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Inleiding

Onze digitale samenleving raakt steeds meer verbonden. Naast mensen voorzien ook steeds
meer apparaten het internet van data. Tegen het einde van 2016 ligt het aantal apparaten dat
verbonden is met het internet 30% hoger dan aan het einde van 2015. Het zijn er rond eind 2016
6,5 miljard. In 2020 is de verwachting dat meer dan 20 miljard apparaten zijn aangesloten op het
internet.1 Er zijn dan meer apparaten verbonden dan dat er mensen op deze planeet rondlopen.
Een gigantische stijging, die gigantische mogelijkheden met zich meebrengt. Ook voor jou als
installateur.

1 Gartner (2015). Gartner Says
6.4 Billion Connected “Things”
Will Be in Use in 2016, Up 30
Percent From 2015.
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Je hebt de term Internet of Things (IoT)
waarschijnlijk weleens voorbij zien komen.
Wekelijks verschijnen er artikelen in de media die
voorspellen dat IoT de wereld gaat veranderen.
De kans is groot dat die verhalen kloppen.
Gebouwen spelen hierbij een belangrijke rol, zowel
oude als nieuwe. Gebouwautomatisering biedt
de mogelijkheid om gebouwen slim te maken.
We spreken dan over ‘smart buildings’ die het
leven comfortabeler en veiliger maken. Als je
smart buildings wereldwijd ook nog eens met
het internet verbindt, kunnen ze de leefomgeving

van mensen nog verder verbeteren. Bijvoorbeeld
door 5 miljard MWh aan energie te besparen,
en de verspilling van 261 miljard liter water te
voorkomen. Geautomatiseerde systemen kunnen
‘leren’ en daardoor voorspellend handelen. Dit
vermindert uitval van belangrijke systemen als licht,
aggregaten of andere voorzieningen, zoals een
verwarming. Dit alles zorgt voor een betere leefen werksituatie die productiviteit verhoogt en een
gezonde en prettige omgeving creëert.2

2 Global e-sustainability
initiative (2016). The Future of
Buildings.
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Kansen voor installateurs
Deze ontwikkelingen zijn zeer interessant voor
installateurs. Alle apparaten moeten immers
geïnstalleerd en aangesloten worden, en met elkaar
kunnen communiceren. Daar is installatiekennis
bij nodig. Voor jou als installateur liggen er veel
kansen binnen woningautomatisering, ook wel
‘domotica’ genoemd. Dit vakgebied ontwikkelt zich
snel, maar is slechts een klein onderdeel van het
gigantische Internet of Things.
Dit whitepaper biedt uitleg over wat Internet of
Things is, wat domotica inhoudt en wat deze
twee met elkaar te maken hebben. Het legt uit
hoe Internet of Things dankzij domotica woningen
binnendringt en hoe je hier als installateur mee te
maken krijgt, en welke kansen het biedt. Daarnaast

gaat het dieper in op KNX: een wereldwijde,
fabrikantonafhankelijke standaard voor domotica.
Als je meer onderscheidend vermogen wilt hebben
in je vakgebied, verdiep je dan vooral in Internet of
Things. Een goed begin is het bestuderen van dit
whitepaper. We moedigen je graag aan om na te
denken over de kansen die Internet of Things en
domotica je bieden.
Dit is een eerste whitepaper dat ingaat op de
boeiende wereld van IoT en die van domotica.
In een later stadium zullen we in een tweede
whitepaper dieper ingaan op de kansen die
domotica en KNX in het bijzonder voor je als
installateur bieden.
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Internet of Things

We combineren al meerdere decennia computers en netwerken om apparaten te monitoren en
besturen. Eind jaren ’70 werden er al systemen gebruikt om op relatief korte afstand meters
op het elektriciteitsnet te monitoren. In de jaren ’90 ontwikkelden draadloze technieken zich
in razend tempo. Monitoring op afstand was voor grote industriële bedrijven niet langer een
probleem. Destijds waren het nog gesloten systemen, specifiek afgestemd op gebruik binnen
één bedrijf. Het internetprotocol (IP) werd door bedrijven nog niet gebruikt. Toch werd er in 1990
al mee geëxperimenteerd. Ingenieurs ontwikkelden apparaten zoals een koffiezetapparaat dat je
via het internet kon besturen met behulp van een digitale aan- en uitschakelaar. Erg handig, want
dan hoefde je niet meer zo lang te wachten!
Het duurde tot 1999 voordat de term Internet of Things (IoT) in het leven werd geroepen door
Kevin Ashton, een Britse technologiepionier. Stuk voor stuk zijn bovenstaande ontwikkelingen
aanzetten geweest tot verder onderzoek en ontwikkeling voor slimme apparaten, die allemaal
deel uitmaken van een groter geheel: het internet. Nu deze apparaten steeds gemakkelijker én
goedkoper te produceren zijn, staan we aan de vooravond van de grote doorbraak van Internet
of Things voor de massa.3

3 Internet Society. (2015). The
Internet of Things: An Overview.
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4 The Guardian. (2015). What is
the Internet of Things?

Wat is Internet of Things?
Internet of Things, kort gezegd IoT [ie-jot], is een
verzamelterm voor apparaten verbonden met het
internet, zodat ze kunnen communiceren met
mensen, applicaties en andere apparaten.4 Internet
stond altijd bekend als het product van mensen; wij
creëerden de data en communiceerden met elkaar.
Van een Internet of People verschuiven we nu,
sneller dan je denkt, richting een Internet of Things.
IoT IBM Thinkacademy:

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

sensoren om licht in een ruimte te detecteren, een
camera om de ruimte visueel in beeld te brengen
en een gps-sensor om de locatie heel nauwkeurig
te bepalen. Deze informatie kunnen smartphones
delen met andere apparaten via IoT.
Je smartphone houdt je slaapgedrag bij en maakt
je wakker op het moment dat je niet meer in diepe
slaap bent. Door samen te werken met de audioinstallatie gaat je wekker af. Je telefoon weet dat
je wakker bent, waardoor de slimme thermostaat
automatisch de temperatuur verhoogt. Deze
thermostaat heeft op zichzelf ook weer sensoren en
leert je gedrag te voorspellen zodat het apparaat
keuzes kan maken om energie te besparen en
het comfort in huis te verhogen. Op deze manier
ontstaat een netwerk van slimme apparaten,
binnenshuis én buitenshuis, die verbonden zijn
met Internet of Things. Dit zijn slechts enkele van
de ontelbare manieren om slimme apparaten in te
zetten.

Moderne apparaten hebben vrijwel allemaal
de mogelijkheid om op verschillende manieren
informatie te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan
je smartphone. Waar mensen zintuigen hebben
om informatie op te nemen, heeft je smartphone
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Op dit moment zijn miljarden apparaten al met
elkaar verbonden. De gigantische hoeveelheid data
die al deze apparaten verzamelen en verzenden
staat open voor analyse. Deze analyses voeden
de verbonden apparaten met nieuwe informatie,
waardoor ze zelfstandig, zonder menselijke
tussenkomst, handelingen kunnen uitvoeren.
Dit gaat er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat
bedrijven, levens, en zelfs de hele wereld gaat
veranderen. Sterker nog, dit gebeurt nu al.
The Internet of Things TEDx:

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken
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Uitdagingen voor IoT de komende jaren
Steeds meer mensen raken bekend met het
begrip Internet of Things en ook steeds meer
mensen komen in aanraking met IoT-toepassingen.
Ook het aantal fabrikanten, ontwikkelaars en
serviceverleners dat inspeelt op de wereld van
IoT is ongekend groot. Ondanks de nu al grote
populariteit van IoT staan we pas aan het begin
van de ontwikkelingen en liggen er nog veel
uitdagingen.
Huidige IoT-systemen
Alle producten die vandaag de dag verkrijgbaar
zijn, werken met branchespecifieke of bedrijfseigen
protocollen. Het gevolg is dat producten met
afwijkende protocollen niet zonder meer met
elkaar te koppelen zijn, maar dat deze koppeling
vraagt om speciale gateways. Dit betekent dat het
lastig en soms zelfs onmogelijk is om bepaalde

producten met elkaar te verbinden, ondanks dat ze
allemaal onderdeel uitmaken van Internet of Things.
Als het lukt om producten met verschillende
protocollen te koppelen, dan geldt dat de
beveiliging zo goed is als de zwakste schakel.
Beveiliging
Dit is een van de belangrijkste uitdagingen voor
de komende jaren. We vertrouwen steeds meer
persoonlijke data toe aan Internet of Things, want
dit gaat ons leven comfortabeler, leuker en veiliger
maken. Maar om dit ultieme doel te bereiken, willen
we misbruik van “onze” data voorkomen en onze
systemen beveiligen tegen hackers. Het laatste
waar we op zitten te wachten, is dat onze huizen
van afstand ontgrendeld kunnen worden of dat
iemand vanuit huis je, met het internet verbonden,
auto overneemt.5

5 Wired.com. (2016). Hackers
Remotely Kill a Jeep on the
Highway—With Me in It.

>

>

10

6 http://www.ifttt.com
7 http://www.smartthings.com

Standaardisatie
Eén manier om de beveiliging te waarborgen,
is door het ontwikkelen van een open IoTwereldstandaard. Uiteraard zijn er ook mensen die
vinden dat een open standaard op korte termijn
vertragend werkt of die pleiten voor de creatie
van platformen om verschillende technologieën
die elkaar niet steunen met elkaar te koppelen. De
eerste voorbeelden van zulke platformen, zoals
IFTTT6 en SmartThings7 , bewijzen dat het mogelijk
is om veel producten en diensten van verschillende
fabrikanten aan elkaar te koppelen.
Het ligt voor de hand dat er uiteindelijk een
standaard zal komen. Dat is de wens van
veel fabrikanten, en de ervaring vanuit andere

technologieën leert dat deze wens meestal in
vervulling gaat. Met een solide standaard zijn
producten eenvoudiger en met alle functionaliteiten
te koppelen, waardoor we sneller kunnen gaan
profiteren van de werkelijke potentie van IoT.
Momenteel zijn er enkele grote initiatieven van
globaal en lokaal opererende bedrijven om
tot zo’n standaard te komen. De belangrijkste
consortia zijn: Thread, Allseen Alliance, Open
Interconnect Consortium (OIC), Industrial Internet
Consortium (IIC), oneM2M en IEEE P2413. Hoe
deze verschillende initiatieven zullen leiden tot
een standaard is nog niet te zeggen, maar het is
vrijwel zeker dat we over enkele jaren over één of
meerdere IoT-standaarden beschikken.8

8 Techbeacon.com. (2016). The
state of IoT standards: Stand by
for the big shakeout.
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Slimme woningen door de inzet van domotica

Het is zeker dat IoT onze toekomst voor een belangrijk deel gaat vormen. Het is ook zeker dat een
essentieel deel hiervan gaat plaatsvinden in de woning, een plek waar we veel tijd doorbrengen. IoT is
echter niet de eerste vorm van intelligentie die onze woning betreedt. Al tientallen jaren maakt elektronica
woningen namelijk al slimmer, dit noemen we ook wel domotica.

>
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Wat is domotica?
Het woord domotica is een samenvoeging van
het Latijnse woord voor huis, “domus” en de
Griekse term “automática” dat letterlijk “een
functie die zelfstandig werkt” betekent. Een
andere veelgebruikte term voor domotica is
“huisautomatisering” of “woningautomatisering”.
Een laagdrempelig voorbeeld van domotica is het
automatisch schakelen van verlichting op basis
van beweging (in plaats van manueel met een
drukknop).
Hiernaast een voorbeeld van een uitgebreidere
domoticatoepassing in de woning.

De nacht van Emma
In de woning van familie Broekhuizen woont Emma, een
meisje van anderhalf. Er is een koppeling gemaakt van
geluid met verlichting. Als Emma ’s nachts wakker wordt
en begint te huilen, gaat de verlichting op haar slaapkamer
gedimd aan. Zo kan ze haar speentje en knuffel makkelijk
terugvinden. Als Emma hierdoor nog niet gerustgesteld is,
gaat ook de verlichting in de hal en in de slaapkamer van de
ouders op gedimd niveau aan. Via hun telefoon, die naast
het bed van Emma’s ouders ligt, kunnen ze in het wiegje
kijken en Emma’s bewegingen volgen. Een gedachte dat
de moeder van Emma veel rust geeft want ze is best snel
bezorgd. Ligt Emma in haar wiegje niet meer onder haar
dekentjes? Dan is er voldoende licht voor de ouders om
naar het kind te lopen, zonder dat het veel te fel is zo
midden in de nacht.

>
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Domotica kunnen we kort omschrijven als de
samenwerking van verschillende componenten
in een woning, die allemaal voorzien zijn van
sensoren en actoren, om een intelligent systeem
te vormen. Meerdere van deze systemen kunnen
vervolgens weer onderling samenwerken. Denk aan
verlichting, HVAC (verwarming, koeling en ventilatie)
en consumentenelektronica. Met behulp van een
domoticasysteem kun je een woning omvormen
tot een slimme woning, waarin alle apparaten met
elkaar communiceren. Mensen houden controle op
de systemen door middel van apps op een tablet
of smartphone. Het doel hiervan is om op een
intelligente, begrijpelijke en toegankelijke manier
met behulp van technologische oplossingen de
persoonlijke woonomgeving te verbeteren.

Door de ontwikkelingen op elektronicagebied lijken
de mogelijkheden tegenwoordig eindeloos en kan
elk apparaat in de woning bijdragen aan een stukje
automatisering. Het is ook niet toevallig dat het
aantal fabrikanten dat domotica-oplossingen maakt
gigantisch is gegroeid. Ook bedrijven als Google,
Amazon, Apple en Microsoft betreden deze markt.
Deze ontwikkelingen geven aan dat domotica waarschijnlijk sneller dan je denkt - voor de massa
beschikbaar wordt.

>
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Hoe domotica vandaag de dag wordt ingezet
Verschillende branches, zoals elektrotechniek,
verwarmingstechniek, beveiliging en IT brengen
domotica-systemen op de markt. Deze systemen
bieden functionaliteiten aan de bewoners van een
woning, maar zijn veelal gesloten, waardoor ze niet
of moeilijk te koppelen zijn aan andere systemen.
Gelukkig zien we hier verandering in komen.
Fabrikanten gaan steeds meer gebruik maken van
standaarden. Ontwikkelaars bieden steeds vaker
mogelijkheden om zelf koppelingen te maken. Een
voorbeeld hiervan zijn de Philips Hue lampen. Deze
werken prima als los systeem dat zich standaard
ook laat bedienen door een app. Maar er komen
steeds meer producten op de markt van andere
fabrikanten die eenvoudig zijn te koppelen met de
Philips Hue.
De toename van producten die onderling gegevens
kunnen uitwisselen, kan veel waarde toevoegen
aan ons dagelijks leven. Domotica is meer dan
de optelsom van losse apparaten. Ook Nest
illustreert dit met het op de markt brengen van een
rookmelder, thermostaat en camera. De producten
hebben afzonderlijk beperkte functionaliteit, maar
gekoppeld ontstaat de echte meerwaarde. Bij
brand slaat de rookmelder niet alleen alarm, maar
activeert ook de camera die start met opname.

Tegelijkertijd kan de thermostaat, gebruikmakend
van de ingebouwde bewegingsmelder, registreren
of er nog mensen aanwezig zijn.
Het bovenstaande voorbeeld is tekenend voor
de ontwikkeling van domotica op dit moment.
Langzaam maar zeker raakt domotica, door de
steeds lagere prijs en gemakkelijkere installatie,
meer geïntegreerd in het gemiddelde huishouden.
Toch zijn we er nog lang niet. Het volle potentieel
wordt nog niet benut. Sterker nog, we weten op
dit moment niet eens wat het volle potentieel is.
Bedrijven blijven telkens nieuwe toepassingen
uitvinden die ons leven thuis gemakkelijker of
leuker maken.
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De integratie van domotica en Internet of Things

Er zal een tijd komen dat ook alle domotica in een woning onderdeel is van Internet of Things.
Deze ontwikkeling maakt hele nieuwe toepassingen mogelijk. Op de volgende pagina volgt
hiervan een voorbeeld.
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Een kijkje in het leven van Erik
Het is zondagmiddag. Een klein uurtje geleden is Erik vertrokken om te gaan hardlopen. Nog zo’n honderd meter, dan is hij
weer thuis. Dit ‘weten’ zijn sporthorloge en kleding ook. Nauwkeurig meten deze zijn hartslag. De informatie wordt alvast naar
de woning gestuurd. Zodra Erik naar de voordeur loopt, herkend de bijna onzichtbare camera hem bij de deur. De deur wordt
automatisch ontgrendeld. Eenmaal binnen vraagt Erik aan zijn woning om de muziek aan te zetten. Op basis van zijn hartslag,
humeur en nog enkele andere factoren stelt de woning rustige, vrolijke muziek voor. Erik reageert hierop door te zeggen dat
het een prima keus is, en de muziek begint te spelen. Vervolgens loopt hij naar de koelkast om iets te drinken te pakken. Nog
voordat hij de koelkast openmaakt, informeert het apparaat hem over het aantal calorieën dat hij heeft verbruikt.
Verschillende wearable sensoren in de kleding van Erik maken dit mogelijk. Een fractie later krijgt hij via zijn koelkast advies voor
het avondeten: eten waar Erik van houdt, dat past bij zijn actieve leven en ook nog eens te bereiden is met ingrediënten die hij
in huis heeft. Erik hoort het voorstel en zegt tegen de koelkast dat hij geen zin heeft in pasta, maar liever iets met rijst heeft. De
koelkast biedt meteen een alternatief, waarop Erik antwoordt dat dit prima is.
Na het avondeten gaat Erik op de bank zitten en zegt: “Ik wil Game of Thrones kijken, sluit de gordijnen en dim de lichten
tot 30%”. Het huis ‘weet’ wat hij bedoelt en schakelt de tv in, sluit de gordijnen en dimt de verlichting. Vervolgens kleurt de
verlichting naarmate de zon ondergaat steeds iets roder. Dit heeft een positieve invloed op Eriks bioritme. Hij zal daardoor
morgenochtend weer helemaal fit zijn. Nadat een aflevering van Eriks favoriete serie is afgelopen, zegt Erik dat de tv uit mag en
dat hij naar bed gaat. De tv gaat direct uit. Zodra Erik de woonkamer verlaat, dimt de verlichting volledig en gaat de thermostaat in de nachtstand om zo niet onnodig meer energie te gebruiken.
Erik staat op het punt om te gaan slapen. Hij moet alleen nog even zijn wekker zetten. Hij pakt zijn smartphone en zet zijn wekker om half 8. Zonder dat hij dit in de gaten heeft, geeft zijn smartphone een seintje aan de thermostaat. Die zal ervoor zorgen
dat de badkamer morgenochtend om half 8 op temperatuur is. En de keuken een kwartiertje later ook.
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Hoe domotica vandaag de dag wordt ingezet
Het verhaal van Erik is geen toekomstmuziek. Het
is op dit moment allemaal mogelijk. De technologie
is al beschikbaar. Consumenten zien ook
steeds meer de echte toegevoegde waarde van
domotica en beschouwen het al lang niet meer als
gadget. Er komt dan ook steeds meer vraag naar
woningautomatisering.
De grote vraag is alleen: wie kan huiseigenaren
helpen met een goed advies? En wie kan ervoor
zorgen dat een advies tot uitvoering komt? Velen
zien deze rol weggelegd voor IT-gespecialiseerde
bedrijven. Maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn.
Veel processen die in een woning geautomatiseerd
zijn, grijpen direct in op de elektrotechnische
installatie. Dit biedt dus mooie kansen voor jou als

elektrotechnisch installateur. En de verwachting
is dat de configuratie van professionele
domoticasystemen steeds gemakkelijker wordt.
Neem daarin mee de ontwikkelingen op het gebied
van energiebeheer, zoals het zelf opwekken van
energie en het laden van elektrische voertuigen,
en dan is duidelijk dat júist de installateur de
aangewezen persoon is. Jij overziet als geen ander
het speelveld van de elektrotechnische installatie
en kan daarom een goed advies en degelijke
realisatie bieden. Kortom: domotica en IoT bieden
veel kansen en maken het werkveld voor de
installateur breder.

>
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Waar start je nu als installateur?

Bedrijven werken de komende jaren nog volop aan standaarden voor IoT. Maar daar kun je niet
op wachten. Voor die tijd is er immers een toenemende vraag naar domotica. Installaties die je
nu maakt, moeten klaar zijn voor de toekomst en te verbinden zijn met IoT. Hoe doe je dit?
Bij de vele fabrikanteigen systemen ben je volledig afhankelijk van de ondersteuning en
producten van één fabrikant. Het gebruik van deze systemen is een risico wanneer je
een toekomstbestendige installatie wilt realiseren. Je bent geheel afhankelijk van keuzes
die de fabrikant maakt. Een beter alternatief is dan ook om aan de slag te gaan met een
fabrikantonafhankelijk protocol. Omdat meerdere fabrikanten producten maken die werken
via hetzelfde protocol is het aanbod van producten groter. Ook ben je voor service niet
afhankelijk van één enkele fabrikant. Enkele populaire fabrikantonafhankelijke protocollen
voor woningautomatisering zijn bijvoorbeeld EnOcean, ZigBee, Z-Wave, Bluetooth Smart en
KNX. Elk van deze protocollen heeft zijn voor- en nadelen. Van deze protocollen kan niemand
met zekerheid zeggen hoe ze zich gaan ontwikkelen, maar het is zeer aannemelijk dat ze
toekomstbestendig zijn.

>
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KNX: bewezen wereldwijde standaard
Van alle fabrikantonafhankelijke protocollen is
KNX op dit moment de meest voor de hand
liggende keuze voor gebouwautomatisering. In een
volgend whitepaper ga je lezen over de voor- en
nadelen van verschillende fabrikantonafhankelijk
protocollen. Om toch alvast een idee te geven
van de bewezen KNX-standaard vind je hieronder
enkele gegevens over KNX anno 2016:

9 KNX Association. (2016). KNX
gecertificeerde producten.

- Meer dan 424 KNX fabrikanten bieden
gezamenlijk meer dan 7000 professionele
producten aan.9
- Alle KNX-producten worden getest door de
KNX Association en zijn van hoge kwaliteit.

- Er zijn producten beschikbaar voor o.a.
verlichting, raamblindering, energiemeting en
management, klimaatregeling, beheersystemen,
visualisatie, multimedia en witgoed.10
- Er zijn meer dan 55.000 KNX-getrainde mensen
in 143 landen.
- KNX vertegenwoordigt zo’n 80% van de in
Europa verkochte apparatuur op het vakgebied
van woning- en gebouwautomatisering.

10 KNX Association. (2016).
Wat is KNX?
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Samenvatting en conclusie

Het aantal verbonden apparaten, met elkaar én met het internet, stijgt gigantisch. Samen vormen
al deze apparaten het overkoepelende Internet of Things. Deze ontwikkeling levert gigantische
mogelijkheden op. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, veiligheid en comfort.
Domotica is de term voor slimme, zelfwerkende systemen binnen in huis. Een domoticasysteem
maakt van een gewone woning een slimme woning, waar alle apparaten met elkaar kunnen
communiceren. Zo verbetert de persoonlijke woonomgeving op een intelligente en toegankelijke
manier dankzij de implementatie van technologie. Door een domoticasysteem te ontsluiten op het
internet wordt het onderdeel van het wereldwijde Internet of Things. Hiermee zijn de mogelijkheden
haast oneindig. Dit maakt nieuwe toepassingen mogelijk die ons leven in positieve manier zullen
veranderen.

>
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Als installateur creëer je kansen door je rol te
pakken in de toenemende vraag naar “slimmere”
woningen, die toekomstbestendig zijn en die later
perfect functioneren in de wereld van het IoT.
Zeker omdat veel functies in een woning direct
ingrijpen op de elektrotechnische installatie. Het
is belangrijk om een goede keuze te maken voor
een fabrikantonafhankelijk protocol, waarmee
je klaar bent voor de toekomst. In een volgend
whitepaper van ons zullen we ingaan op een
aantal fabrikantonafhankelijke standaarden.
Daarbij zoomen we verder in op waarom de keuze
voor het KNX-protocol er zeker één is, waarmee
je eenvoudig de wereld van IoT kunt betreden.
Een keuze die garant staat voor een degelijke,
bedrijfszekere installatie.
KNX is klaar voor IoT!

>
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De wereld verandert door domotica
1

11 miljard

Dat zijn bijna

verbonden apparaten 2014
In 2020

20 miljard
3

2

50

Dit zal in 2020 stijgen tot

apparaten
in elk gebouw
ter wereld

Smart homes in Europa

1 miljoen in 2012

18 miljoen in 2020

Omzet van verbonden apparaten is 200 miljard

4

1,2 biljoen

$

De 4 belangrijkste domotica trends

1

Comfort: domotica zorgt voor verhoogt wooncomfort

2

Veiligheid:

3

Altijd aan: 24/7 verbonden om je omgeving te checken
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Persoonlijk:

snel hulp inschakelen bij inbraak- of brandalarm

een persoonlijk dashboard instellen

20x

De groeiende markt biedt kansen voor installateurs

6
Wereldwijde bestedingen aan slimme infrastructuur
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2014 2030

De manier waarop mensen apparaten aansturen gaat veranderen
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Waarom dit whitepaper van Hager?
Elektrotechniek heeft alles met Internet of Things te maken. Als een van de medeoprichters van het
toenmalige EIBA heeft Hager de noodzaak en kansen van woning- en gebouwautomatisering al begin
jaren ’90 erkend. Vanuit EIBA is het huidige KNX-protocol ontstaan.
Recent zijn we lid geworden van Allseen Alliance, een consortium van bedrijven dat open source
standaarden ontwikkelt voor Internet of Things. De organisatie bevat al meer dan 180 partners,
waaronder bedrijven als LG, Bosch, Sony, Microsoft en Sharp. Samen werken deze partijen aan een
open communicatieprotocol, waarmee verschillende objecten en apparaten straks binnen het internet
probleemloos kunnen communiceren.
Met een wereld die meer en meer ‘connected’ is, is domotica op dit moment wellicht nog de verbindende
factor in de wereld van IoT en installatietechniek. Het ligt in de verwachting dat in 2020 er 20 miljard
connected devices zullen zijn. Tel daarbij op dat we aan de vooravond staan van een ‘groene revolutie’ en
dan kun je rustig spreken van een aankomende nieuwe Groene Gouden Eeuw voor installatiebedrijven.
De komende 10 jaar zal elke woning en elk gebouw in Nederland energieneutraal en connected zijn. Dit
gaat enorme impact hebben op de installaties van gebouwen. Deze ontwikkeling biedt enorm veel kansen
voor installateurs.
Maar dan is het wel nodig om nu te schakelen. Met kennis en opleiding kun je je bedrijf nu gereedmaken
voor deze nieuwe wereld. Dit whitepaper gaat dus niet over hoe je domotica moet verkopen. Met dit
whitepaper proberen we een langetermijnperspectief en urgentie aan te geven. Perspectief vanuit de
enorme potentie. Urgentie vanuit het risico als je nu niets doet.
Hopelijk kan dit whitepaper jou op weg helpen in de wereld van Internet of Things en domotica. Laten we
samen deze weg nog verder ontwikkelen. Wil je daarom na het lezen van dit whitepaper hierover, of over
een ander thema, met ons van gedachten wisselen? Dat doen we graag. Neem hiervoor contact met ons
op via Twitter, LinkedIn, e-mail, telefoon of persoonlijk met een willekeurige Hager-collega.
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Word lid van de Hager-familie op LinkedIn en Twitter
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