
Niko Home Control
Vaša domácnosť bude vďaka spoločnosti 
Niko fungovať lepšie
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Vaša domácnosť bude fungovať lepšie s Niko Home Control
Žite komfortnejšie a bezpečnejšie a zároveň ušetrite maximálne množstvo energie. 
Niko Home Control riadi elektrické zariadenia a systémy vo vašej domácnosti. Všetko 
ovládate pomocou spínačov, univerzálneho ovládača a/alebo smartfónu. Možnosti 
elektroinštalácie Niko Home Control sú nekonečné. Vďaka nadčasovému dizajnu systém 
dokonale zapadne do vášho interiéru.

Pripravený na budúcnosť
Niko Home Control je ideálnym riešením, lebo umožňuje, aby sa vaša elektroinštalácia 
vyvíjala súčasne s naším rýchlo sa meniacim životným štýlom a spôsobom komunikácie. 
Systém domácej automatizácie posúva hranice pohodlia, bezpečnosti, jednoduchosti 
používania a spotreby energie. Niko Home Control sa neustále vyvíja, aby držal krok 
s najnovšími trendmi a štandardmi. S bezdrôtovými riešeniami od spoločnosti Niko 
jednoducho nainštalujete spínače kdekoľvek v dome bez toho, aby ste narobili prach.

Pre vás a vašu rodinu
S Niko Home Control sa budete vy a vaša rodina cítiť pohodlne a bezpečne. Prajete si 
vypnúť všetky nepotrebné svetlá a spotrebiče v domácnosti stlačením jedného tlačidla? S 
Niko Home Control to nie je žiaden problém.

Belgická kvalita a odborné znalosti
So storočnými skúsenosťami (vrátane 20 rokov v oblasti domácej automatizácie) sa 
spoločnosť Niko stala lídrom na trhu a uznávanou značkou v Belgicku. S Niko Home 
Control si vyberáte skutočné belgické odborné znalosti. Jadrom všetkého, čo robíme, je 
inovácia.

Centrálna platforma pre vaše domáce systémy
Inteligentné systémy iných značiek sa dajú ľahko prepojiť s Niko Home Control. Môžete 
tak ovládať kúrenie, ventiláciu, ozvučenie a čokoľvek iné. Integrácia partnerských 
systémov spoločnosti cez API, prostredníctvom domácej API alebo integrátorov API 
systémov.

Vaša domácnosť bude 
vďaka spoločnosti Niko 
fungovať lepšie
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• Kontrolovať teplotu v miestnosti
• Kontrolovať vonkajšiu teplotu
• Vybrať vykurovací režim (napríklad režim doma, mimo domu, 

dovolenka)
• Kontrolovať a zvýšiť intenzitu ventilácie
• Kontrolovať teplotu horúcej vody v domácnosti
• Zvýšiť teplotu teplej vody v domácnosti

Tieto funkcie môžete mať k dispozícii priamo vo svojom používateľskom 
rozhraní NHC alebo ich môžete kombinovať v režimoch/akciách na 
ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia 
jediného tlačidla (napríklad zhasnutie všetkých svetiel a zníženie nastavenej 
teploty pomocou tlačidla „všetko vypnúť“/„odchádzam z domu“)
Aplikáciu od NIBE môžete kedykoľvek použiť na pokročilejšie nastavenia a 
konfigurácie v partnerskom systéme

(*) Dostupné funkcie v rámci Niko Home Control závisia od konkrétnych inštalačných 
funkcií partnerského systému

Čo môžete robiť 
pomocou Niko Home 
Control a NIBE? *
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Čo k tomu 
potrebujete? 

Nie je potrebné žiadne ďalšie elektrické vedenie. Na nastavenie 
prepojenia medzi oboma systémami vám postačí počítač s webovým 
prehliadačom a pripojením na internet

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control spĺňa nasledujúce požiadavky:
• Má bezdrôtový smart hub alebo connected controller II.
• Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho systému 

(verzia 2.6 alebo vyššia).
• Má aktívne pripojenie na internet.
• Je zaregistrovaná a vy máte poruke svoju e-mailovú adresu a heslo.
• Ak chcete využívať funkcie NIBE v kombinácii s akciami Niko Home 

Control, tieto akcie je potrebné naprogramovať pred aktiváciou 
prepojenia pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control.

Váš systém NIBE spĺňa nasledujúce požiadavky:
• Ide o tepelné čerpadlo alebo ventiláciu.
• Je kompatibilný so systémom NIBE Uplink.
• Váš systém NIBE je registrovaný u NIBE Uplink.
• Má aktívne pripojenie na internet.
• Na aktiváciu prepojenia medzi Niko Home Control a systémom NIBE 

potrebujete účet NIBE Uplink a heslo k nemu.
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Ako aktivova prepojenie?

Prejdite na webový portál „mynikohomecontrol“ (https://mynikohomecontrol.niko.eu/enus) 
a prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov Niko Home Control

Ďalšie informácie nájdete na stránke  http://guide.niko.eu

Na stránke s 
pripojenými 
službami otvorte 
„zobraziť všetky“.
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Vyberte ikonu 
NIBE.

Postupujte podľa 
pokynov.

Svoje funkcie NIBE 
môžete priradiť ku 
nakonfigurovaným 
akciám Niko 
Home Control, 
ak sú vytvorené 
v konfiguračnom 
softvéri Niko.

Po aktivácii odkazu 
sa funkcie NIBE 
automaticky 
zobrazia vo vašich 
aplikáciách Niko 
Home Control a na 
vašich dotykových 
obrazovkách.
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Niko Slovakia spol. s r.o.
Údernícka 9
851 01 Bratislava
Slovakia
info-sk@niko.eu
+421 2 63 82 51 55
www.niko.eu

Spoločnosť Niko navrhuje elektr(on)ické riešenia za účelom 
vylepšiť podmienky v budovách pre ľudí, ktorí v nich bývajú a 
pracujú. A to vďaka využívaniu menšieho množstva energie, 
zlepšením svetelného komfortu a bezpečnosti a zaistením, že 
všetky aplikácie budú spoločne bezproblémovo fungovať. Budovy 
s výrobkami od spoločnosti Niko sú účinnejšie, dajú sa ovládať na 
diaľku a spolupracujú s väčšími ekosystémami. Niko je belgická 
rodinná spoločnosť z mesta Sint-Niklaas a má 700 zamestnancov v 
10 európskych pobočkách. 

V spoločnosti Niko hľadáme odpoveď na otázku: “Ako dokážeme 
vylepšiť budovy, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám?”
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