
Want jij kan een bestaand gebouw slim maken!

En dat is heel eenvoudig... voor jou én je klant!

Hey, jou hebben we nodig!

Je klant wil een maximum aan comfort 

en veiligheid èn hij zou bovendien 

ook graag energie besparen.  Een 

nieuwbouwwoning of -kantoor kun 

je makkelijk vormgeven zoals hij dat 

wil. Maar wist je dat je ook een ouder 

gebouw in een handomdraai kunt 

uitrusten met digitalSTROM? Het is de 

perfecte oplossing die aan alle wensen 

van je klant tegemoetkomt. digitalSTROM 

is eenvoudig en snel te installeren, 

zonder hak- of breekwerk. 

Ideaal voor woningen en kleine bedrijfspanden

Wij staan voor je klaar!

Wil je meer informatie over de digitalSTROM slimme woning 
of kantoor? Neem dan vandaag nog contact met ons ervaren 
team van specialisten. 

Contacteer digitalSTROM:
info@digitalstrom.nl  
+ 31 85 0090 700

Verder maken onze digitalSTROM installateurs ook gretig gebruik van 
volgende diensten:

   Regelmatige informatieve webinars
   Kostenloos marketing materiaal
   Ontwerp en planning ondersteuning

+ 15 jaar ervaring
+ 25.000 installaties
+ 10 landen
+ 700.000 modules geïnstalleerd

+

+ +

+
GE-TKM300               SW-TKM200    GR-KL210 

dSS20    dSM12   dSF25

Bestel een voordelig testpakket 

inclusief de certificatie trainingsdag.

Powerline! 
De beste oplossing voor nieuwbouw èn renovatie.

Ervaar het gemak 
van digitalSTROM 
met de besturing 
van licht en 
zonwering in 
dit handige 
testpakket.
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Pakket voor
699 €

incl. gratis
trainingsdag*.

digitalSTROM AG  
Brandstrasse 26 (tot juni 2021) 
Wiesenstrasse 10A (vanaf juli 2021)
CH 8952 Schlieren
 T +31 85 0090 700
info@digitalstrom.nl 
www.digitalstrom.com

* Maximaal 1 pakket per 
nieuwe digitalSTROM 
installateur klant.“



Renovatie. Slim zonder zorgen…

Met de unieke powerline technologie van digitalSTROM tover je de klassieke 
elektrische installatie van een bestaande gebouw om tot een slim netwerk. Je 
hoeft niet te breken, geen extra bekabeling te plaatsen en je kunt de installatie  
in 1 of 2 dagen afwerken. 
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Geniet van onze aanbieding: een handig startpakket! 

Advies verkoopprijs 
2178,33 € excl. BTW

Voordelen voor je klant
Huizen en kantoren krijgen een ingrijpende 
make-over, maar je klant ondervindt niet de 
minste hinder. Alle schakelaars blijven bruikbaar 
zoals voordien. Hij zal verlichting, klimaat, 
zonwering, beveiliging én energiebeheer 
eenvoudig en slim kunnen bedienen, monitoren 
en beheren met de digitalSTROM app. Ook 
vanop afstand. Hij kan later zelf zonder jou 
tussenkomst aanpassingen doen aan het 
systeem. 

Voordelen voor jou
digitalSTROM voorziet in een default set-up, 
zodat je heel efficiënt kunt werken. 
Het programmeren van de functies doe je simpel 
en snel, met onze gratis configuratietool. Met de 
beperkte tijd die je hebt, kun je meer klanten blij 
maken en een grotere omzet halen. 

En nog extra voordelen 
voor je klant...

Maximaal wooncomfort, beveiliging 
en gebruiksgemak, minder 
energiekosten.

Programmeer slimme knoppen
Alle schakelaars blijven bruikbaar zoals vroeger.  
Maar je kan ook ‘slimme’ knoppen creëren door 
ze eenvoudig te programmeren.  Denk maar 
aan een ‘alles uit’-knop. Een ‘slapen’ knop. Zo 
geniet je klant van extra comfort en bespaart hij 
tegelijkertijd.

Je klant is aan zet
Met een gebruiksvriendelijke app kan je klant 
alle elementen van de installatie moeiteloos 
bedienen, beheren en monitoren, ook op afstand. 
Wenst hij later zelf dingen aan te passen? Geen 
nood, je klant kan dit zonder jouw hulp.

Maak sferen aan
Door lampen te dimmen en te combineren 
creëer je de ideale sfeer in huis of op kantoor, 
voor élke situatie, op élk moment van de dag. 

Koppel bewegingsmelders
Bespaar energie door het koppelen van 
bewegingsmelders in een berging, toilet of zelfs 
in de gang. 

Bedien met je stem
Voeg spraakbesturing toe aan je systeem en 
laat je klant toe zijn systeem met de stem te 
bedienen.

Je klant kiest zelf
Wil hij meteen alle smart home functies ineens 
in huis? Wil hij liever modulair aan de slag en 
bijvoorbeeld eerst de verwarming slim maken en 
wat later de verlichting of zonwering? Ook dat is 
perfect mogelijk

Wat kan je klant met dit pakket?

  Hij kan 10 verschillende lichtpunten bedienen, thuis of 
    vanop afstand met de APP.

  Dagelijks een beetje tijd winnen door het gebruik van 
    4  centrale geprogrammeerde drukknoppen. 

Bijvoorbeeld:
+ Met 1 druk op de knop zet je de woning in slaapmodus 
en gaan alle lichten uit.   
+ Je klant komt thuis en drukt op een knop: alle 
verlichting in de woonkamer en de keuken gaan 
branden.

  Scenario’s en timers instellen

  Veiligheid van zijn huis of pand verbeteren

  Aanwezigheidssimulatie instellen tijdens afwezigheid 
            of vakantie

De oplossing is uiterst betrouwbaar. 

Draadloze signalen komen er niet 

aan te pas zodat er geen elektrosmog 

veroorzaakt wordt  

+ + + +

Focus op verlichting

Pakket voor

1800 €*
*zonder 

installatie

dSS20        3 x dSF20  3 x dSM12        10 x GE-TKM300         2 x SW-TKM200

Extra functionaliteiten  nodig?  

Door enkele extra modules aan te sluiten 
kan je zeer makkelijk onderstaande 
functies toevoegen aan het systeem. 
Thermostaatregeling - Controle 
over ventilatie of Fan-coil - Sturing 
van rolluiken, gordijnen,  poorten of 
tuinhekken  - Buitenverlichting
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Installeer dit pakket in een dag

> >
Installatie in de 

meterkast

1 digitalSTROM Server 
+ 3 filters + 3 slimme 

meters

120 minuten

Installatie van de 
modules in de woning

10 lichtmodules om 
lichten te bedienen
Drukknop modules

150 minuten

Programmeren
 in de online 
configurator

90 minuten

en

digitalSTROM is een open systeem, 

dat compatibel is met toestellen, 

schakelaars en sensoren van vrijwel 

alle topmerken.


