
Premium, Whole-House Automation and Control



TOTAL CONTROL



Het Ultieme Smart Home 
URC introduceert de nieuwste generatie eersteklas huis -automatisering en -bediening.

Met Total Control 2.0 komt uw huis tot leven met innovatieve technologie en ongekende 
prestaties voor een echt gepersonaliseerde Smart Home ervaring.

Denk hierbij aan één bediening, in de vorm van tablet, touch panel en/of 
afstandsbediening, waarmee u van uw gehele huisautomatisering en daarbij behorende 
AV-installaties kunt genieten.

Deze fantastische lifestyle kan volledig gerealiseerd worden met Total Control.



SMART LIVING



Stelt u zich de volgende mogelijkheden 
voor
Total Control combineert uw entertainment en Smart Home systemen tot één intuïtief en 
eenvoudig te gebruiken systeem.

Home Entertainment
Bedien uw bioscoop, woonkamer of buiten terras entertainment.

Meer kamer Audio
Stream hoge kwaliteit audio door uw woning en buiten terras zonder 
echo of vertraging.

Slimme Verlichting
Integreer met een verlichtingssysteem met het oog op bediencomfort en 
veiligheid.

Comfort
Het hele jaar door uw kamertemperatuur bedienen en automatiseren.

Zonwering
Geniet van de luxe en het gemak van geautomatiseerde zonwering. 

Veiligheid 
Bekijk camerabeelden van deurbel camera’s en andere IP camera’s op 
de URC afstandsbedieningen.



AFSTANDSBEDIENINGEN 



AFSTANDSBEDIENINGEN 

TABLE TOP 
AFSTANDSBEDIENINGEN  

Draadloze touch panels met oplaadstation, 
video intercom en mogelijkheid om 

camerabeelden te zien.

INGEBOUWDE 
TOUCH PANELS

Ingebouwde wand touch panels, voor 
vaste bediening met video intercom en 

camerabeelden.

De best mogelijke gebruikservaring
Hoogwaardige afstandsbedieningen maken het mogelijk om alles met één druk op de 
knop te bedienen. De consistente menu’s op alle verschillende afstandsbedieningen 
zijn gemakkelijk te gebruiken door alle familieleden.

VOICE CONTROL
Integratie van Amazon Alexa en Google 
Home stembediening voor gemakkelijke 

handsfree bediening.

AFSTANDSBEDIENINGEN
Met geprezen URC ergonomie. 

Hoogwaardige kwaliteit en 
betrouwbaarheid, plus camerabeelden.



MAATWERK CONTROLE



Premium, gepersonaliseerde 
oplossingen
Uw Total Control systeem wordt professioneel ontworpen, geprogrammeerd en 
geïnstalleerd om te voorzien in de best mogelijke maatwerk oplossing.

Om het systeem zo goed mogelijk aan uw persoonlijke wensen aan te passen, kan 
uw programmeur uw bedieningspanelen ook voorzien van foto’s van uw kamers, 
privé foto’s en afbeeldingen van persoonlijke interesses.

HOOFD MENU
Bedien uw TV of muziek met één 

druk op de knop of start daarmee uw 
activiteit of scene in.

ROOMS MENU
Snelle toegang tot elke ruimte in uw 
systeem om eenvoudig verlichting of 

geluidsvolume te bedienen.

MOBIELE APP
Geniet van een gepersonaliseerde 

bediening vanaf uw iOS en Android 
smartphone en tablet.

SCENES MENU
Eenvoudige bediening van uw apparatuur, 
activiteiten en scenes. Snel en gemakkelijk 

alles uit kunnen zetten in een ruimte.



INTEGRATIE



Integratie Partners
Total Control integreert met duizenden entertainment en smart home apparaten, 
inclusief 2-weg bediening van vele systemen voor perfect bediencomfort.

Met meer dan 30 jaar ervaring in deze markt heeft URC de grootste bibliotheek 
van bedieningscodes. En URC’s goede relatie met talloze elektronica-, netwerk- en 
softwarebedrijven verzekert de voortgaande ontwikkeling van het Total Control 
ecosysteem.

And many more



SMART HOME



Eenvoudige bediening en 
automatisering
Total Control stelt u in staat om uw slimme droomhuis te realiseren. Het vereenvoudigt 
uw dagelijks woongenot doordat u met één handeling geautomatiseerde scenes en 
activiteiten in kunt starten.

Uw programmeur kan deze scenes ook automatisch laten activeren gebaseerd op uw 
vertrek of thuiskomst of op bepaalde tijden en dagen in de week.

Uw programmeur kan uw systeem zelfs nog slimmer maken met de volgende 
mogelijkheden.

Goedemorgen: Word wakker met de ideale temperatuur, zachte verlichting, het 
ochtendnieuws en de geur van verse koffie vanuit de keuken. 

Welkom Thuis: Eén druk op de knop zet de verlichting en temperatuur in de juiste 
stand en start uw favoriete muziek-stream in.

Goedenacht: Zet aan het einde van de dag alles in huis automatisch uit. Bekijk 
beveiligingscamera beelden op uw touch panels, afstandsbedieningen en smart 
devices. 

Activeer de Welkom Thuis scène middels geofencing wanneer u bijna thuis komt. 

Ontvang een push notificatie op uw smartphone wanneer iemand uw voordeur 
openmaakt of via up oprit bij u thuis komt.

Activeer de Goedenacht scène door uw Android smart device op uw NFC-tag bij 
uw nachtkastje te leggen. 

•

•

•

•

•

•



THUISBIOSCOOP



Legendarische bediening van uw AV
Uw Total Control dealer kan op basis van uw wensen een indrukwekkende thuisbioscoop 
creëren waarmee u dagelijks kunt genieten van TV, sport, films en ander entertainment.

En aangezien Total Control een compleet domoticasysteem is, kunt u zaken als het 
aanzetten van de film, gordijnen laten zakken en het dimmen van de verlichting met één 
druk op de knop opstarten.

Verander een ruimte in een echte thuisbioscoop of creëer dat bioscoopgevoel in uw 
woonkamer.

Vervang alle afstandsbedieningen op tafel door één URC table top afstandsbediening. 

Ervaar het gemak van bediening met feedback van uw AV-systeem. 

Favorite Channels Menu

•

•

•



WHOLE-HOUSE
AUDIO

MUZIEK



MUZIEK
Muziek in het hele huis
Een Multi-room audiosysteem uitgerust met hoogwaardige geluidsdragers en 
AV-componenten is eenvoudig aan te sturen met Total Control. DMS Multi-
zone versterkers en streaming netwerkspelers zorgen voor een hoge kwaliteit 
geluidsbeleving zonder echo’s en vertragingen.

Stream uw muziek vanuit uw thuisbioscoop naar alle ruimtes en luister overal naar 
uw persoonlijke muziekbibliotheek. U ziet artiestinformatie en cover-art op uw 
touchscreens, afstandsbedieningen en uw app.



GEBOUWAUTOMATISERING



GEBOUWAUTOMATISERING

RESTAURANT & BAR
Entertainment , verlichting, klimaat 

beheersing  en streaming audio.

HOSPITALITY
Volledige geïntegreerde  

gebouwautomatisering voor Hotels, 
Restaurants, Fitness, etc. 

Gespecialiseerde projecten
Geavanceerde user-interfaces, krachtige performance en een professioneel 
dealernetwerk maken Total Control het ideale systeem voor grotere projecten of 
bijzondere wensen.

De intuïtieve on-screen menu’s zijn eenvoudig te bedienen door alle gebruikers. 
Gepersonaliseerde afbeeldingen en logo’s komen terug op elke afstandsbediening of 
touch paneel.

LUCHT & SCHEEPVAART
Premium oplossingen voor luxe 

schepen en privé-jets. 

KANTOOR
Gebouwautomatisering voor 

recepties, lobby’s, conferentiezalen en 
vergaderruimtes.



SYSTEM DESIGN



Professioneel in design & installatie 
Uw Total Control systeem wordt naar uw (woon)wensen ontwikkeld, geïnstalleerd en 
door een vakkundig getrainde URC-dealer aan u opgeleverd. 

Uw URC dealer of verkoopprofessional zal bij u thuis of op kantoor of in een 
geavanceerde showroom u de eenvoud tonen van het systeem in een uitgebreide 
demo. Vervolgens zal hij uw wensen vertalen naar een project voorstel.

 Of u nu nieuw gaat bouwen, een verbouwing gaat uitvoeren of gewoon uw woning 
wilt upgraden, Total Control zal u versteld doen staan van de mogelijkheden, 
gebruiksvriendelijkheid en de betrouwbaarheid.

Bezoek vandaag nog de website voor ideeën en inspiratie op www.universalremote.nl  
en www.universalremote.com

SYSTEM DESIGN



URC



Over URC
Het hoofdkantoor van URC bevindt zich in Harrison Ney York. URC is één van 
de wereldwijde marktleiders op het gebied van gebouwautomatisering en 
controlesystemen voor residentiële en commerciële gebouwen.  De technologie van 
URC is ongeëvenaard en gerespecteerd vanwege betrouwbaarheid en kwaliteit. 
Niet voor niets zij er de laatste 10 jaar al meer dan 100 miljoen afstandsbedieningen 
geleverd uit de fabrieken van URC.

Opgericht in 1991 als toeleverancier van afstandsbedieningen voor tal van 
leveranciers van consumentenelektronica. 

In 1994 lanceert URC de legendarisch MX-lijn afstandsbedieningen die tot op de 
dag van vandaag nog operationeel is. De lijn heeft zich inmiddels uitgebreid naar 
een professionele serie die gebruikers ondersteunen in het aansturen van hun 
thuisbioscopen, AV systemen en tal van geavanceerde systemen die in de huidige 
moderne woningen worden gebruikt. 

De Total Control series doet zijn intrede in 2011 en breid de huidige systemen uit met 
een totaalpakket aan huis-automatisering. Het Total Control systeem wordt  door een 
selecte groep, goed getrainde,  URC system integrators  geïnstalleerd in uw woning. 

Sinds 2017 wordt het veelgeprezen Total Control systeem geüpgraded naar 
Total Control 2.0 met nieuwe mogelijkheden, user interfaces en een verbluffende 
mogelijkheid om het systeem grafisch aan te passen binnen de programmatie.  
Daarnaast biedt Total Control 2.0 nog vele andere nieuwe features.  

Bekijk meer op www.universalremote.nl  en www.universalremote.com

URC
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