“Als er iets met mijn moeder gebeurt,
ben ik de eerste die het hoort”

Leefstijlmonitor
Bent u als mantelzorger (mede) verantwoordelijk voor
een geliefde? Mijnhuis-online biedt u de mogelijkheid om
op afstand het leven van deze persoon in de gaten te
houden. Mijnhuis-online registreert op een groot aantal
kritische punten het gebruik van de woning en bekijkt
24 uur per dag of er onverwachte dingen gebeuren. Als
mantelzorger wordt u dagelijks op de hoogte gehouden
door middel van een email- of SMS-bericht. Krijgt u een
verontrustende mededeling, dan kunt u zelf poolshoogte
nemen of iemand vragen om even langs te gaan bij uw
geliefde. Mijnhuis-online biedt hiermee de ideale oplossing
om voor elkaar te zorgen.

www.mijnhuis-online.nl/momenten

Wat heb je nodig?
• Wendy
• Slimme meter of slimme sensoren
die bestaande meters in de
meterkast kunnen uitlezen
• Inhuis-display, smartphone of
tablet voor de bediening
• Diverse sensoren zoals beweging,
deurcontacten of watersensor

Mijnhuis-online

Mijnhuis-online voor al je momenten

telefoon +31 72 576 2550
Newtonstraat 27
1704 SB Heerhugowaard
www.mijnhuis-online.nl

“Als er iets met mijn moeder gebeurt,
ben ik de eerste die het hoort”

De Wendy vormt op dit moment de spil van het pilot-project ‘Jouw Energie Moment’ in Zwolle.
Kern van het project is een onderzoek door de Technische Universiteit Eindhoven naar hoe de
bewoners omgaan met de mogelijkheid om keuzes te maken bij hun energiegebruik.
Gaat het hen om de laagste prijs die voor een bepaald moment geldt, of zijn ze milieubewust
en gebruiken ze de stroom die wordt opgewekt met de zonnepanelen die op het dak liggen?
De pilot geeft zo inzicht in het energie-businessmodel van de toekomst door toepassing van
dynamische energietarieven en zelfopwekking van energie. De ervaringen uit deze pilot
brengen de uitrol van slimme energienetten, waarbij het terugleveren van energie door een
huishouden mogelijk is, op grote schaal in de toekomst een stuk dichterbij.

voor al je momenten

De Wendy is:
• het hart van elk slim huishouden.
• de kracht van Mijnhuis-online. Ze is slim en doet haar werk
onopvallend. Als het hart van elk slim huishouden zorgt ze
voor comfort, veiligheid en gemak van de eindgebruiker.
• te vinden in de meterkast, buiten het oog van de gebruiker.
Ze kan worden bediend via een in-huis aanraakscherm,
smartphone, tablet of vanuit een browservenster op de
computer
• bedacht en ontwikkeld om alle behoeften op gebied van
gebouwgebonden automatisering te vervullen. Waar andere
oplossingen op de markt vaak beschikken over één of enkele
functies, combineert Wendy ze allemaal. Juist de combinatie
van al deze elementen maakt Wendy zo uniek. Want
naarmate mensen meer slimme elektronica in hun woning
hebben, zal de behoefte aan integratie bij de eindgebruiker
steeds verder toenemen.

• Energiemonitoring
• Woonkamerverlichting
• Tuinverlichting
• Warmte comfort systeem
• PV-bewaking
• Voertuigbewaking
• Beveiliging
• IP-camera’s
• Deurbelverlenger
• Brievenbusdetectie
• Lichtdimming
• Luchtkwaliteit
• Huis in standby-stand
• Laden accu elektrische auto
www.mijnhuis-online.nl/momenten

