TYDOM

Domotica
maakt je leven gemakkelijker

TYDOM
MIJN GEAUTOMATISEERDE HUIS

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. Bedieningsgemak voor het
hele gezin. TYDOM maakt je leven eenvoudiger, comfortabeler en veiliger.
Bovendien kun je er energie mee besparen.

Kies de TYDOM-oplossing die bij
je past. Elke TYDOM-oplossing
bestaat uit een gateway en een app
waarmee je de aangesloten apparaten
kunt bedienen, waar je ook bent!

3 Tydom-oplossingen

Je gezin en persoonlijke bezittingen
beschermen

Je woning lokaal of
op afstand bedienen

De bediening
van je rolluiken
automatiseren

Je woning comfortabeler maken
door je verwarmingssysteem
te programmeren
Je eigen
verlichtings
scenario’s
maken

Je energieverbruik
beperken en
bewaken

AUTOMATISEER JE WONING
IN JE EIGEN TEMPO
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 dat toelaat.

BESPAAR TIJD DOOR JE EIGEN
SCENARIO’S TE MAKEN
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.

Een intuïtieve app,
waaraan je zelf
afbeeldingen van
je woning
kunt toevoegen

JE PERSOONLIJKE GEGEVENS
ZIJN VEILIG BIJ TYDOM
TYDOM beschermt je privacy met de HomeCloud-oplossing.
HomeCloud beveiligt de persoonlijke gegevens in je woning
zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

Kies uw TYDOMoplossing

TYDOM 3.0
Al je domotica

TYDOM 2.0

Optimale beveiliging voor je
woning

TYDOM 1.0

Eén app voor de bediening van al
je multimedia en domotica
Hoogwaardige foto- en
videokwaliteit voor een intuïtieve
bediening

Domotica voor iedereen

Sms-meldingen van het alarm
en video’s van de incidenten
ontvangen

De gateway en de app

Videobewaking van je woning,
lokaal of op afstand

Tv en home cinema

Videodetectie
Alarm

Videodetectie

Alarm

Verwarming

Alarm

Verwarming

Verlichting

Verwarming

Verlichting

Openen/sluiten

Verlichting

Openen/sluiten

Energie verbruik

Openen/sluiten

Energie verbruik

Energie verbruik

Apparatuur van verschillende
leveranciers bedienen

Hifi

Download de demoversie op:

RIHO Climate Systems
Nijverheidsweg 3
7251 JV Vorden
T: +31 (0) 575 55 59 99
F: +31 (0) 575 55 59 43
info@rihoclimatesystems.nl
www.rihoclimatesystems.nl

