
Van luxe jachten naar 
slimme huizen

Tijssen Elektro

Slimme huizen worden steeds vanzelfsprekender. Of het nu gaat om de televisie, de 
lampen, de gordijnen of het koffiezetapparaat: bijna alles in een woning is tegen-
woordig op afstand te bedienen. Bij Tijssen Elektro juichen ze die ontwikkelingen 

toe. Het Osse bedrijf heeft namelijk alle expertise in huis om al die elektronica te inte-
greren in één gebruiksvriendelijk systeem.

Eigenlijk hoeven we Tijssen Elektro hier niet te in-
troduceren. Het bedrijf heeft zich de afgelopen de-
cennia immers meer dan bewezen op het gebied 
van e-installaties, home control en beveiliging in 
woningen en utiliteit. Eigenaar Pedro Kappen is er 
maar wat trots op. “Ons bedrijf is ooit begonnen 
in de utiliteits- en beveiligingstak, maar we hebben 
natuurlijk vooral naam gemaakt in de luxe jacht-
bouw. Dat is achteraf gezien ook niet zo vreemd, 
want juist in die weelderige wereld komen onze ge-
avanceerde e-installaties helemaal tot hun recht.”
 

Elektrotechnische installaties
Of het nu gaat over data en telecom, alarm- en 
brandbeveiliging of energiebesparende maatrege-
len: bij Tijssen Elektro zijn ze dagelijks bezig met 
het adviseren, ontwerpen, installeren en onder-
houden van verschillende soorten elektrotech-
nische installaties. Pedro: “Daarbij zoeken we 
voortdurend naar nieuwe technologieën om onze 
producten en diensten nog beter aan te laten slui-
ten op de wensen en behoeften van onze klanten. 
Niet alleen omdat we dat zelf leuk vinden, maar 
ook omdat de markt het van ons verwacht.”

 

Slimme domotica
Wie goed om zich heen kijkt, ziet slimme domoti-
ca steeds meer gemeengoed worden, bijvoorbeeld 
op kantoren en bij mensen thuis. Het feit dat de 
experts van Tijssen Elektro daarover al veel kennis 
hebben opgebouwd in de veeleisende markt van 
de jachtbouw, geeft het bedrijf een voorsprong als 
het gaat over e-installaties en domotica in particu-
liere woningen, vertelt Pedro.
 
“Regelbare verlichting, automatische vloerverwar-
ming en high end audiosystemen: op luxe sche-
pen zijn dat soort functies al tientallen jaren heel 
gebruikelijk. Als turnkey systemintegrator hebben 
we in die wereld heel veel kennis en ervaring opge-
daan als het gaat over de integratie van installaties. 
Natuurlijk kunnen we die intelligence on board 
vertalen naar intelligence at home. Want ook in 
particuliere woningen zit niemand te wachten op 
twintig verschillende afstandsbedieningen en tien-
tallen kabels en snoeren.”
 

Kruisbestuivingen
Slimme kruisbestuivingen tussen elektrosystemen 
zorgen voor veiligheid, duurzaamheid en comfort. 
Volgens Pedro blijft de totaalintegratie van die sys-
temen bovendien alleen maar toenemen. “Voor 

70

48611.indd   2 3/22/2019   10:30:49 AM

ondernemers en particulieren waren e-installaties 
voorheen altijd een sluitpost. Dat is logisch, want 
vaak ging het alleen maar om een dimmertje in de 
woonkamer, een spotje in de keuken of een tele-
visie aan de muur. Maar nu domotica-oplossingen 
steeds minder exclusief en dus ‘normaler’ worden, 
zijn e-installaties ineens een kernonderdeel gewor-
den van het leefklimaat in een ruimte.”
 

Gemak en comfort
Die ontwikkeling schreeuwt om geïntegreerde en 
gebruiksvriendelijke besturingssystemen, aldus Pe-
dro. “Eén tablet voor alle apparatuur in een woning 
zorgt voor gemak en comfort. Die geavanceerde 
systemen ontwikkelen en bouwen we hier hele-
maal zelf: van de panelen tot en met de software. 
Bovendien beschikken we over een eigen testruim-
te waar gebruikers hun geïntegreerde systeem he-
lemaal zelf kunnen samenstellen en uitproberen. 
Eind maart stonden we op The Art of Living Event 
in Rosmalen, een beurs waarbij alles draait om 
wonen en beleven. Daar lieten we particulieren 
en professionals de voordelen van domotica en 
slimme e-installaties ervaren in een klassiek en een 
modern interieur. Het blijft geweldig om mensen 
te verbazen met geïntegreerde systemen en tech-
nieken die ze zelf nooit voor mogelijk hielden.”

www.tijssen-elektro.nl
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