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Alles verbonden, eenvoudig bediend 
Met Homey combineer je al je apparaten in huis tot één eenvoudig en slim systeem.  

Bedien je hele huis met de gratis app voor iPhone en Android. Laat al je apparaten voor je 

samenwerken, ongeacht merk of technologie – Homey ondersteunt meer dan 50.000 apparaten van 

meer dan duizend verschillende merken. 

Je hele huis in je broekzak 
Met de gratis Homey Smartphone App ben je altijd een beetje thuis. Ontvang notificaties van 

sensoren of van je deurbel en bedien lichten, slot, alarmsysteem en thermostaat – waar je ook bent. 

Maar er is meer. Met de vernieuwde Homey smartphone app bedien, beheer en automatiseer je je 

huis in een handomdraai. Producten instellen, scenes maken of gebruikers uitnodigen: alles kun je 

doen vanuit de palm van je hand, overal ter wereld. 

Jouw huis, jouw regels 
Laat de lampen dimmen als je TV gaat kijken. Speel je favoriete muziek wanneer je het alarm 

uitschakelt. Zet je huis in slaapstand wanneer jij gaat slapen. Doe het licht in de gang aan als de bel 

gaat – laat je creativiteit de vrije loop! 

Apparaten aan elkaar koppelen is kinderspel met Homey Flow, waarin je je eigen scenario’s creëert. 

Maak Flows die je apparaten, internetdiensten en muziek met elkaar combineren voor eindeloze 

mogelijkheden. Allemaal via de intuïtieve Homey-app, direct vanaf je smartphone. 

Eindeloze mogelijkheden en vrijheid 
Homey verbindt over 7 draadloze technologieën: Zigbee, Z-Wave, WiFi, Bluetooth, Infrarood, 433MHz 

en 868MHz. Homey praat daarover met duizenden apparaten en diensten – en hier komen er elke 

dag meer bij dankzij Homey’s open platform. Doordat Homey met zoveel verschillende merken en 
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apparaten werkt, zit je nooit vast aan één systeem of merk, zodat je altijd vrij bent het apparaat te 

kiezen dat jij echt wilt. Breng je huis tot leven met de eindeloze mogelijkheden van Homey! 

Bedien het op jouw manier 
Bedien je huis hoe jij het wilt. Bijvoorbeeld via de gratis Homey smartphone app, waarmee je overal 

ter wereld toegang hebt tot je huis. 

Daarbij kun je ook je stem gebruiken. Homey werkt samen met Amazon Alexa en Google Home, 

zodat je tegen je huis kunt praten. Zelfs apparaten die vanuit zichzelf dit niet kunnen, kunnen via 

Homey op Alexa of Home worden aangesloten. Soms is echter een echte knop het beste. Met 

Homey kun je draadloze knoppen alles laten doen: installeer een ‘alles uit’ knop naast je voordeur, of 

gebruik een sleutelhanger of afstandsbediening om met één druk op de knop de sfeer te veranderen, 

en verlichting, muziek en temperatuur aan te passen. Met Homey Flow kan elke knop letterlijk alles 

doen! 

Belangrijkste specificaties: 
• Eenvoudig je hele huis bedienen via smartphone app, Amazon Alexa en Google Home. 

• Laat je apparaten eenvoudig met elkaar samenwerken via Homey Flows 

• Ondersteuning voor duizenden apparaten en diensten 

• Future Proof door open platform, waaraan dagelijks nieuwe integraties worden 

toegevoegd. 

• Werkt samen met populaire producten en merken als Sonos, Philips Hue, Nest, 

Chromecast, Spotify Connect, IKEA Tradfri , Alexa, Google Home, Tado, Somfy, Xiaomi, 

Fibaro, Qubino, Netatmo, Trust Smart Home, TP-Link, IFTTT, Nanoleaf, LIFX, Aeotec, Nuki, 

Danalock en nog veel meer 

• Voor een compleet overzicht van apps voor Homey, zie https://apps.athom.com 

Draadloze protocollen: Zigbee, Z-Wave, WiFi, Bluetooth, Infrared, 433MHz, 868MHz. 


