Beste klant,

Beste architect,
Hartelijk dank om even de tijd te nemen om alle mogelijkheden door te nemen met ons Y-O-U-R home systeem dat
we niet zomaar die naam hebben gegeven.
De BASIS-gedachte bij ontwikkeling van ons systeem dat gebaseerd is op 25 jaar activiteit in de domotica-sector
(eerste realisatie anno 1989) was TOTALE VRIJHEID te bieden aan de eindgebruiker bij configuratie van ZIJN
woning.
Als ruggegraat voor ons systeem gebruiken we de producten van de wereldspeler CRESTRON.
(www.crestron.com)
U kan ons Y-O-U-R home systeem met al zijn mogelijkheden natuurlijk ook verder ontdekken op onze website
www.domoticsystems.be.

Nog even het principe overlopen:
• In iedere kamer worden slechts 2 knoppen voorzien
• Via deze 2 knoppen kan de gebruiker zijn 4 SFEREN opvragen (kort en lang drukken)
• Deze 4 sferen zijn volledig VRIJ instelbaar en hierin kan desgewenst audio en/of verwarming betrokken
worden . Men is dus volledig vrij van die 2 knoppen te gaan “invullen” zoals men dat zelf wenst.
• Touchpanels zijn geen absolute must maar natuurlijk een mooie aanvulling.
Ideaal is 1 touchpanel per verdieping aangezien op dergelijke panelen een complete bediening en uitlezing
van het COMPLETE project mogelijks is .
Fig1=startpagina BASIC lay-out

Fig2=startpagina SETTING lay-out

•
•
•
•

Bedienen via i-Pad en i-Phone en Android is mogelijk.
Bediening via PC of MAC is mogelijk.
Bediening via externe verbinding is mogelijk (i-Phone,i_pad,PC enz)
Op alle bedieningspanelen (touchpanels Crestron , i-Pad , i-Phone , PC lay-out , Mac lay-out) kan de
gebruiker zelf gaan bepalen waar men alle instellingen van het systeem zal kunnen doen. Met één klik maakt
men dus van zijn bedieningspaneel een BASIC - of een SETTINGPANEEL. Vrij vaak wordt hiervoor de

i_Pad aangewend of de PC van de “hoofdgebruiker” . De gebruiker is echter volledig vrij van deze
SETTINGS op alle panelen te doen indien hij dit wenst.
Op ieder bedieningspaneel (zowel BASIC als SETTINGS) kan de complete installatie bediend en uitgelezen
worden .

• In ons basis-concept Y-O-U-R home zit de integratie van 4 DECODERS vervat. Dit kan zowel Telenet als
Belgacom zijn. Deze 4 decoders vormen dan ook meteen de 4 eerste bronnen van een
multiroom/multisource systeem.
Standaard gebruiken we decoder 1 om TV te kijken en decoder 2 om naar musicchannels te luisteren.
Decoder 3 en 4 zijn onze radiotuners (tuner ouders en tuner kinderen bijvoorbeeld).
Alle mogelijkheden blijven echter beschikbaar op de 4 decoders maw……los van de standaard-bestemming
kunnen alle decoders in hun totaliteit gebruikt worden .
Men kan dus perfect gelijktijdig voor 4 verschillende TV – of radiozenders kiezen.

Hieronder een opsomming van instellingen die men kan doen en dit alles
KAMER per KAMER. (kamersettings)
-

Tijdstip bepalen waarbij de verlichting automatisch gedoofd wordt bij KLAAR , HALF-KLAAR
worden . Standaard staat deze instelling op NOOIT
Tijdsduur bepalen na dewelke de verlichting mag gedoofd worden indien er GEEN beweging is in
de kamer. Standaard staat deze instelling op NOOIT.
PANIEK-scenario actief in de kamer ? JA of NEEN
AANWEZIGHEIDSSIIMULATIE bij vakantie in deze kamer ? JA of NEEN

Fig3= LIGHT-settings (handleiding geïntegreerd in de touch-panel)

-

Instellen van de 4 sferen (SOFT,HARD,COMFORT en OFF)

-

Instellen van de uit te voeren actie bij bewegingsdetectie in de kamer.
Tevens kan men vrij kiezen onder welke VOORWAARDE dit moet gebeuren en men kan kiezen
tussen bij SCHEMER , bij DONKER , ALTIJD of NOOIT.
Ook de timer gedurende dewelke deze MOTION-functie wordt uitgevoerd is vrij instelbaar van
1min tot 30min.
Van zodra in een kamer een SFEER wordt gekozen is deze MOTION-verlichting niet meer actief.
(een gekozen SFEER heeft dus prioriteit op timer-functies)
Ideaal voor korte bezoeken aan kamers zoals bergingen,doorgangen,hallen,kelders enz)
Veel drukknoppen worden op deze manier ook echt overbodig = esthetische meerwaarde.
Fig4= instellen SFEREN + instellen functie / timer bewegingsmelder

-

Tijdstippen bepalen waarbij de verwarmingsinstallatie in de 3 beschikbare regimes gaat in functie
van het leefpatroon en dit voor weekdag en weekend. De setpoints van deze 3 regimes zijn vrij
instelbaar . (DAG – NACHT en COMFORT-regime)
Het OFF-regime wordt opgevraagd wanneer de woning in vakantie-stand gaat.
Dit alles is alweer KAMER per KAMER instelbaar .
Fig5= instellen VERWARMINGSTIMERS (weekdag / week-end)

-

Instellen van de gewenste start-up volumes + klankleur in zijn kamer en dit individueel PER
muziekbron .
Fig6= instellen start-up VOLUME + KLANKKLEUR (vol/bas/treble)

Hieronder een opsomming van de GLOBALE instellingen
-

Bovenop alle kamerinstellingen kan de gebruiker ook volledig vrij instellen welke commando’s
moeten worden uitgevoerd bij GLOBALE sturingen zoals SLAPEN , OPSTAAN en WEGGAAN
die men vanop ieder bedieningspaneel kan activeren via de onderste menubalk. (zie fig1+2)
De mogelijkheden hierbij zijn door het concept Y-O-U-R home vastgelegd en zijn het resultaat
van de vragen komende van het cliënteel gedurende 25 jaar waarin een 180-tal domoticaprojecten werden gerealiseerd . (zie fig 7 voor enkele van de vele mogelijkheden)
U beslist dus volledig zelf wat er moet gebeuren met uw sferen , verwarming , audio en gordijnen
/ screens wanneer u gaat slapen , opstaat en weggaat en dit KAMER per KAMER.
Fig7= instellen GLOBALE sturingen(wat moet er gebeuren met
sferen/verwarming/audio/gordijnen bij SLAPEN / OPSTAAN / WEGGAAN)

-

Op vraag van veel domotica-gebruikers werd ook een ALLES OP DEZE VERDIEPINGS –
functie ingelast.
Met linker knop op de bovenste menubalk (zie fig 1+2) activeert u een deze functie en via pagina
volgens fig 8 kiest u de gewenste commando’s .
Fig8= opvragen ALLES OP DEZE VERDIEPINGS-functie

Nadat u uw keuze heeft gemaakt zal dit commando uitgevoerd worden in alle kamers waar u voor
“JA” heeft geselecteerd .
Voorbeeld: U wenst met één commando uw volledige gelijkvloers in een sfeer SOFT te plaatsen.
U drukt op de knop “ALLES GV”….pagina hierboven komt tevoorschijn en u
selecteert “ALLE kamers op gelijkvloers op Soft” .
Het is evident dat kamers zoals buro,garage,berging enz niet in deze sfeerstatus
moeten komen en in die kamers selecteert u dus “NEEN” voor de optie SFEREN.
(zie fig 9 waarbij Buro niet zal deelnemen aan het commando)
Alweer een handige functie waarmee u in staat bent van uw woning volledig af te
stemmen op uw leefpatroon dus.
Fig9= bepalen uit te voeren commando’s ALLES OP DEZE VERDIEPINGS

-Bovenop de verklarende teksten die bij iedere instelknop voorzien werden is er ook een INFOpagina voorzien (fig 10) waarin wij de manier waarop je alle GLOBALE sturingen zoals slapen ,
opstaan , weggaan , paniek en party activeert .
Deze pagina kan u ten allen tijde en op ieder bedieningspaneel opvragen .
Er werd ook een CLEAN-functie voorzien op ieder bedieningspaneel waarmee wij u de
mogelijkheid bieden om het paneel te reinigen zonder ongewenste sturingen te activeren.
Fig10= INFO-pagina

-In onderstaande afbeelding (fig 11) tonen wij u hoe u heel eenvoudig kiest op welke
voorkeurzender uw 4 decoders moeten opstarten. Dit zal uiteraard enkel uitgevoerd worden op
voorwaarde dat deze decoder in GEEN andere kamer in dienst is en ook deze info wordt heel
duidelijk vermeld op deze pagina.
Fig11= Instellen start-zenders decoders. (in dit geval Telenet zenders)

-De bediening van het audio / video systeem gebeurt aan de hand van een dynamische
paginastructuur waarop je via icoontjes uw gewenste zenders kan selecteren.
Infraroodcommando’s memoriseren behoort dus tot het verleden.(zie fig 12 + 13)
Fig12= selectie TV-zenders (u kiest zelf voor small screen of big screen)

Fig13= selectie RADIO-zenders (u kiest zelf voor small screen of big screen)

- U kan uw decoder ook gerust bedienen vanop uw i-Pad door gebruik te maken van de gekende
knopfuncties op de afstandbediening van uw decoder (zie fig 15)
Fig15= bediening decoder via gekende knopfuncties van uw afstandbediening Telenet
(Alweer kan u kiezen tussen small screen of big screen)

Bediening Y-O-U-R home via bedieningspaneel met
BASIC lay-out
Als gebruiker kiest u dus volledig zelf op welk bedieningspaneel u enkel sturingen wil gan doen
en dus geen INSTELLINGEN wenst toe te laten.
Door één druk op de knop schakelt u over van SETTING lay-out naar BASIC lay-out.
Hieronder enkele afbeeldingen die de eenvoud van de bediening illustreren.

Fig12= STARTPAGINA BASIC lay-out (geen instellingen Y-O-U-R home mogelijk)

Fig13= bedienen VERLICHTING via BASIC lay-out.

Fig14= bedienen SFEREN via BASIC lay-out.

Fig15= bedienen GORDIJNEN via BASIC lay-out.

Fig16= bedienen AUDIO / VIDEO via BASIC lay-out.

Fig17= selectie TV-zenders decoders via BASIC lay-out. Fig18= selectie DOCU-zenders via BASIC lay-out

Fig19= infopagina SLAPEN

Fig21= overzicht SETTINGS op BASIC lay-out

.

Fig20= infopagina WEGGAAN

Fig22= Instellen SFEREN + instellen functie / timer bewegingsmelder ook mogelijk op BASIC lay-out !

Het staat de gebruiker vrij om de voorziene instellingsmogelijkheden Y-O-U R home aan te wenden in functie van
zijn verwachtingen en wensen .
Onze hoofdbedoeling was van iets heel compleet aan te bieden waarmee de gebruiker op een heel eenvoudige
manier ZELF kan beslissen hoever hij met zijn domotica-systeem wil gaan.
Het staat hem ook vrij van alles step by step te gaan invullen naarmate hij alle mogelijkheden met het systeem
ontdekt.
Custom programming is nog steeds mogelijk maar totaal geen must meer !!.

Hartelijk dank voor de tijd die u vrijmaakte voor de interesse in ons Y-O-U-R
home systeem met liefde voor domotica gerealiseerd door

