
Perfectly at home 
wherever you are



Smart home 
raambekleding

Creëer een slimmer huis door de 

lichtinval te beheren, uw privacy te 

beschermen en uw huis veiliger te 

maken. SUNWAY® raambekleding 

voorzien van  Ease® motoren, powered 

by Homematic IP, zijn ontworpen 

voor uw manier van leven en bieden 

comfort, gemak en veiligheid voor elk 

raam en elke ruimte in uw woning. U 

hoeft geen Smart Home specialist te 

zijn.
     

Download de intuïtieve Homematic 

IP app uit de App Store of Google 

Play of gebruik een handige 

afstandsbediening. In een paar korte 

stappen kunt u genieten van dagelijks 

gemak en uw nieuwe raambekleding 

bedienen. 





Creëer persoonlijke scènes 
voor optimaal comfort  
Creëer persoonlijke scènes 
voor optimaal comfort  



Creëer op basis van uw individuele behoeften en 

levensstijl persoonlijke instellingen (scènes) die passen 

in uw dagelijkse activiteiten. Regel de lichtinval in uw huis 

- automatisch. Of u nu op natuurlijke wijze wakker wilt 

worden met ochtendlicht, de middagzon wilt temperen 

of ‘s nachts uw raambekleding sluit voor een behaaglijk 

en veilig gevoel, Homematic IP stelt uw raambekleding 

automatisch in op basis van uw voorkeuren. Zelfs wanneer 

u niet thuis bent. 

Kwaliteit – Betrouwbaarheid – Veiligheid
eQ-3 met Homematic IP is de Europese marktleider in 
smart home-systemen. 2,8 miljoen huishoudens
maken gebruik van het systeem dat veel verschillende 
toepassingen in huis biedt. Homematic IP is in Duitsland 
ontwikkeld. 



Persoonlijke bediening - Optimaal comfort 
Door de positie van uw raambekleding nauwkeurig 
af te stellen, kunt u schittering op uw beeldscherm 
verminderen, van de eerste lentezonnestralen 
genieten en uw meubels en vloeren beschermen 
door schadelijke UV-stralen te blokkeren.
U kunt het comfortniveau in uw woning op elk 
moment van de dag direct optimaliseren met de 
app, of via uw persoonlijke voorkeursinstellingen, 
om uw raambekleding in de gewenste stand te 
zetten. Zo kunt u gemakkelijker de warmte buiten 
houden in de zomer en de isolatie verbeteren in de 
winter.

Energie-efficiënt
Dankzij de ingebouwde, oplaadbare batterijen is er 
geen externe stroomvoorziening nodig, zodat er  
geen zichtbare kabels zijn. De energiebesparende 
motor garandeert een laag stroomverbruik en een 
lange levensduur van de accu.

Thuis of elders
Waar ter wereld u ook bent, met het Homematic 
IP-systeem heeft u volledige controle over uw 
raambekleding, zelfs wanneer u lang van huis bent.

Dagelijks 
gemak







Het hart van uw smart home-systeem 
Het centrum van het Homematic IP-systeem is 
de hub die verbinding maakt met uw router en
vervolgens met de Homematic IP Cloud. Er is 
ruimte voor 120 raambekledingsproducten
of andere apparaten in uw huis. De installatie is 
zeer snel, met behulp van de gratis intuïtieve
app en is volledig gecodeerd en veilig.

Aangesloten
De Homematic IP Hub maakt draadloos 
verbinding met uw thuisnetwerk, smartphone 
app of afstandsbediening. De betrouwbare 
radiofrequentie zorgt voor een storingsvrije 
aansturing van uw raambekleding.

Klaar voor spraakassistent
Amazon Alexa, Google Home en Google 
Assistant kunnen naadloos worden gekoppeld 
aan het Homematic IP-systeem om uw 
spraakgestuurde woonervaring te verbeteren.

Homematic 
IP Hub 



Eenvoudige 
integratie van 
Smart Home 
oplossingen
Een belangrijke optie van het Homematic IP- 

systeem is de eenvoudige integratie met meer dan 

100 Homematic IP-oplossingen voor thuis.

Naast raambekleding kunt u ook apparaten 

toevoegen om verwarming en klimaat, beveiliging, 

verlichting en toegang tot het huis te regelen.

Geavanceerde bediening van raambekleding 

wordt eenvoudig gemaakt door deze te verbinden 

met raamsensoren, wandschakelaars, verlichting 

en thermostaten. Zo heeft u een alles in één 

Homematic IP smart systeem.
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Privacy en bescherming 
persoonsgegevens 

Uw privacy en veiligheid zijn belangrijk voor ons. 

Het Homematic IP smart home-systeem biedt 

een compromisloze gegevensbeveiliging en werd 

bekroond met het certificaat van uitmuntendheid 

door de Duitse VDE (Duitse Vereniging 

voor Elektrische, Elektronische & Informatie 

Technologie) voor zijn uitstekende protocol-, IT- 

en gegevensbeveiliging. En uw raambekleding 

heeft een eigen IP-adres volgens de nieuwste 

internetstandaard IPv6 voor extra bescherming.

U bent dus goed voorbereid op de toekomst, 

omdat uw raambekleding nu al rechtstreeks 

toegankelijk is via het internet.
Privacy 
De Homematic IP Hub Cloud 
service houdt zich aan de 
Europese privacywetgeving.
Informatie die wordt 
opgeslagen in Homematic IP 
Cloud is volledig anoniem.
De communicatie tussen 
de hub, cloud en app is 
versleuteld en anoniem.
Gegevens zoals naam, e- 
mailadres of mobiele telefoon, 
blijven anoniem.





d  Bewezen robuust, betrouwbaar en 
veilig

 Dankzij de samenwerking tussen   
 vooraanstaande bedrijven in raambekleding 
 en smart home systemen.

d  Automatische besturing
 Homematic IP regelt automatisch uw   
 raambekleding. U kunt uw producten omhoog  
 en omlaag bewegen, kantelen en draaien -   
 direct of volgens uw ingestelde schema - zelfs  
 wanneer u niet thuis bent.

d  Diverse bedieningskeuzes
 Bedien uw raambekleding via de gratis app, een  
 afstandsbediening of via spraakassistentie.

d Eenvoudige installatie
 Eenvoudige en draadloze installatie van uw   
 raambekleding, met behulp van korte installatie  
 stappen.

d  Eenvoudige integratie met andere 
Homematic IP-apparaten

 Combineer zonwering en privacy met meer   
 dan 100 Homematic IP-toepassingen,   
 waaronder verlichting, beveiliging, klimaat en  
 nog veel meer.

d  Groepsinstellingen met de slimme app
  Creëer snel afzonderlijke instellingen per raam 

of kamer, of bedien het hele huis met behulp 
van de Homematic IP App.

d  Oplaadbare batterijen
 Ingebouwde oplaadbare batterijen en   
 energiezuinige motoren, garanderen een laag  
 stroomverbruik en een lange levensduur van de  
 batterijen.

d Verbeterde energie-efficiëntie
 Combineer uw raambekleding met de   
 Homematic IP-verwarmingstoepassing, om het  
 energieverbruik van uw huis te optimaliseren.

d  Privacy en veiligheid
 Bescherm uw privacy en veiligheid door de   
 posities van uw raambekleding te variëren via  
 vooraf ingestelde tijdschema’s. Ook wanneer u  
 niet thuis bent.

d  Het oog wil ook wat
  De motor is onzichtbaar geïntegreerd en 

werkt volledig draadloos. Combineer uw 
nieuwe smart home-systeem met de mooiste 
raambekledingsproducten in de allernieuwste 
looks en trends.

Ease® Smart Blinds met 
Homematic IP
Perfectly at home wherever you are



Ease® motoren zijn leverbaar in combinatie met de volgende 
SUNWAY® raambekledingsproducten:

• Rolgordijnen type M/L
• Nubus® rolgordijnen
• Duette® Shades
• Plissé Shades
• Horizontale jaloezieën 16/25 mm 

Overige SUNWAY® raambekledingsproducten voorzien van een 
standaard 230V motor (bijvoorbeeld van Geiger of Somfy) kunnen, 
i.c.m. de Actor van Homematic IP, eveneens communiceren met de 
Homematic IP app. Dat betreft de volgende producten:

• Rolgordijn type XL/XXL met 230V motor
• Horizontale jaloezieën 50/70 mm
• Houten jaloezieën 50/70 mm
• Vouwgordijnen XL systeem



® Geregistreerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2022.

Voor meer info

www.homematic-ip.com/en/product/
ease-powered-homematic-ip


