
Domotica



Schuurman Elektrokern Solutions is kennisdeler en totaaloplosser voor projecten in de 
woningbouw, utiliteitsbouw, zorgsector en industrie. Wij bieden duurzame concepten en 
eindoplossingen op het gebied van verlichting, besturing en automatisering, domotica en 
energiemanagement. Duurzame diensten en producten die meervoudige besparingen 
opleveren. Kennis en innovatie zijn voor Schuurman Elektrokern Solutions de sleutelfactoren 
om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen.

Specialisme: Domotica

Domotica
Van woningbouw tot industrie, de activiteiten van Schuurman Elektrokern Solutions richten zich in het 
kader van domotica onder meer op energiebesparing, functie-eisen en comfort. Samen met u leveren 
wij intelligente maatoplossingen die het mogelijk maken meerdere apparaten en functiesystemen te 
bedienen of zelfstandig te laten werken.

Gebouwbeheerssystemen
Schuurman Elektrokern Solutions is meer dan thuis in de ontwikkeling van geïntegreerde gebouwbe-
heersystemen. Van toegangscontrole tot zorgcontrole, wij geven antwoord op al uw vragen op het vlak 
van energiebesparing, veiligheid en regulering. Een efficiëntere bedrijfsvoering door verweving van 
systemen is nu voor u voorhanden.

Van A tot Z
Wij zijn uw partner in alle stadia van uw domoticaproject. Of het nu gaat om advies of gehele project 
ontzorging. En vanaf het pakket van eisen, via configuratie-advies en componenten selectie tot aan 
programmering en nazorg. Wij staan graag voor u klaar.

Kortom
Schuurman EK Solutions is dé domotica partner voor, en exclusief via, installateurs.
Met een duidelijke project aanpak gebaseerd op jarenlange ervaring, en  ondersteund door 
toonaangevende leveranciers, zijn wij dé domoticapartner voor installateurs.

Ook geïnteresseerd in hoe wij u bij domoticaprojecten kunnen ontzorgen en tijd besparen?
Neem gerust contact op.                                          
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