TYXAL+
DRAADLOOS ALARM SYSTEEM

AUTOMATISEER JE WONING
IN JE EIGEN TEMPO

TYXAL +
In een wereld gedomineerd door onveiligheid heeft het
beschermen van mensen en bezittingen grotere prioriteit. Het Tyxal alarmsysteem beschermt en ontmoedigt
en levert u vertrouwen en gemoedsrust.

Al je bestaande of nieuwe apparatuur kan op TYDOM
worden aangesloten zonder dat hiervoor aanpassing
van je woning noodzakelijk is. Je bepaalt zelf wanneer
je nieuwe domoticafuncties toevoegt. Zo kun je de
automatisering van je woning eenvoudig en snel
uitbreiden wanneer je budget het toelaat.

BESPAAR TIJD DOOR JE EIGEN
SCENARIO’S TE MAKEN
10 jaar

Batterij
duur
UITBREIDBAAR
SYSTEEM
in samenwerking met de
TYDOM

ERGONOMISCH
& ESTHETISCH

Zelf scenario’s maken voor als je naar je werk gaat,
terugkomt van vakantie of vrienden ontvangt en
deze scenario’s met één klik activeren.

HUISAUTOMATISERING
DOMOTICA
maakt je leven
MAKKELIJK

PRODUCTAANBOD

JE PERSOONLIJKE GEGEVENS
ZIJN VEILIG BIJ TYDOM

PRAKTISCH
Bescherming per
zone of een totale
bescherming

TYDOM beschermt je privacy met de HomeCloud-oplossing. HomeCloud beveiligt de persoonlijke
gegevens in je woning zodat ze niet toegankelijk zijn
voor derden.
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Jaar
Garantie

RIHO Domotica
Nijverheidsweg 3
7251 JV Vorden
info@rihodomotica.nl

Smart controls for a better world

DOMOTICA
DOMOTICA
MAAKT
MAAKTJE
JELEVEN
LEVENMAKKELIJK
GEMAKKELIJKER

TYDOM 1.0
TYDOM is een nieuwe
domotica-oplossing waarmee je,
je woning, tweede huis of kantoor
lokaal of op afstand kunt bedienen
vanaf je smartphone of tablet.

Een intuïtieve app die kan
worden aangepast door foto’s
van uw huis te nemen.
Met de HomeCloud oplossing
beschermt de TYDOM uw
privacy!

Bedien uw
alarmsysteem

Programmeer
32 thermostaten
tot 8 zones
+ warm water

TYDOM
Gratis app
Geen abonnement
Binnenshuis verwarmen en verlichten

Verwarming
Beveiliging
◊ Verlichting
◊ Poorten en garage deuren
◊ Rolluiken
◊ Energiemonitoring
◊
◊

Bedien uw verlichting
binnen en buiten
en creëer scenario’s
naar uw behoeften

Bedien uw
rolluiken

Draadloos alarm

Buiten verlichting, poorten en garagedeuren

Bedien uw woning lokaal
of op afstand

Uw energieverbruik
beperken en bewaken

Verwarming en verlichting voor kleine bedrijven

