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iRidium mobile - ook voor ù !
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Onze software kan ùw hardware bedienen, ongeacht welk merk

Probeer het gewoon eens zelf...

Probeer het zelf!

Download de gratis App, waarmee u een indruk krijgt van de mogelijkheden 

van iRidium mobile. U zult versteld staan van de grafische mogelijkheden!

Ga naar uw eigen Appstore of Google Play, en zoek op i2 of iRidium. U zult dan 

onze Apps vinden. Download er één, en bekijk de mogelijkheden.

Neem daarna snel contact op met uw installateur en laat u voorlichten over 

alle mogelijkheden van iRidium mobile.

U kunt ook onze site bezoeken: www.iRidiumMobile.nl, voor meer informatie 

en tevens adressen van installateurs die reeds met onze software werken!

één App voor AL uw apparatuur in uw woning, bedrijf, vakantiehuisje of jacht!
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Ontdek de mogelijkheden van 

iRidium mobile voor uw woonhuis, 

bedrijfspand, jacht of vakantiehuis!

Even voorstellen: Wat is nu eigenlijk iRidium mobile?

Er is een grote kans dat u een iPhone heeft. Of een Android-

telefoon. Of een iPad. Of een Android-tablet. Ook heeft u 

waarschijnlijk één of meerdere Pc’s en/of laptops in uw woonhuis. 

Waarom zou u al deze apparaten niet gebruiken voor het 

bedienen van uw woning (of bedrijf)? 

Het is geen ‚toekomstmuziek’ meer, maar realiteit:

U kunt met alle bovengenoemde apparaten uw woonhuis 

besturen. We noemen enkele mogelijkheden:

- de verlichting

- uw rolluiken, screens of markiezen

- al uw apparatuur die in een stopcontact zit

- maar ook uw DVD-speler, LCD-TV, UPC Settopbox en versterker!

Natuurlijk is het niet zo dat het een kwestie is van een App 

downloaden en dat u aan de gang kunt met de sproeiers in uw 

tuin, bediend vanaf uw eigen iPad. Daar is meer voor nodig. Dat 

kan een eenvoudig Klik-aan Klik-uit systeem zijn. Of een ander 

draadloos systeem. Dat kan een z.g. Domotica-installatie 

(Domotica is woonhuisautomatisering, dus het ‚automatiseren’ van 

uw woning) zijn van bijvoorbeeld Duotecno. Of een KNX-

installatie. Allemaal bepaalde merken, die geadviseerd kunnen zijn 

door uw installateur of architect. 

Wij hebben voor al deze systemen en merken een oplossing: iRidium mobile. Een stukje software, waarmee u 

al uw apparatuur dus kunt besturen. Of dat nu vanaf uw iPhone, iPad, MacOS PC of Android-device is: wij 

kunnen het! En niet met één bepaald merk Domotica-systeem, nee met alle populaire merken! 

Een volledig overzicht van al deze merken en systemen treft u op de achterzijde van deze brochure aan. Vraag 

bij uw electrotechnisch installateur naar de mogelijkheden van iRidium mobile in combinatie met ùw eigen 

installatie!

Maar, eenvoudig gezegd, alles waar een stekker aan zit is bedienbaar met een mobiel apparaat. Hoe dat gaat, 

is niet zo belangrijk; wij zorgen er met onze Apps voor dat het gewoon werkt!

Ook al die afstandsbedieningen zo moe?

Bent u al die afstandsbedieningen op uw salontafel ook zo moe? 

Gebruik gewoon uw iPhone of Android-tablet voor uw televisie, 

BluRay-speler of versterker. Het kan met iRidium mobile. In overleg 

met uw installateur kunt u met één App ALLE apparatuur bedienen. 

Van een simpele CD-speler tot High-End audiofiele apparatuur: ons is 

niets te veel!

Vraag bij uw installateur naar de mogelijkheden; hij kan u er alles over 

vertellen. Zoniet, laat hem dan contact opnemen met ons kantoor; zie 

de achterzijde van deze brochure voor onze contactgegevens.

...maar iRidium mobile kan veel meer!

Inderdaad! Met iRidium mobile kunt u namelijk ook alle 

populaire Media Servers bedienen! Sonos, XBMC, Plex, Apple 

TV, noem maar op: het is allemaal te bedienen vanuit één App, 

tezamen met uw verlichting, rolluiken en al uw overige 

apparatuur ‚waar een stekker’ aan zit.

Met één druk op de knop „TV Kijken“ gaat uw televisie aan, 

wordt het licht gedimd, de versterker op de juiste bron voor de 

televisie. Geen gedoe meer met 3 of 4 afstandsbedieningen, 

nee, 1 App: iRidium mobile. Lekker gemakkelijk vanaf uw eigen 

iPhone. Of met de Samsung telefoon van uw partner. Of het 

Android-tablet van één van uw kinderen!

Kortom: met één App al uw apparatuur bedienen!

We kunnen dus eigenlijk kort zijn:

Met iRidium mobile kunt u ALLE apparatuur in uw woning bedienen. Zowel in de woning als daarbuiten; vanuit 

uw auto. Of vanuit uw vakantiehuisje. U kunt uw bewakingscamera’s bekijken. Of de tuin met uw spelende 

kinderen in de gaten houden. U mag het zelf allemaal verzinnen...

iRidium mobile

iRidium mobile: we visualize the future !


