
Homematic IP 
Smartphone-App

Met de kosteloze app voor iOS en Android is de complete configuratie en 
bediening van het Homematic IP Smart Home Systeem per smartphone 
mogelijk – helemaal zonder vervolgkosten. Dankzij de intuïtieve bediening 
kunnen nieuwe apparaten snel en eenvoudig aangeleerd en individuele 
instellingen uitgevoerd worden.

EEN COMPLEET 
SMARTHOME IN 
EEN ENKELE APP

Slim wonen, dat fascineert.
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VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE FUNCTIE

Intuïtieve app voor een overzichtelijke bediening van 
begin af aan: de Homematic IP App biedt de juiste 
configuratiemogelijkheid voor alle toepassingen 
in het smarthome. Daartoe behoren bijv. het 
inrichten van individuele verwarmingsprofielen voor 
elke ruimte, het aanleggen van groepen voor de 
besturing van licht en schaduw, het activeren van de 
beschermmodus of de energiebesparende ecomodus 
voor de klimatisering van ruimten. Met behulp van de 
automatiseringsfuncties kunnen zelfs heel eenvoudig 
eigen functies worden geprogrammeerd.

KOSTELOZE UPDATES VOOR MEER FUNCTIES

De Homematic IP Smartphone-App wordt voortdurend 
geactualiseerd en met kosteloze extrafuncties 
uitgebreid. Zo groeit de app automatisch met de eisen 
van een smarthome.

SLIMME BESTURING, WANNEER OF WAAR DAN 
OOK

De hele wereld van het smarthome kan via de app 
bediend en geconfigureerd worden – van thuis en van 
onderweg. Voor een snelle toegang tot de afzonderlijke 
functies staan home-favorieten ter beschikking die 
individueel kunnen worden vastgelegd.

MAXIMALE VEILIGHEID EN 
GEGEVENSBESCHERMING

 Door de VDE onderscheiden voor maximale 
informatieveiligheid 

 Veilig gebruik zonder registratie

 De Homematic IP Cloud bevindt zich uitsluitend 
op Duitse servers

Voor het gebruik is de installatie van 
een Homematic IP Access Point 
vereist!

TECHNISCHE GEGEVENS

Besturingssystemen Android (vanaf versie 6)

iOS (vanaf versie 10)

Kosten gratis (zonder vervolgkosten)
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SMARTHOME UIT ÉÉN HAND

Bestuurt het complete smarthome per 
vingertipbediening en biedt een overzicht van de 
actuele status van alle apparaten en functies in het 
systeem. In geval van een alarm, bijv. bij inbraak, brand 
of waterschade, wordt de gebruiker onmiddellijk per 
pushbericht en weergave in de app geïnformeerd. 

Individuele home-favorieten 
voor een snelle toegang tot tal 
van functies

Het hoofdmenu biedt talrijke 
configuratiemogelijkheden 
voor alle toepassingen in het 
Homematic IP Smart Home

Extradiensten zoals Amazon 
Alexa kunnen heel eenvoudig 
worden geïntegreerd

Overzichtelijke 
systeemfuncties:

• verlagen van de tempera-
tuur in het hele huis (bijv. 
ecomodus) 

• beschermmodus activeren
• weergave van weerinfor-

matie
• melding van geopende 

ramen

Het hoofdmenu biedt talrijke 
configuratiemogelijkheden


