C R O W N S T O N E
SMART HOME PAKKET
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ULTIEME LUXE

ZELFS VOORDAT JE ERAAN DENKT

Het Crownstone Smart Home pakket brengt ultieme luxe!

De verwarming gaat automatisch aan op gezette tijden. Echter,
voor verlichting of apparaten geldt dit niet. Uiteraard is het
handig om met een wandschakelaar lichten, geluid, of andere
zaken te bedienen.
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Schakelen en dimmen van apparaten en lampen. Elk stopcontact en elk lichtpunt kan
worden bediend lekker relaxed vanaf de bank of super makkelijk vanaf werk.
Automatische verlichting per ruimte. Loop een kamer in met vuile of volle handen en
automatisch gaat het licht aan!
Lichtwekker functie per lamp. ’s Ochtends op een natuurlijke manier wakker worden
met een lamp die steeds helderder gaat branden in plaats van die akelige ringtone
elke dag.
Kunstmatige intelligentie in huis. Lichten en apparaten worden aangezet wanneer je
ze nodig hebt en uitgezet wanneer je ze niet nodig hebt. Bespaart nog energie ook!

Maar nodig is het niet. Soms heb je vieze of volle
handen. Of de kinderen vergeten de lampen of de
televisie uit te zetten.
Hoe meer je huis leert, hoe beter je huis dingen
kan doen voor je!

EEN SLIM KINDERSLOT

AANWEZIGHEIDSSIMULATIE

Het is zo gedaan om kinderbescherming voor onze
stopcontacten te kopen. Echter, onze apparaten zijn
niet zo goed beveiligd. Nu kan het zo zijn dat we een
strijkijzer snel opruimen, maar is de stekker ook uit
de magnetron of de waterkoker?

Als we op vakantie zijn is het vaak het geval dat dit
duidelijk te zien is. Een aantal avonden na elkaar
gaan de lichten niet aan. Bij een inbraak is er sprake
van schade aan ramen en inboedel oplopend tot
1000 euro. De diefstal bij een inbraak is al snel meer
dan 6000 euro.

Crownstones herkennen welk apparaat in het
stopcontact is gestoken door heel nauwkeurig
naar het stroomprofiel te kijken. Elk apparaat geeft
een soort vingerafdruk af die typisch is voor het
apparaat type. Zo kan er worden ingesteld dat
bijvoorbeeld een magnetron alleen aan kan worden
gedaan als er een volwassene in de keuken is. De
kinderen hoeven uiteraard niets bij zich te dragen,
dat spreekt voor zich!

LICHTWEKKER

SAMENWERKING

In plaats van een smartphone alarm (dat ook af kan
gaan in de trein als je al onderweg bent) kunnen
Crownstones achter de verlichting in de slaapkamer
worden geplaatst. Als het tijd is om wakker te worden
gaan de lampen steeds helderder branden. Op deze
manier is het lekker natuurlijk wakker worden.

De Crownstone integreert goed met andere producten
voor smart homes. Het Smart Home systeem ondersteunt
onder andere Amazon Alexa, Homey en de Toon. Elke
maand komen er nieuwe apparaten bij waarmee de
Crownstones integreren.

ZONEVERWARMING

AANLAATSTRESS

Door de koppeling met slimme radiatorknoppen is er
een juiste temperatuur in elke kamer. Niet te koud
in de woonkamer en niet te warm in de slaapkamer.
Comfort en tegelijkertijd energie besparen!

Nooit meer nadenken over “Heb ik het strijkijzer wel
weggezet?” of op vakantie “Heb ik alle lichten wel uitgedaan?”.
Ook is het relaxed om te weten dat je niet achter de kinderen
aan hoeft te rennen om alles uit te zetten.

Natuurlijk is het van belang om een alarmsysteem te
hebben. Echter, voorkomen is beter dan genezen.
Met het Smart Home pakket gaan de lichten aan op
de momenten dat ze normaliter ook aangaan, net alsof
u thuis bent!

SMART HOME PAKKET INHOUD

INSTALLATIE

Het Smart Home pakket bevat een inbouw Crownstone voor achter elk stopcontact
en een slimme thermostaatknop voor op elke radiator. Met het Smart Home pakket
komt een gratis app voor Android en iPhone. Nieuwe functionaliteit komt automatisch
beschikbaar via updates. Het Smart Home Pakket bevat de volgende componenten:

De installatie van Crowstones wordt het best gedaan door een erkend installateur.
De installatie is bij de prijs inbegrepen en betreft alle werkzaamheden rondom
het correct plaatsen van de inbouw Crownstones achter de al aanwezige
stopcontacten inclusief voorrijkosten. Eventueel meerwerk wat betreft haken breekwerk of vervanging van stopcontacten moet met de individuele
installateur worden doorgenomen.
Neem contact op voor een offerte bij installateur@crownstone.rocks.
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