
Niko Home Control
Je huis werkt beter met Niko



2



3

Je huis werkt beter met Niko Home Control
Comfortabeler wonen, veiliger leven en tegelijkertijd een pak energie besparen. Niko 
Home Control stuurt de elektrische toestellen en systemen in je woning aan. Je bedient 
alles met schakelaars, een flexibele bediening en/of je smartphone. De mogelijkheden 
van Niko Home Control zijn eindeloos. Dankzij het tijdloze design past het systeem 
naadloos in je interieur.

Klaar voor de toekomst
Niko Home Control is dé oplossing om je elektrische installatie mee te laten 
evolueren met onze snel veranderende manier van leven en communiceren. 
Het huisautomatiseringssysteem verlegt de grenzen van je comfort, veiligheid, 
gebruiksgemak en energieverbruik. Niko Home Control evolueert voortdurend mee 
met de nieuwste trends en standaarden. Met de draadloze oplossingen van Niko plaats 
je moeiteloos eender waar in huis schakelaars bij, zonder stof te maken.

Voor jou en je gezin
Met Niko Home Control krijgen jij en je gezin een grote portie comfort en veiligheid. 
Met 1 druk op de knop alles in huis uitschakelen wat uit moet staan? Met Niko Home 
Control ben je steeds gerust.

Belgische kwaliteit en expertise
Met 100 jaar ervaring, waarvan meer dan 20 jaar in huisautomatisering, is Niko als 
marktleider een vaste waarde in België. Met Niko Home Control kies je voor echte 
Belgische expertise. In alles wat we doen, staat innovatie centraal.

Centraal platform voor je systemen in huis
Slimme systemen van andere merken koppel je gemakkelijk aan Niko Home Control. 
Zo bedien je je verwarming, ventilatie, audio en meer van waar je maar wil. API-
integratie met Niko partnersystemen, hobby API of API voor systeemintegratoren.

Je huis werkt 
beter met Niko
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Gecentraliseerde mechanische afzuigventilatie (EasyHOME PureAIR 
Compact Connect, EasyHOME PureAIR Compact Premium)

• De ventilatiesnelheid controleren en regelen (bv. dagelijks, boost, gasten, 
vakantie)

• Je ventilatiemodus controleren en regelen (automatisch, programma, 
manueel)

• Het CO2-niveau opvolgen

Ventilatie met warmterecuperatie (InspirAIR® Side, InspirAIR® Top)

• De ventilatiesnelheid controleren en regelen (bv. dagelijks, boost, gasten, 
vakantie) 

• Je ventilatiemodus controleren en regelen (automatisch, programma, 
manueel)

• Het CO2-niveau opvolgen
• De relatieve luchtvochtigheid opvolgen

Warmwaterwarmtepomp (T.Flow® Hygro+, T.Flow® Nano)

• Je warmwatermodus controleren en regelen (automatisch, boost, gasten, 
vakantie)

Warmtepomp (T.One® AIR , T.One® AquaAIR)

• Je huidige kamertemperatuur controleren
• Je gevraagde kamertemperatuur controleren en regelen
• Je programmeermodus kiezen (bv. uit, eco, comfort, boost, programma)
• De werkingsroutine controleren en selecteren (bv. verwarmen, koelen, uit)
• Het warmwatersysteem boosten (enkel voor T.One® AquaAIR)
• Het warmwatersysteem aan- of uitzetten (enkel voor T.One® AquaAIR)

Je kunt die functies rechtstreeks aansturen in je Niko Home Control 
gebruikersinterface of combineren in routines/acties om meerdere items 
tegelijk te bedienen met één simpele druk op de knop (bv. alle lichten 
uitschakelen en de ventilatie of verwarming op 'afwezig' zetten bij het 
indrukken van de knop 'alles uit' of 'weggaan').
Voor meer geavanceerde instellingen en configuraties in het 
partnersysteem kun je de Aldes app gebruiken.

(*) De beschikbare functionaliteit en producten binnen Niko Home Control zijn afhankelijk van de specifieke 

installatiekenmerken van het partnersysteem.

Wat kun je doen met 
Niko Home Control 
en Aldes?*



5

Wat heb je nodig? 

Er is geen extra elektrische bekabeling nodig. Je hebt een computer met een 
webbrowser en een internetverbinding om beide systemen met elkaar te 
koppelen.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:
• Je installatie heeft een draadloze slimme hub of connected controller II.
• Je installatie is geconfigureerd met de meest recente 

programmeersoftware (versie 2.13 of hoger).
• Je installatie heeft een actieve internetverbinding.
• Je hebt je installatie geregistreerd en je hebt je e-mailadres en paswoord 

bij de hand.
• Als je de Aldes functies wilt gebruiken in combinatie met Niko Home 

Control acties, moeten deze acties worden geprogrammeerd via de 
Niko Home Control programmeersoftware voordat de koppeling 
wordt geactiveerd.

Aldes producten die compatibel zijn met het Niko systeem:
• Gecentraliseerde mechanische afzuigventilatie: EasyHOME PureAIR 

Compact Connect, EasyHOME PureAIR Compact Premium
• Ventilatie met warmterecuperatie: InspirAIR® Side, InspirAIR® Top
• Warmwaterwarmtepomp: T.Flow® Hygro+, T.Flow® Nano
• Warmtepomp:  T.One® AIR , T.One® AquaAIR)

Voorzien van een AldesConnect™ box voor een internetverbinding.

Meer informatie vind je op www.aldes.com

Een actieve internetverbinding voor je Aldes systeem
Een actieve Aldes gebruikersaccount met wachtwoord om de koppeling 
tussen Niko Home Control en het Aldes systeem te activeren
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Hoe activeer je de koppeling?

Ga naar je 'mynikohomecontrol' webportaal (https://mynikohomecontrol.niko.eu/enus) 
en meld je aan met je Niko Home Control inloggegevens.

Meer informatie vind je op  http://guide.niko.eu.

Open ‘alles 
bekijken’ op 
de pagina met 
geconnecteerde 
services.

1 3 5

2 4

Selecteer het Aldes 
icoon.

Volg de instructies.

Je kunt je 
Aldes functies 
toewijzen aan je 
geconfigureerde 
acties als je ze in de 
Niko Home Control 
configuratiesoftware 
hebt aangemaakt.

De Aldes functies 
verschijnen 
automatisch in 
je Niko Home 
Control apps en je 
touchscreens nadat 
je de koppeling 
hebt geactiveerd.
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PF-1252-91

Niko nv

Industriepark West 40

9100 Sint-Niklaas

België

sales.be@niko.eu

+32 3 778 90 00

www.niko.eu

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter 
laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder 
energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en 
door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen 
met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand 
en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch 
familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese 
vestigingen. 

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: ‘Hoe kunnen 
we gebouwen beter laten werken voor jou?’

Niko Nederland BV

Schorsweg 4

8171 ME Vaassen

Nederland

sales.nl@niko.eu

+31 88 015 96 00

www.niko.eu


