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ELECTRICITEITSWERKEN

Lumen Plus bvba werd in 1999 opgericht door Michiel 

Delbeke met als doel zich te specialiseren in domotica 

toepassingen voor de woningbouw.

Ondertussen is Lumen Plus uitgegroeid tot een 

betrouwbare partner die steeds garant staat voor 

kwaliteit. Om deze kwaliteit te blijven waarborgen, 

legt Lumen Plus zich toe op het regelmatig volgen 

van opleidingen om steeds van de laatste nieuwe 

technologiën op de hoogte te zijn.

VERLICHTING & LED

CONTACTDOZEN
& SCHAKELAARS
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DOMOTICASYSTEEM

Domotica maakt wonen aangenamer, comfortabeler, 

bespaart energie en zorgt voor extra veiligheid bij 

zowel aan- als afwezigheid. Daarnaast staat domotica 

voor de integratie van verschillende functies in de 

woning.
Lumen Plus plaatst enkel systemen van een hoog-

staande kwaliteit en doet hiervoor beroep op gereno-

meerde merken zoals Carlo Gavazzi Home Automa-

tion  (±90%), KNX (±5%) en Teletask (±5%).
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BEVEILIGING

Zich thuis veilig voelen is essentieel. Als erkend 

beveiligingsinstallateur voor zowel inbraakbeveiliging 

als brandbeveiliging bent u bij Lumen Plus in goede 

handen als het om veiligheid van uw (t)huis gaat. 

Lumen Plus laat ook uw bedrijf niet onbeschermd 

achter.
Voor ieder beveiligingsprobleem is er een oplossing 

op maat. Keuze kan gemaakt worden uit:

CAMERABEWAKING
& ALARMSYSTEEM

VIDEOFOON & 
PARLEFOON
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MUZIEKINSTALLATIE

NuVo Technologies heeft u een zeer degelijk systeem, 

doch een betaalbare multiroom-oplossing, zeker als u 

het gaat vergelijken met mogelijke concurrenten. Het 

systeem is erg gebruiksvriendelijk en biedt verschil-

lende mogelijkheden.

NuVo Technologies heeft zijn gamma van multiroom 

audiosysteem verder uitgebreid met draadloze 

varianten.
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Wie bij de term ‘domotica’ denkt aan allerlei dure snufjes, 

heeft het bij het verkeerde eind. Domotica is uitgegroeid 

tot een betrouwbare hedendaagse technologie die 

inspeelt op actuele thema’s zoals ‘levenslang wonen’ en 

‘energiebewust leven’. Domotica biedt vandaag een 

oneindige reeks mogelijkheden die u ondersteunen in uw 

dagelijkse activiteiten. Van verwarmingssturing tot brand- 

en inbraakbeveiliging, van een eenvoudige lichtroute in 

de nachthal tot de ‘alles uit’-knop zodat u de woning met 

een gerust gemoed kan verlaten.
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