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Niko Home Control er et velafprøvet og robust smart home-
system, som er let at projektere, installere, idriftsætte og 
bruge for dig og dine kunder. På en enkelt kursusdag 
kommer vi hele vejen rundt, så du bliver i stand til at 
håndtere hele processen og arbejdet med Niko Home 
Control

Niko Home Control er meget mere end lysstyring. Med Niko 
Home Control kan du integrere adgangskontrol, 
gardinstyring, musik, ventilation, varme, energi-overblik og 
meget mere gennem Nikos partnerskaber med førende 
mærker på disse områder som fx Sonos, VELUX, Nibe m.m.. 
Naturligvis alt sammen styret fra en brugervenlig app til 
betjening, som dine kunder kan downloade og bruge uden 
beregning.

Indhold:

Niko Home Control – fremtidens smart home system

Målgruppe

Dette kursus er for dig, der er elektriker, overmontør, el-
installatør, rådgivende ingeniør eller system-integrator.

Forudsætninger

Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne har en 
elektrikerbaggrund eller lignende.

• Niko Home Control produktprogram og systemoverblik
• Partnerskaber og integration af funktioner i det smarte

hjem, fx musik og stemmestyring
• Processen fra projektering til idriftsættelse
• Software til konfiguration
• App til betjening
• Basisfunktioner og avancerede funktioner
• Eksempler på boliginstallationer
• Praktiske eksempler med fysisk installation af produkter
• Arbejde med de detaljerede parametre i de avancerede

funktionsblokke
• Praktisk integration af partnerprodukter, fx

stemmestyring og musikanlæg
• Programmering af logik-funktioner og tidsplaner
• Automatisering af dokumentationsopgaverne
• Start på dit eget projekt

Udbytte

Du vil blive i stand til at projektere, installere og 
idriftsætte boliginstallationer med Niko Home Control.

Du får værktøjer til at rådgive og vejlede dine kunder om 
den rette løsning og om fordelene med Niko Home 
Control frem for en traditionel elinstallation.

Du får indblik i de avancerede funktionsblokke og 
logikfunktioner i Niko Home Control , som gør løsningen 
hurtig at tilpasse til dine kunders behov. Du vil kunne 
lave dokumentation, som du kan bruge både som 
aftalegrundlag og efterfølgende udvidelse eller service.

Praktiske informationer

Kursusmateriale udleveres på USB-stik. Medbring 
din egen pc/mac med administrator-rettigheder, 
så Niko konfigurationsoftware kan installeres.

Bliv godt klædt på til dit arbejde med Niko Home Control – fremtidens smarte boliginstallation.

Pris

1395,-


	Blank Page
	BAGSIDE.pdf
	Blank Page
	Blank Page




