luiken en zonnewering

Dagprogrammering per uur

Timing

Variatie lichtintensiteit

Beheer lichtintensiteit voor
meer comfort en besparing

Bediening van
het huis via
beeldhuistelefoon

Controle van
het huis via
afstandsbediening
Controle van de stekkerdozen
via afstandsbediening
•
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WAAROM KIEZEN VOOR YOKIS
De beste oplossing voor het controleren van elke ruimte:
een studio, een grote villa, een kantoor of een winkel

COMFORT
Met Yokis kan tijd worden bespaard
dankzij de mogelijkheid om
scenario’s te creëren, bijvoorbeeld
voor het uitschakelen van de
lichten en het sluiten van alle
rolluiken van het huis met slechts
een druk op één enkele schakelaar.

LAGER VERBRUIK
Met de Yokis modules kan
de intensiteit van de lichten
worden geregeld, evenals de
automatische
en
getimede
uitschakeling ervan, waardoor een
lager energieverbruik mogelijk is.

LAGE UITSTOOT
De Yokis technologie verspreid
zwakke
en
voor
mensen
onschadelijke
radiogolven,
waardoor de woning gezond blijft.
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GOEDKOOP EN TOEGANKELIJK

1
3

Met de Yokis modules is het mogelijk
om eenvoudige en goedkope
huisautomatiseringssystemen te
verwezenlijken, omdat de kosten
laag zijn en de installatietijd is
gereduceerd.

VEILIGHEID
n is het
Dankzij de app
mogelijk om uw huis op afstand
te visualiseren via een smartphone
en tablet.

2
4

UITBREIDING VAN DE INSTALLATIE
Met de radiogestuurde oplossingen
van Yokis is het mogelijk om,
op
elk
gewenst
moment,
nieuwe modules toe te voegen
aan de bestaande installatie,
waardoor
nieuwe
functies
worden geïntegreerd (variatie
lichtintensiteit,
automatisering
van de rolluiken, enz.) zonder dat
metselwerkzaamheden zijn vereist.

2
4
•
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GEBRUIK EN SCENARIO’S
Creatie van nuttige scenario’s op elk moment van de dag met afstandsbediening,
smartphone en tablet

Sommige scenario’s zijn vooraf bepaald op de app n , anderen kunnen op autonome wijze worden
gecreëerd.

DINER
Het is mogelijk om met de Yokis afstandsbediening van de
woonkamer/eetkamer het scenario “Diner” te activeren:
met een simpele druk op de schakelaar gaan de lichten in
de slaapkamer knipperen om, zonder andere interventies,
te communiceren dat het diner klaar is. Tegelijkertijd is
het met nog een druk op de schakelaar mogelijk om de
stekkerdoos uit te schakelen, die de in gebruik zijnde
apparaten in de kamers voedt.
Integreert de bediening van

BIOSCOOP
Met een druk op de afstandsbediening (of op de
smartphone met de app n ) is het mogelijk om
het sluiten van de rolluiken en de variatie van de
woonkamerverlichting van 20% te activeren, waardoor
de ideale omstandigheden voor het kijken van een film
worden gecreëerd, en tegelijkertijd worden de licchten
in de keuken en de andere ruimtes uitgeschakeld. Alle
apparaten blijven toegankelijk en afzonderlijk te beheren
met behulp van een radiogestuurde bediening vanaf een
bekabeld controlepunt (schakelaar) en de app n .
Integreert de bediening van

NACHT
Het is mogelijk om een scenario te personaliseren direct
via de app n door aan de standaardacties (sluiten
van de rolluiken, uitschakelen van de lichten en de
stekkerdoos die de televisie voedt) ook het inschakelen
van de trapverlichting tijdens de nacht toe te voegen.
Integreert de bediening van
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ENERGIEBESPARING
Met Yokis is het mogelijk om de verlichting van een
ruimte te timen (bijvoorbeeld trappen of de gang).
Op deze manier worden vergeten lichten automatisch
uitgeschakeld na een aantal minuten, waardoor verspilling
wordt voorkomen en er energie wordt bespaard. De
instellingen van de timer kunnen ook via de smartphone
worden aangepast.
Integreert de bediening van

RUSTIG ONTWAKEN
Met Yokis is het mogelijk om verschillende scenario’s te
programmeren, afhankelijk van de dag van de week. Zo is
het mogelijk dat van maandag tot vrijdag de ingestelde
acties voor lichten en rolluiken als eerste worden
geactiveerd, terwijl de luiken van de woonkamer en de
keuken in het weekend later worden geactiveerd, samen
met de stekkerdoos van de radio.
Integreert de bediening van

BUITENSHUIS
Als u aan het werk bent en het begint te regenen, is
het mogelijk om met de app n het huisscenario te
wijzigen en onvoorziene omstandigheden te beheren:
de rolluiken neerlaten, de zonneweringen sluiten en de
sproei-installatie deactiveren.
Integreert de bediening van

OP VAKANTIE
Met het scenario “Vakantie” dat vooringesteld is op de
app n , is het mogelijk om alle rolluiken van het huis
te sluiten, de lichten uit te schakelen en de thermische
energiebesparing en aanwezigheidssimulatie te activeren
voor de ingestelde periode.
Integreert de bediening van

•
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GEMAK EN VEILIGHEID
Functies die uw huis veiliger maken, ook als u er niet bent

CREËER BEPERKTE TOEGANG
WAT BETREFT TIJD EN FUNCTIES
Met behulp van de app n , is het mogelijk om
tijdelijke accounts te creëren voor gasten of medewerkers
die het huis moeten kunnen betreden tijdens een periode
van afwezigheid. Het account is beperkt wat betreft tijd
en functies, doordat er alleen toegang wordt verleend tot
geselecteerde apparaten.
Maakt het mogelijk om de controle
van uw huis op veilige wijze te delen

AANWEZIGHEIDSSIMULATIE ALS
ER NIEMAND THUIS IS
Door het scenario “Aanwezigheidssimulatie” te activeren,
is het mogelijk om onbezorgd een aantal uurtjes van huis
te gaan of om op vakantie te gaan. Het openen van de
rolluiken suggereert de aanwezigheid van mensen in
huis gedurende de dag en voor zonsondergang kunnen
een aantal lichten worden geselecteerd die worden
ingeschakeld op verschillende tijdstippen. De verlichting
van het huis zal worden getimed en ingeschakeld op 40%
om tevens energiebesparing mogelijk te maken.
Integreert de bediening van

TOEZICHT OP AFSTAND MET DE
APP n
Het is mogelijk om op vakantie toezicht te houden op het
huis door bijvoorbeeld direct via smartphone of tablet het
hek te openen voor een koerier of de sproei-installatie te
activeren. Het is op elk gewenst moment mogelijk om de
staat van het huis te controleren met behulp van de app.

Integreert de toezicht van
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UW HUIS ALTIJD BINNEN
HANDBEREIK

Download
de gratis app
via de store
•
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HOE UW HUIS TE CONTROLEREN: APP,
AFSTANDSBEDIENING, PLAATJE EN SCHAKELAARS
De geïnstalleerde Yokis apparaten kunnen worden bediend met behulp van de schakelaars van de elektrische
installatie of nog eenvoudiger met behulp van lokale en op afstand radiogestuurde bedieningen, met behulp
van de app n die gratis kan worden gedownload via de store.

n

: EENVOUDIG EN EFFICIËNT. GRENZELOZE PERSONALISATIE

Het design en de ergonomie van de app n zijn ontworpen voor het comfort van de gebruiker.
Eenvoudig en gepersonaliseerd (zowel wat betreft functionaliteit, als gebruiksinstellingen), n past zich
automatisch aan de levensstijl en aan de bewoners van het huis aan, en voldoet aan ieders eisen en wensen
(ouders, kinderen, huurders) aan de hand van verschillende gebruiksprofielen.

hub de
Voor het beheren van de installatie vanaf smartphone en tablet, is het slechts nodig om in huis
webserver te installeren die het mogelijk maakt om de Yokis modules te beheren met behulp van de app
hub , kunt u uw
n . Nadat de installateur de configuraties van uw installatie heeft opgeslagen op
huis beheren met behulp van de app n .

Personalisatie voor elke gebruiker

Elke gebruiker in huis kan kan zijn/haar eigen app n naar wens personaliseren, door er een afbeelding
of icoon naar keuze aan toe te wijzen(bijvoorbeeld een foto van de eigen kamer), of het beheer van een
enkele ruimte in plaats van het hele huis te configureren.

Ouders kunnen het hele
huis beheren en scenario’s
creëren, zowel lokaal als op
afstand.
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Kinderen kunnen uitsluitend
hun kamer beheren, door
verbinding te maken van de
Wi-Fi van het huis.

Veilig delen van het huis door de toegang tot de apparaten te personaliseren

Met de app n is het mogelijk op eenvoudige en efficiënte wijde de
gebruikersaccounts te beheren en om «gepersonaliseerde» accounts
te creëren.
Wanneer u de sleutels bij iemand hebt achtergelaten, is het mogelijk
om de toegang te beperken tot een bepaald aantal apparaten of
kamers voor een vastgesteld tijdsbestek.
Het delen van de installatie, op geheel veilige wijze, maakt het mogelijk
voor uw gasten (ouders, vrienden, huurders, ...) om autonoom te zijn in
de bediening van uw woning.
In geval van uitbreiding van een bestaande installatie of als er een
technische interventie is vereist, staat de app n de installateur
tijdelijk toe om de configuraties te betreden en om wijzigingen
door te voeren. Op deze manier is het nog gemakkelijker om
nieuwe modules toe te voegen, evenals nieuwe instellingen op uw
huisautomatiseringssysteem.

WAT KAN IK DOEN MET DE APP

De lichten van een kamer
in- en uitschakelen of de
intensiteit aanpassen.

n

? EENaantal voorbeelden

De rolluiken neerlaten
of ophalen door met uw
vingers over de tablet te
bewegen.

Pas namen en afbeeldingen
aan in overeenkomst met
uw gebruiksvoorkeuren.

hub , worden de configuraties van uw installatie ook opgeslagen op Yokis Cloud. Op deze
Naast op
manier zullen uw persoonlijke gegevens worden beschermd: deze gegevens blijven feitelijk in uw huis en
zijn niet toegankelijk voor derden in de cloud.

•
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RADIOGESTUURDE AFSTANDBEDIENINGEN EN PLAATJES

Afstandsbedieningen in de
vorm van sleutelhangers met
4 tot 8 schakelaars
Omdat
elke
schakelaar
onafhankelijk is, is het
mogelijk
om
meerdere,
verschillende
mechanismen
(verlichting, rolluiken, enz.)
op één afstandsbediening te
verenigen, zowel wat betreft
de directe bediening als de
activering van de scenario’s.
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Afstandsbedieningen, altijd
binnen handbereik
Met de grote genummerde
schakelaars
zijn
deze
afstandsbedieningen perfect
voor de ruimtes waar het
meeste gebruik van wordt
gemaakt (woonkamer, keuken,
enz.).

Muurbevestigingsplaatjes
met 1, 2 en 4 schakelaars
De Yokis plaatjes kunnen
worden bevestigd op elk
oppervlak, met behulp van de
dubbelzijdige tape.
Het assortiment bestaat
uit
enkelvoudige
en
meervoudige
schakelaars.
Elke toets is onafhankelijk
en kan direct één enkel
apparaat of gecentraliseerde
apparaten bedienen. Ideaal
voor
installaties
zonder
metselwerkzaamheden.

EN
SMART HOME-OPLOSSINGEN
Dankzij deintegratie van de technologieën van Urmet e Yokis kunnen centrale bedieningen, timing van
verlichtingen binnen/buiten en rolluiken en andere nuttige functies, zoals bijvoorbeeld de sproei-installatie
in de tuin, worden beheerd. Zo kunnen de lichten die, bij het verlaten van het huis, aangebleven zijn of de
geopende rolluiken worden bediend met een druk op een schakelaar op de beeldhuistelefoon.

Max

Verlichting

Sproei-installatie

Rolluiken, luiken en zonnewering

Mechanismen

cxModo

Mìro Vivavoce Video en Audio

•
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DE ERVARING VAN UW INSTALLATEUR
Kwaliteitsborging van uw installatie

Om een kwalitatieve installatie te garanderen, worden de
producten van Yokis uitsluitend gedistribueerd via een professioneel
distributienetwerk en uitsluitend naar professionele elektriciens.
Uw vertrouwde installateur kan, ongeacht het type woning en
installatie, de producten aanraden die voldoen aan uw vereisten.
De producten van Yokis worden vervaardigd in Frankrijk en hebben 5
jaar garantie.

De producten van Yokis zijn voorzien van de markering

.

De producten van Yokis worden gedistribueerd in Italië door
Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Turijn

Urmet S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment
wijzigingen aan te brengen aan de apparatuur in deze catalogus,
zonder voorafgaande kennisgeving.
Afgedrukt in december 2017.
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De producten van Yokis worden gedistribueerd door Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Turijn

De producten worden uitsluitend verkocht aan professionals via een groothandel voor elektrische
materialen.
Voor meer technische informatie, bezoek de website www.yokis.com.

VRAAG NAAR UW VERTROUWDE INSTALLATEUR!

www.yokis.com

