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Kies voor het nieuwe serene
domoticawooncomfort

Een praktischer woning

De domotica is de via 

afstandsbediening of 

drukknoppen aangestuurde 

woning… 

U kunt uw verscheidene 

apparaten onmiddellijk en 

moeiteloos bedienen. 

Wat meer is, de systemen die

vandaag worden aangeboden 

en die gebaseerd zijn op

beproefde technologieën bieden

een grote veiligheid in een

installatie op maat. 

Een wel doordacht ontworpen

domotica die gegarandeerd is

door een fabrikant die 

wereldwijd bekend staat als de

voorloper in deze branche is 

uiteraard de bron van welzijn.

De technologische innovaties 

beïnvloeden steeds meer onze 

levenswijze. Wie kan vandaag nog

zonder GSM of zonder internet ? 

In een tijdperk waar alles digitaal

loopt, waar alles versnelt, waar 

alles vereenvoudigd wordt, is het 

vanzelfsprekend dat alle 

huisinstallaties zoals verlichting, 

verwarming of markiezen deze 

trend volgen. 

De domotica combineert deze

toepassingen tot een verhoogd

comfort.

Optimale veiligheid

In een tebis-installatie zorgen de

vermogendraden van 230 V alleen

voor de voeding van de 

elektrische ontvangers, waardoor

brandgevaar wordt beperkt. 

Ook het gevaar voor elektrisering

wordt aanzienlijk kleiner, daar de

stuurkring ofwel via de radio
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Een slimme keuze voor de

toekomst

Als u voor uw project opteert voor

een domoticaoplossing bent u

zeker dat u voor een systeem

kiest dat kan inspelen op de

toekomstige technologieën. 

Een domoticasysteem is evolutief

en biedt dan ook het voordeel dat

het permanent kan meegroeien

met uw behoeften, met uw 

veranderende leefomstandigheden

en ook met de recentste

technologische innovaties. 

Deze soepelheid voorkomt dat

alles overhoop moet worden

gehaald bij een eventuele 

verandering of een ongeval in het

dagelijkse leven, en betekent een

meerwaarde voor uw woning bij

eventuele verkoop.

n

ofwel via de bus op zeer lage 

veiligheidsspanning (ZLVS) werkt.

Daardoor en dankzij de 

batterijvoeding van de 

radiozenders is de veiligheid 

optimaal en kunnen om het even

waar bedieningspunten 

worden aangebracht. 
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Stuur uw leefruimte
moeiteloos aan

Een avondje home cinema

Heel het gezin heeft zich knus

geïnstalleerd in de sofa met een

zakje popcorn bij de hand om er

een gezellige avond van te

maken. Eén druk op de 

afstandsbediening… en de

voorstelling kan beginnen.

Er heerst een ideale sfeer : 

het licht wordt gedempt om

extra te kunnen genieten van de

kleuren op het scherm, de rol-

luiken worden neergelaten om

lichtweerkaatsing te voorkomen,

de verwarming gaat over op de

comfortmodus om het gezellig

warm te maken. 

Het spektakel kan beginnen…

Een sfeer volledig 

naar uw zin

Om te garanderen dat u op elk

ogenblik de beste sfeer in huis

hebt, slaat tebis de scenario’s

op die alle elektrische functies

van uw woning (verlichting, 

verwarming, rolluiken, 

home cinema, besproeien van

het gras…) combineren. 

Deze kunnen worden 

geactiveerd via de 4 

aanraaktoetsen van de 

roomcontroller, die eveneens

voorzien is van een display voor

weergave van aanvullende 

informatie (temperatuur, tijd,

datum, toestand van de kringen,

lichtsterkte…) en daardoor een

echte minicentrale wordt. 

Bedien uw woning zonder u te

vermoeien

Bediend op al uw wenken

Met tebis kunt u alle elektrische

functies in uw woning moeiteloos

controleren. 

U moet het systeem daartoe

alleen maar configureren 

afhankelijk van uw leefgewoon-

ten, door één of meer functies

(inschakelen van de buitenver-

lichting, lager instellen van de 
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Gewekt in alle rust

Zaterdag, 9 uur. 

Eindelijk weekend ! 

Nog wat lekker luieren in bed. 

Het is zo eenvoudig om bij het

wakker worden alles in huis te

kunnen regelen vanuit bed. 

Alles gebeurt automatisch zonder

maar één vinger te moeten 

uitsteken : de rolluiken worden

omhoog gehaald, de verlichting

wordt op het juiste niveau

ingesteld, de verwarming gaat

over op de comfortmodus en het

koffiezetapparaat wordt

ingeschakeld… 

Lekker uitslapen is zalig !

“Domotica, de sleutel tot

uw geluk...”

verwarming, neerlaten van de

elektrisch bedienbare rolluiken…)

toe te kennen aan één 

of meer bedieningspunten 

(drukknop, roomcontroller, 

afstandsbediening…). 

Dankzij deze 

automatiseringstoestellen bent u

ook zeker dat u nooit nutteloos 

energie verbruikt…

C o n t ro l e  
v a n  d e  
s f e e r

C o m f o r tS c e n a r i o ’s
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Leef in alle
gemoedsrust

Op weg naar onze

vakantiebestemming

“Iedereen in de wagen ? 

Niets vergeten ? 

Dan zijn we vertrokken…

Met mijn afstandsbediening activeer

ik het scenario “ik vertrek” : de 

rolluiken en de garagepoort worden

gesloten, het alarmsysteem wordt

ingeschakeld, alle lichten worden

gedoofd, de aanwezigheidssimu-

latie wordt geactiveerd, de 

verwarming gaat over op de 

ecomodus. 

Ik vertrek met een gerust gemoed… 

Wat meer is, als de diepvriezer 

tijdens onze afwezigheid defect

geraakt, stuurt tebis mij een 

sms of een e-mail. 

En voor onze terugkeer zal ik via

internet de bevelen doorsturen naar

tebis die er dan voor zorgt dat onze

woning klaarstaat om ons te 

ontvangen. 

We profiteren beter van onze

vakantie als we ons geen zorgen

hoeven te maken. 

Geen paniek

De namiddag loopt op zijn einde,

we profiteren nog van de zon op

het terras. 

Er steekt plots een onweer op met

regen en rukwinden. 

Er moet snel worden gereageerd,

de kinderen die in de tuin aan het

spelen zijn, moeten naar binnen

worden gebracht. Intussen steekt

tebis een handje toe en haalt de

markies omhoog, sluit de 

elektrisch bedienbare dakramen,

regelt de verlichting… 

Domotica op haar best !

“Vertrek in alle veiligheid 
met een gerust gemoed”

De beschermengel van 

uw woning

Of u met vakantie gaat, of er

een weekend of gewoon 

een dag op uittrekt, het 

tebis-systeem zorgt voor de

ideale configuratie van uw 

woning tot u terugkeert. 

Het activeert het alarm,

schakelt de verwarming over op

de ecomodus, haalt de rolluiken

neer, dooft nog eventueel

brandende lichten en kan zelfs

een aanwezigheid simuleren

om ongewenste bezoekers af

te schrikken. 

tebis loopt vooruit op de 

feiten om u een ongeëvenaard

comfort te bezorgen. 

Het schakelt bijvoorbeeld de

buitenverlichting in als de dag

ten einde loopt, zet ‘s

morgens vroeg de 

gazonsproeiinrichting in werking

en opent de elektrisch bedien-

bare markies zodra de zon ver-

schijnt. 

Bovendien brengt het u op de

hoogte van een technisch

defect aan sommige elektrische

apparaten.

Via e-mail of sms worden we op
de hoogte gehouden van een
abnormale toestand
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Veiligheid onder 

permanente controle

Via de internet gateway kunt u

met tebis communiceren van om

het even waar ter wereld.

U kunt tijdens uw afwezigheid de

instellingen voor uw woning

veranderen en via videocamera

bekijken of uw bevelen goed 

worden opgevolgd. 

Hiertoe moet u zich gewoon 

identificeren op de website

www.domoport.com.

Loopt er iets fout (technisch alarm

of ongewenst bezoek), dan stuurt

tebis u een waarschuwingsbericht

met beelden via e-mail of sms.

We houden altijd een oogje in

het zeil op uw woning

Wa a r s c h u w i n g s b e r i c h t  
v i a  e - m a i l  o f  s m s

C o n t ro l e  o p  
a f s t a n dA a n w e z i g h e i d s s i m u l a t i e
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Automatiseringstoestellen die u

het leven vergemakkelijken...

Dit apparaat met origineel en 

discreet design dient voor de 

aanwezigheidsdetectie en de 

lichtsterkteregeling. 

Het kan worden geïntegreerd in 

de automatische aansturing van 

de verlichting, rolluiken, 

verwarming of ventilatie…

Evolueer zonder
enige beperking

“Niets is definitief, 
alles is evolutief”

Herconfigureer naar wens

Dankzij zijn werkingsprincipe kan

het tebis-systeem vrijwel onbeperkt

evolueren zonder de elektrische

installatie te moeten vervangen. 

Om de bestemming van een

vertrek te veranderen, moet u

gewoon de associaties tussen de

bedieningspunten en de functies

vanaf het schakelbord 

herconfigureren. 

Ik spring handig om met 

onze leefruimte

Echt spijtig dat we van die 

zolderruimte niet ten volle kunnen

genieten. 

Er een extra vertrek van maken,

zou nochtans maar een kleine

stap zijn. 

Als het zover mocht komen, is er

niets makkelijker dan 

domoticafuncties : dankzij de

draadloze techniek hoeven alleen

maar de bedieningspunten die

met het volledige systeem 

communiceren op de juiste plaats

te worden aangebracht. 

Resultaat : geen breekwerk. 

Alles verloopt snel, netjes, en er

wordt niets beschadigd. 

We worden zowat de architect

van ons eigen interieur !

Het gezin breidt uit

Binnenkort krijgt Julie er een

broertje bij. 

Uitkijken dus naar een extra

kamertje. 

De enige oplossing lijkt het

bureau. 

Geen bezwaar, we moeten alleen

maar de functies toegewezen aan

elk bedieningspunt vervangen

door de functies voor het onthaal

van de baby (dimverlichting, 

aansturing van de rolluiken, 

verwarming,…). 

Puur kinderspel !
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Bij uitbreiding of renovatie doet het

tebis-gamma een beroep op de

draadloze techniek. 

Zo kunnen grote werkzaamheden

achterwege blijven. 

U kiest de plaats van de 

bedieningspunten en tebis houdt

rekening met de functies van het

nieuwe vertrek. 

Domotica is een echt praktisch

“pluspunt”.

Conf igurat ie-
wi jz ig ing

R e n o v a t i e  /
u i t b re i d i n g

D r a a d l o z e
t e c h n i e k
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tebis orkestreert
uw domoticasysteem

tebis achter de schermen

tebis is een elektrisch 

installatiesysteem dat

gebaseerd is op het installeren

van twee aparte kringen. 

De eerste kring zorgt voor

de energieverdeling 

(vermogenkring), de tweede

voor het overbrengen van de

informatie i.v.m. de commando’s

(stuurkring). 

De intelligentie van tebis 

bevindt zich in het hart van uw

elektrisch schakelbord. 

Daar worden de bevelen 

geïnterpreteerd die via radio of

een buskabel (EIB) worden

overgebracht vanuit de 

bedieningsinrichtingen

(drukknoppen, afstandsbe-

dieningen, sensoren…) voor 

het activeren van de 

bijbehorende functies.

tebis orkestreert werkelijk uw

domoticasysteem, het zorgt

voor het beheer van al uw 

elektrische toepassingen en

combineert ze in scenario’s 

die geïnspireerd zijn op 

uw levenswijze.

Originele oplossingen

tebis reikt u oplossingen aan

die buiten het bereik van de 

traditionele elektrische 

installatie liggen.

Commando waarmee u 

verschillende elektrische functies

tegelijk kunt aansturen. 

Aan u om de gewenste configu-

ratie voor een gegeven situatie te

definiëren.

Vb. : scenario “welterusten”.

Alle lichten gaan uit behalve in de

nachthal, alle elektrisch 

bedienbare rolluiken sluiten, de

verwarming gaat over op de 

ecomodus…
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Hiermee kunt u verschillende kringen

van eenzelfde toepassing groeperen

om niet telkens opnieuw dezelfde 

rituelen te moeten uitvoeren.

Vb. : commando voor het doven van

de volledige verlichting van een

verdieping.

Hiermee kunt u alle kringen van 

eenzelfde toepassing inschakelen,

om te voorkomen dat u er één 

over het hoofd ziet.

Vb. : aansturing van alle elektrisch

bedienbare rolluiken van 

een woning.

EIB – KNX-bus, 

een beproefde techniek

De EIB-bus die op grote

schaal wordt toegepast voor

het technisch beheer van

gebouwen kan op meer dan

10 jaar ervaring steunen. 

De op de Europese 

Konnex-standaard (KNX)

gebaseerde bus is dé 

technische oplossing bij 

uitstek voor 

domoticatoepassingen.
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De grens aan tebis ?

Uw verbeelding…

Als echte “butler” staat het tebis-

systeem klaar voor uw gezin op

elk belangrijk moment. Het zorgt

voor alle elektrische functies die

u wenst om u het leven wat 

eenvoudiger te maken. 

Neem de tijd om u te ontspan-

nen, want tebis neemt het 

allemaal van u over :
Controleren of de lichten in 

de kelder uit zijn zonder naar 

beneden te moeten lopen

En nog talloze andere

toepassingen, aan u om ze 

te bedenken.

Een specifieke sfeer-

verlichting creëren voor uw 

geliefkoosde momenten…

Programmering automatisch 

besproeien 

Centraal uitschakelen

Automatische aansturing van

de buitenverlichting bij 

valavond

Instellen van de verwarming 

afhankelijk van uw 

aanwezigheid

De badkamer verwarmen 

voordat u wordt gewekt

De stroomcircuits in de 

kinderkamer uitschakelen als 

ze niet worden gebruikt

Een aanwezigheid simuleren 

tijdens uw vakantie

Bij regen de elektrisch 

bedienbare dakramen sluiten

Bij felle wind de markiezen 

omhoog halen

Aansturen van de 

verwarming vanuit uw 

kantoor

Controle van uw woning 

via internet

U via sms of e-mail op de 

hoogte brengen van een 

ongewenst bezoek
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“Als het slechts op
vier punten zou
aankomen”

 Een globaal systeem

tebis bevindt zich in het hart 

van uw elektrische installatie en

is dan ook een echt 

domoticasysteem. 

Dit betekent dat tebis zorgt voor

alle elektrische functies van uw

woning en ze combineert in 

scenario’s met meervoudige

toepassingen om uw gezin op al

zijn wenken te bedienen en zo te

zorgen voor een maximum aan

comfort en veiligheid.

 Een duurzame technologie

tebis is gebaseerd op konnex,

het communicatieprotocol dat de

Europese standaard is geworden,

en garandeert daardoor dat uw

domoticasysteem klaar is voor de

toekomst. 

Dankzij de complete evolutiviteit

en compatibiliteit zal het systeem

kunnen zorgen voor alle functies

die u later eventueel zou willen

toevoegen. 

 Een wel doordacht systeem

tebis is het resultaat van door 

de Hager-groep doorgevoerd

deskundig onderzoek op het

gebied van domotica en is één 

van de meest geslaagde en 

meest volledige domotica-

systemen op de markt. 

Het systeem werd ontwikkeld 

door een alom gekend fabrikant

en wordt geïnstalleerd door 

gespecialiseerde elektro-

installateurs. 

Daardoor staat het borg voor 

een hoog kwaliteits- en 

betrouwbaarheidsniveau.

 tebis on-line

Voor meer informatie, surf naar

www.hagergroup.be

tebis, bron van welzijn

Hager, een leider die 
helemaal bij is op het 
gebied van innovatie

De Hager-groep ligt aan de
basis van de belangrijkste
technologische innovaties
voor de veilige verdeling van
elektrische energie in
woningen en in 
beroepsruimten. 
Dankzij haar nabijheid en 
luisterbereidheid heeft Hager
in 50 jaar tijd een sterk 
partnership opgebouwd met
de elektro-installateurs.

Als voorloper op het gebied
van domotica stelt Hager u
met tebis een globaal, veilig
en goed gedefinieerd systeem
ter beschikking voor de cont-
role van uw woning.

Meer over de Hager-groep
komt u te weten 
door te klikken op
www.hagergroup.net
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tebis, bron van welzijn

Het bouwen van een woning is een voorbereiding op de
toekomst en betekent meer ruimte en meer vrijheid. 
Kiest u daarbij voor een tebis domoticasysteem,
dan weet u zeker dat uw installatie zal kunnen inspelen op
de technologieën van morgen. 
Met tebis worden uw dromen werkelijkheid ! 
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1. tebis* laat zich op een eenvoudige en economische manier 
installeren tijdens de bouwfase en opent een wereld van 
nieuwe mogelijkheden, ook voor de toekomst. In ruil voor een 
investering van zowat 3% van uw totaal project krijgt u 
maximaal wooncomfort en optimale veiligheid.

2. Met tebis beschikt u vandaag al over een installatie die 
voorbereid is op de toekomst en die binnen minder dan 10 jaar 
in alle woningen zal uitgegroeid zijn tot standaard. Op die 
manier geeft u een reële meerwaarde aan uw woning bij 
eventuele verkoop.

3. Met tebis is niets definitief. Een systeem zoals tebis groeit 
mee met veranderende wensen. De basisinstallatie is 
moduleerbaar en kan op elk moment worden uitgebreid met 
nieuwe functies. 

4. tebis regelt uw levensfeer : de verwarming en de ventilatie 
worden geprogrammeerd op basis van uw wensen, en de 
jaloezieën en rolluiken worden automatisch aangestuurd 
afhankelijk van het tijdstip en het weer, zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken.

5. tebis zet uw dagelijkse rituelen om in comfort : 
het ophalen van de rolluiken ‘s ochtends, het automatisch 
besproeien van het gazon, het automatisch sluiten van 
de deuren en de garagepoort ’s avonds behoren tot de vaste 
dagelijkse rituelen. tebis doet het voor u.

6. tebis wijst u de weg ! De algemene bediening van de 
sfeervolle verlichting en de verlichting van opritten en 
trappen via een drukschakelaar of melder behoren tot de 
talrijke beschikbare functies.

7. tebis kan worden aangesloten op een alarmsysteem, 
weerstation of brandbeveiligingssysteem en houdt 
uw woning in de gaten tijdens uw afwezigheid.

8. tebis houdt dagelijks toezicht op uw veiligheid : functies zoals 
het uitschakelen van de voeding van stopcontacten in een 
kinderkamer en in de badkamer beschermen 
u tegen elektrocutiegevaar !

9. tebis kan op afstand worden bediend. 
U kunt uw installatie op elk moment aansturen : via afstands-
bediening thuis of via GSM onderweg, in de wagen. 

10.Met tebis zijn comfort, veiligheid en besparing geen luxe meer. 
Maak u het leven een stuk makkelijker en geniet met volle teugen !

(*) 5 jaar waarborg op alle Hager producten 

10 goede redenen om voor 
tebis te kiezen
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