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Advies, Ontwerp,  Kennis 
 
EWSDOMOTICA is een onafhankelijke 
partner in Nederland voor het adviseren, 
ontwerpen en geven van kennis over 
moderne huisautomatiserings installaties, die 
het leven eenvoudiger, comfortabeler, veiliger 
of efficiënter maken. 
 
Meer weten? Aarzel niet om 
contact met ons op te nemen. 
www .EWSDOMOTICA .nl 
ewsdomo @ hotmail.com 
 
 
 

Domotica 
 
DIENSTEN EWSDOMO 
• ADVIES. 
• KOOPONDERSTEUNING. 
• ONTWERP. 
• CURSUS 
 

Unieke dienstverlening… 
ONAFHANK EL I JK DOMOTICA ADVIES . 
 
Het is 2012, uw verwacht meer dan een standaard 
elektrotechnische installatie. Bediening gordijnen, 
verlichting. Maar ook koppeling  en besturing vanaf uw 
IPAD is uw droom of wens. 
EWSDOMOTICA heeft de kennis en ervaring 
om ú te adviseren. 
Ook technieken voor specifieke doelgroepen als 
(mantel)zorg of verzorgingshuizen zijn bij 
EWSDOMOTICA bekend. 
EWSDOMOTICA kan u helpen door advies, 
Een cursus te geven.  
 

U HOUDT ZICH BEZIG MET DE 
WENS, WIJ MET DE TECHNIEK. 
 
De moderne elektrotechnische 
installatie is een combinatie van 

diverse systemen die  onderling 
zoveel mogelijk zijn gekoppeld. 
 

Onafhankelijke 
hulp, 

                  
 
 

TOEPASSINGSGEBIED 
Domotica is op verschillende gebieden toe te passen. 
Zo kunt u verschillende verkoop argumenten 
toepassen en de doelgroep op deze manier overtuigen. 
Ook in het verkooptraject kan EWSDOMOTICA u 
ondersteunen! 
Zo kunt u vraag gestuurd pakketten toe voegen. 
De oudere generatie wil voorbereid zijn op eventuele 
(mantel)zorg, terwijl de nieuwe generatie levensloop 
Bestendige installaties wil in de nieuw te bouwen 
woning. 
 
 

KENNIS 
 Treedt samen met u  in de 
gesprekken met uw leverancier. 
 
 

INTERNET 
OPLOSSINGEN 
EWSDOMOTICA heeft contact met partijen die online 
diensten aanbieden. Zo wordt het mogelijk 
de woning op afstand te besturen en informatie 
op te vragen. 
 
 

CONTACT 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen! 
De dienst van EWSDOMOTICA werkt aanvullend op 
die van u. Uw krijgt technieken van nu! Tegen de 
kosten die u hiervoor over heeft. 

 
CURSUS 
Wij komen bij u aan huis in de Regio Utrecht, om u op 
basis van een cursus wegwijs te maken in de 
begrippen en technieken waarover uw leverancier u 
gaat uitvragen t.b.v. de bouw. 
De kosten hiervoor zijn 60 euro per 2 uur voor max 2 
personen excl reiskosten. 
 

 
 
HUIS 
AUTOMATISERING 



Unieke dienstverlening… 
ONAFHANK EL I JK DOMOTICA ADVIES . 
 
 

Vraag vanuit de markt: 
De moderne gebruiker 
wil moderne technieken 
in zijn pand: 
• Alarmsysteem. 
• Toegangsverlening 
systeem. 
• Gebouwbesturing systeem. 
• Multimedia systemen. 
• Computernetwerken. 
• (Video)intercomsysteem. 
• Centraal stofzuig systeem. 

Vaak zijn dit losstaande systemen. 
(proprietary) 
 
Aanbod: 
Fabrikanten spelen hierop in en maken 
componenten voor deze systemen. 
En gespecialiseerde installateurs kunnen op 
hun eigen vakgebied deze installaties goed 
aanbrengen. 
Meestal heeft de gebruiker een voorkeur voor 
bepaalde merken of systemen of zelfs voor wie 
ze aanbrengt 

 

 
Integratie: 
Zou het dan niet mooi zijn als het 
beveiligingssysteem zou ‘vertellen’ tegen het 
gebouwbesturingssysteem en de 
klimaatregeling dat de bewoner afwezig is, 
zodat de verlichting uit kan en de 
nachtverlaging in kan gaan? 
Of bij een brand c.q. zorg alarm inschakelen 
van verlichting en openen 
van de gordijnen, misschien 
kunnen de rolluiken dicht als 
de bewoner afwezig is en de 
duisternis invalt? 
 
Uitdaging: 
Wie zorgt voor een integratie van deze 
systemen? 
Het installatiebedrijf kent immers maar een 
systeem en weet niet hoe dit te koppelen is 
met andere systemen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oplossing: 
De unieke service van EWSDOMOTICA is 
hiervoor de oplossing. 
Door de uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van systemen.  EWSDOMOTICA kan u 
helpen uw leverancier te geven wat van u 
verwacht wordt. 
 

 

 

 

 

 

 


