
joop hogen

what is simple should be treated simply, 
what is difficult should be reduced to the simplest terms

ontwerp en bouw 

geautomatiseerde 

leefomgevingen
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Wij verzorgen daarom voor u een leefomgeving die u met een paar 
eenvoudige handelingen naar uw hand kan zetten
Alles regelt u met een paar tiptoetsen op een touchscreen. 

Comfort dat u volledig in de hand hebt.

Uw comfort 
uw persoon

Niets is individueler dan uw 
eigen woon- en leefstijl. 
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Eigenlijk valt er over het soort 
intelligente huizen (domotica) die 
we ontwerpen en bouwen weinig 
meer te zeggen. Aan domotica 
valt namelijk bijna niets te zien. 

Domotica draait juist om 
onzichtbaarheid en gemak. 
Tip maar een touchscreen aan: 
geluid, verlichting, gordijnen, 
temparatuur, deuren... 

Binnen en buiten, in elk vertrek, 
alle functies worden geregeld in 
een handomdraai.

U kunt met uw handen over 
elkaar gaan zitten en genieten van 
optimaal comfort. 

Alles geregeld in een handomdraai

Het woord domotica is een samentrekking van ‘domus’ (Latijn: huis) en telematica. 
Meer over domotica kunt u lezen in de appendix.
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De kern van onze 
werkzaamheden bestaat uit 
advies en ontwerp van volledig 
geautomatiseerde woningen 
(domotica), home theaters, en 
volledige multi-room, en multi-
source systemen. 

Adviezen worden gebaseerd 
op technische uitgangspunten 
met een juiste prijs- kwaliteit-
verhouding. Bij het bepalen 
van onze adviezen laten 
wij ons uitsluitend leiden 
door de belangen van de 
opdrachtgever. 

Voor omvangrijke projecten, 
en ter aanvulling op onze 
capaciteit, doen wij een 
beroep op een beperkt aantal 
specialistische freelancers.

Wat wij u bieden

Joop Hogen B.V. is sinds 1992 
actief in het adviseren en 
ontwerpen van geautomatiseerde 
leefomgevingen.
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ContaCt

Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over een of meerdere 
van onze producten en diensten, kunt u bellen of een email sturen. Wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Joop Hogen BV
Postbus 47
1190 aa ouderkerk aan de amstel
t 020 6001456
E sales@joophogen.nl

citaat op beginscherm  
is afkomstig van

Joseph Müller-Brockmann

industrieel en grafisch ontwerper

Design site and ebrochure: 
Didot Studio (lescles@telfort.nl) 

ouderkerk aan de amstel
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over domotica bestaan nog heel 
wat misverstanden. Eenvoudig 
gezegd komt het erop neer 
dat u in en om uw huis al uw 
leefgewoontes en handelingen 
die u vaak uitvoert in toetsen kunt 
vastleggen. 

Waar u vroeger enkel het licht 
aan- en uitschakelde, bedient 
u nu via een knoppen paneel 
of touchscreen ook de muziek 
van uw hifi-installatie, de 
verwarming, en roept u sferen 
op. 

Met een enkele tip op de toets 
zet u uw hometheater aan: uw 
gordijnen sluiten zich, geluid 
begint en de eerste beelden van 
de film glijden over het scherm. 

Tip de alarmtoets in. In een 
oogwenk staan uw woning en 
uw terrein onder controle van uw 
beveiligingssyteem.

U bepaalt welke functies voor 
u van belang zijn.  Door de 
bediening van een toets kunt 
u meerdere functies tegelijk 
inschakelen. De variabelen die 
een input hebben bepaalt u zelf. 

Dat kan een toets zijn, maar 
evengoed een bewegingsmelder, 
licht, temperatuur, een infrarood 
zender, etcetera. Het systeem 
werkt niet op een computer: de 
computer wordt enkel gebruikt 
voor de programmering. Het 
brein van het systeem vormt een 
krachtige microprocessor.

Domotica is de technologie om elektronicatoepassingen en automatisering te 
integreren in de woning. Domotica laat alle elektrische toestellen met elkaar 
communiceren.

Over domotica
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Systeemintegratie

Wij werken wij met 3 besturings-
systemen, Vantage, AMX, en 
Helvar.
Helvar is een eenvoudig systeem, 
voor de besturing van de verlich-
ting. Vantage en AMX zijn beide 
systemen waarmee complexe 
installaties gerealiseerd kunnen 
worden.

Joop Hogen heeft een jarenlange 
ervaring in besturingstechniek 
en professionele audio- en 
video-systemen. Deze kennis in 
combinatie met de besturings-
systemen van Vantage en AMX, 
maken het mogelijk om complexe 
installatie te ontwerpen, die voor 
de gebruiker toch eenvoudig te 
bedienen zijn. 

Het gebouwbeheersysteem 
wordt niet alleen gebruikt voor 
de verlichting, maar biedt juist 
de mogelijkheden om allerlei 
systemen aan elkaar te koppelen.

Systemen die aan het gebouw-
beheerssystemen gekoppeld 
kunnen worden zijn:

 besturing verwarming met 
bijvoorbeeld terugmelding 
van de temperatuur in de 
touchpanels
 telefooncentrale, koppeling 
met de intercom, koppeling 
met de mobiele telefoon
 beveiliging in en uitschakelen 
van de beveiliging, sturing van 
schrikverlichting 
 sturing van gordijnen, 
zonneschermen, eventueel 
gekoppeld aan wind en regen 
voelers
 tuinsproeiinstallaties gekoppeld 
aan tijd en jaargetijde
 sturing van de poort, 
gekoppeld aan het videobeeld 
op het touchscreen of tv
 sturing open haard
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 zwembad, sturing van vloer en 
afdekrol
 registratie van deuren en 
sloten, open of dicht , op slot 
of niet op slot.

Zo kunnen deze systemen 
ook melding geven van 
storingen, en eventueel ook 
automatisch doorkoppelen naar 
onderhoudspersoneel.
In de praktijk betekend dit 
dat wij moeten onderzoeken 
hoe deze systemen gekoppeld 
kunnen worden aan ons 
besturingssysteem, dat wij samen 
met de leveranciers van deze 
systemen moet uitzoeken hoe 
en waarmee hun systeem is te 
koppelen. 

ÿ
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Audio Video

naast het integreren van allerlei 
systemen, zijn de door ons 
gebruikte besturingssystemen 
ook bijzonder geschikt voor het 
aansturen van allerlei audio- en 
video-apparatuur. 

Wij  ontwerpen complexe audio-
en video-installaties, die door 
het hele huis te gebruiken zijn 
variërend van cd/dvd wisselaar 
tot uitgebreide cd/dvd servers 
met alle functies weergegeven 
op de touchpanels.

Indien van toepassing ontwerpen 
wij uitgebreide home cinema’s, 
waarbij wij ons ook met het 
akoestisch ontwerp bezig 
houden.

In het algemeen bestaat een 
ontwerp uit de volgende 
onderdelen:

Verlichting
 opstellen van een 
componentenlijst
 opstellen van een loadlist 
 indeling maken van 
systeemkasten
 plaats bepalen van 
touchpanels
 maken van voorstellen voor 
diverse besturingen zoals 
voor gordijnen, zonwering, 
hekwerken...
 wanneer niet aanwezig, het 
maken van een lichtplan
 vertalen van een lichtplan 
naar indeling van de 
verlichting
 het maken van tekeningen, 
met daarin aangegeven 
alle bedienpanelen, en 
loadnummers
 aansluitschema’s van 
systeemkasten
 aansluitschema’s overige 
sturingen
 voor zover mogelijk, het 
opstellen van een begroting
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Audio Video
 vastleggen uitgangspunten
 maken van een voorstel op 
basis van een kabelsysteem
 opstellen van een kabellijst 
met kabelnummers
 opstellen van een appara-
tuurlijst
 tekeningen met daarin 
aangebracht aansluitpunten 
audio-video
 voor zover mogelijk het 
opstellen van een begroting

overige installaties
 voorstel telefooncentrale 
inclusief randapparatuur
 voorstel satellietinstallatie 
inclusief randapparatuur.
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