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	 							domotica	

Op de TV worden we bijna doodgegooid met reclames van o.a. Nuon en Electrabel over het 
bedienen van de elektrische installatie vanaf een smartphone of tablet. Deze energieleveran-
ciers zorgen er met hun reclames voor dat domotica meer in de belangstelling komt te staan, 
waarop een serieuze domotica-installatie natuurlijk gratis mee kan liften. Tijd dus om eens 
te gaan kijken naar een installatie die net als die van de energieleveranciers via internet te 
bedienen is.

Bedien installatie 
ook buitenshuis
De	nieuwe	mogelijkheid	voor	Niko	Home	Control

Al vele jaren is het mogelijk om een elektrische 
installatie intelligent te maken. Verschillende 
systemen zijn er dan ook op de markt met 
elk hun eigen mogelijkheden. Ondanks alle 
aandacht die deze systemen gekregen hebben, 
zien we dat ze nog maar mondjesmaat inge-
zet worden, simpelweg omdat men de prijs 
te hoog vindt. De meerwaarde van een der-
gelijke installatie wegen voor veel gebruikers 
niet op tegen de hogere prijs.
Nu echter overal volop reclame gemaakt 
wordt voor besturing van je huis via smart-
phone of tablet, zal de belangstelling groter 
worden. Zeker bij de mensen die de goed-

kope systemen, die bij sommige energiecon-
tracten gratis geleverd worden, enige tijd in 
gebruik hebben gehad. Zij hebben immers 
daarmee de voordelen van domotica gezien.

Schakelende	verdeelblokjes
Dat wat de energieleveranciers gratis weg-
geven bij een langdurend energiecontract 
is in feite niets meer dan een aantal slimme 
verdeelblokjes die draadloos communice-
ren met een basisstation dat gemonteerd is 
in de meterkast. Op dit basisstation wordt 
een aantal meetunits aangesloten die op de 
telwerken van de gas en elektriciteitsmeters 

geplakt worden. Het basisstation zelf communiceert via het ethernet-netwerk 
van de gebruikers en kan zo via WiFi en internet benaderd worden. Met een 
App op uw telefoon of tablet kan nu via een server van de energieleverancier 
contact gemaakt worden met het basisstation thuis waarna meetgegevens en 
schakelcommando’s uitgewisseld kunnen worden.

Bedenk dat het bij dit systeem niet gaat om een vast geïnstal-
leerde oplossing, maar om een serie losse kastjes die aan een 
bestaande installatie toegevoegd kunnen worden. Dit houdt 
dan ook in dat er de nodige beperkingen aan kleven. Zo kunt 
u slechts een beperkt aantal lampen of apparaten schakelen 
en alleen via losse kastjes die her en der in diverse wandcon-
tactdozen geplaatst zijn. Het schakelen van bijvoorbeeld de 
vaste verlichting in een woonkamer of gang is dan ook niet 
mogelijk, tenzij u gebruik maakt van speciale LED-lampen 
met een ingebouwde draadloze interface (van toepassing bij 
het systeem van Nuon).

Home	Control
Het systeem Home Control van Niko gaat vele malen verder. 
Dit is een vaste besturing waarmee alles in huis te regelen 
en te besturen is. Ook kan het net als de eerder besproken 
systemen het energieverbruik in de gaten houden, waarbij 
opgemerkt moet worden dat Niko een veel betere interface 
heeft. Zo worden gas en water gemeten door te koppelen aan 
meters met een elektronische tellerinterface en meet men 
stroom en spanning om zo het elektrische energiegebruik te 
bepalen. Zelfs voor een 3 fase netwerk heeft men een module 
met drie meetingangen. Uiteraard kunnen meerdere meet-
modules opgenomen worden om zo ook nog de energie-
productie van bijvoorbeeld solarpanelen of windmolens te 
meten. Ook kunnen de verwarming, de airco, de ventilatie, 
de zonwering en wat er nog meer in huis bestuurd moet wor-
den probleemloos aangesloten worden. Beperkingen zijn er 
daarbij eigenlijk niet.
En dan is er natuurlijk de grote vraag in hoeverre er aan 
Home Control een totaal ander prijskaartje hangt dan aan 
bijvoorbeeld de E-manager van Nuon. Wie begint met de 
gratis E- manager bij een drie jaar energiecontract denkt 
natuurlijk goedkoop uit te zijn, maar hiermee wordt slechts 
€ 149,- bespaard en krijgt u alleen de mogelijkheid om de 
standen van de gas- en elektriciteitsmeter te volgen. Voor alle 
andere opties zoals het schakelen van het licht of het bedie-
nen van de verwarming via de E-thermostaat, komt daar nog 
het nodige bij. Daarbij zijn de mogelijkheden lang niet zo 
uitgebreid en betaalt u per maand nog eens € 2,95 voor het 
gebruik van de server. Uiteindelijk zult u zien dat bij een 
nieuwe installatie de kosten van Niko Home Control mis-
schien vergelijkbaar liggen dan de optie met allemaal losse 
kastjes en modules.

Vergelijking
Niko Home Control vraagt om een totaal andere manier 
van opbouw van de elektrische installatie. Dit maakt ook 
waarom bij nieuwbouw het meer dan interessant is voor de 
klant om niet een conventionele installatie te laten maken, 
maar een installatie die niet alleen het gebruiksgemak aan-
zienlijk verhoogt, maar ook nog eens helpt bij de besparing 
van energie. 
Op de site van Domotica Passie trof ik een prijsvergelijking 
aan tussen een huis met of zonder domotica. Volgens deze 
site ligt de prijs van de elektrische installatie op ongeveer 3% 
van de totale bouwkosten en moet men rekening houden 
met ca. 5% bij een domotica-oplossing. Dit is dan wel een 
systeem op basis van een vaste installatie. Hoe dit percentage 
zal liggen bij het toepassen van de E-manager van Nuon of de 
Smart energy box van Electrabel kan ik zo niet zeggen. Wel 
moet u rekening houden met het feit dat de installatievoor-
delen bij een vaste domotica-installatie bij de E-manager en 
aanverwanten niet van toepassing zijn. Hierdoor zou het wel 
eens zo kunnen zijn dat u met een vaste domotica-installatie 
uiteindelijk voordeliger uit bent.
Totaal anders ligt het natuurlijk wanneer een bestaande 
installatie omgebouwd moet worden naar een intelligente 
installatie. Dan is het flexibele systeem van bijvoorbeeld de 
E-manager natuurlijk veel voordeliger omdat dit immers 
niet vraagt om een totale aanpassing van de installatie. Ook 
is hier naar wens gemakkelijk een uitbreiding aan te leggen. 
Gewoon een extra kastje kopen en inpluggen. Wel moet 
u bedenken dat met betrekking tot de veiligheid een vaste 
installatie natuurlijk het meeste te bieden heeft. Bij de niet 
vaste oplossing zal de gebruiker veel eerder gaan werken met 
verlengsnoeren, stekkerblokjes, etc.

Geen	centraaldozen
De opbouw van een vaste domotica-installatie is niet te ver-
gelijken met een conventionele installatie. Allereerst zijn er 

geen centraaldozen meer nodig. Alleen voor 
de wandcontactdozen die een vaste spanning 
voeren is de installatie vergelijkbaar, maar 
alle schakelaars en lichtpunten worden com-
pleet anders aangelegd. Voor de schakelaars 
is de situatie eigenlijk heel simpel. Door het 
gehele huis loopt één netwerkbus waarop 
alle actuatoren aangesloten worden. Ook 
worden hierop de decentrale meet- en scha-
kelunits aangesloten. Omdat de netwerkbus 
een laagspanningsbus is, gelden voor de 
installatie totaal andere eisen dan die in de 
NEN1010.
Fraai bij Niko zijn de schakelaars. Deze zijn 
heel erg plat. Een eenheid met twee of meer 
schakelaars kan daardoor plat op de muur 
gemonteerd worden en is er maar één instal-
latiedoos nodig voor het aansluiten van de 
gehele unit op de bus. Dit maakt dan ook 
dat bij het aanpassen van de installatie er 
geen hak- en breekwerk uitgevoerd hoeft te 
worden. Er kan simpelweg een extra schakel-
print toegevoegd worden.
Op de bus kunnen ook andere actuatoren 
aangesloten worden zoals de thermostaat en 
een eco-display. Afhankelijk van het gekozen 
type kabel kunnen de actuatoren op maxima 
250 meter van de besturing geplaatst wor-
den. Voor de verbinding wordt een twee-
draadskabel gebruikt, waarbij de voeding 
voor de actuatoren via dezelfde twee aders 
loopt. 
Figuur 1 geeft een beeld van de opbouw 
van de installatie. Het gaat hier om een vrij 
uitgebreide installatie waarin alle mogelijk-
heden van bediening zijn opgenomen. Het 
gaat hier overigens uitsluitend om het aan-
sluitschema voor de besturingskant, want 
het vermogensgedeelte van de installatie is 
hierin niet weergegeven.
Met betrekking tot de bediening van de 
installatie via smartphone of tablet moet 
opgemerkt worden dat het hier nog alleen 
gaat om de communicatie via het WiFi-
netwerk. De bediening via internet (waar we 
verderop dieper op in gaan), is hier nog niet 
in opgenomen.
Hoe het vermogensdeel van de installatie 
er uit komt te zien, toont het voorbeeld in 
figuur 2. Dit is veel kleiner installatie dan 
die uit figuur 1, maar wel is te zien dat alle 
verlichting (en uiteindelijk ook alle gescha-
kelde wandcontactdozen) vanuit de centrale 
meterkast of onderverdeler bedraad worden. 
Hierbij moet men natuurlijk wel de richt-
lijnen uit de NEN1010 volgen, maar echt 
ingewikkeld is dit alles niet.
Zoals al gezegd kan Home Control ook 
ingezet worden voor verwarming, koeling 
en ventilatie. In figuur 3 treft u een voor-
beeld aan van een uitgebreide verwarmings-
installatie die per kamer de temperatuur kan 
regelen. Ook deze installatie kan uitgebreid 
worden met sensoren om bijvoorbeeld de 
energie die door de zon geleverd wordt te 
volgen.

Buitenshuis
Onlangs lanceerde Niko de nieuwe remote 
control service voor Niko Home Control. 
Waar bewoners vroeger enkel binnenshuis 
de rolluiken konden bedienen of de verwar-
ming controleren, kan dat nu met de smart-
phone of tablet overal ter wereld.
Met de remote control service, de nieuwe 
dienst van Niko Home Control, kunnen alle 
functies van de smartphone- (zowel Android 
als iPhone) en tabletapplicatie voortaan 
ook buitenshuis gebruikt worden. Zo kan 
Niko Home Control op een veilige manier 
bediend worden via 3G, GPRS of een WiFi-

Figuur 4. De 
E-manager van Nuon.

1. Voeding 
2. Controller
3. IP-interface 
4. Meetmodule 
5. Pulsteller 
6. 4 VDC-voeding 
7. PoE-voeding 
8. Railkoppeling 
9. 6 geschakelde kringen 
10. Verwarming 
11. Ventilatie 
12. 2 gedimde kringen 
13. 3 geschakelde kringen 
14. 3 digitale inputs 
15. 3 rolluiken 
16. RF-interface Easywave 
17. Analoge sensormodule 
18. Analoge stuurmodule 0-10 V 
19. Analoge stuurmodule 1-10 V

Figuur 1. Een voorbeeld van een installatie.

hotspot. Deze nieuwe dienst zal vanaf 1 juli 2013 beschikbaar zijn en kan 
geïnstalleerd worden op alle nieuwe en bestaande Niko Home Control 
installaties.
Om deze nieuwe optie mogelijk te maken, heeft Niko een nieuw stuk hard-
ware ontwikkeld en op internet een server geplaatst waarlangs alle communica-
tie verloopt. Wie dus iets in huis wil bedienen, logt in op de server met behulp 
van een App waarna deze server contact maakt met de installatie thuis om zo de 
diverse meetwaarden en gewenste bedieningsopdrachten door te sturen. 

Beperkte	aanpassing
Het volstaat om een Niko Home Control gateway in de schakelkast toe te 
voegen. De aanvulling van de kast is dus beperkt. Deze DIN-railmodule (8E) 
wordt met de Niko Home Control IP-interface verbonden via een ethernet-
kabel met een RJ45-connector. De gateway heeft een afzonderlijke voeding 
en kan om het even waar in de schakelkast geplaatst worden. Handig bij 
de uitbreiding van bestaande installaties. Verder wordt de gateway via een 
ethernetkabel aangesloten op de router van de eindgebruiker zodat er een 
internetverbinding tot stand komt. De router heeft geen specifieke program-
mering nodig. Het volstaat dat de gebruiker zich op de website van Niko 
registreert.

Mooie	meerwaarde	voor	de	woning
Thuiskomen in een koude kamer, twijfelen of de verlichting wel uit is of 
angst voor inbraak tijdens de vakantie, is nu verleden tijd dankzij deze 
remote control service. Hiermee verhogen bewoners niet enkel de veiligheid 
van hun woning, maar ook hun dagelijks comfort. Dankzij de mogelijkheid 
om het energieverbruik op afstand te monitoren, wordt gemakkelijk gevolgd 
of er geen onnodige elektriciteit, water of gas verbruikt wordt. “Dat betekent 
meteen een flinke besparing en een mooie meerwaarde voor de woning”, 
aldus Niko.
Eén ding is zeker. Home Control kent weinig beperkingen en in feite kan bijna 
elke denkbare besturing met dit systeem gerealiseerd worden. Daarmee gaat 
het beduidend verder dan de veel simpeler E-manager (figuur 4) die in feite 
meer bedoeld is voor de gebruikers die zelf de installatie aan willen leggen.    •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Bedien installatie ook buitenshuis”.

Ewout	de	Ruiter

Figuur 2. Het ver-
mogensdeel van 
de installatie.

Figuur 3. Een voor-
beeld om met Home 
Control de temperatuur 
per ruimte te kunnen 
regelen.


