INTERVIEW

Een wereldspeler in de perfecte
beleving van licht, geluid en comfort
Ben van de Bunt, belevingsexpert en eigenaar van Morelight, kan het niet genoeg benadrukken. Beleving, daar
gaat het om. Zintuigen moeten geprikkeld worden. ‘Licht is essentieel. Met warm licht komt de uitstraling en de
sfeer in een ruimte pas echt tot leven. Je voelt je beter.’

‘Na een drukke dag is er niets heerlijkers dan thuis op de bank
ploffen. Dan heb je niet de energie om aan allerlei dimmerknoppen te
gaan draaien om even lekker te ontspannen. Daarom houden wij het
simpel. Je drukt op de knop “tv” en wat gebeurt er? Het licht wordt
gedimd, de tv komt omhoog uit een kast en springt aan, de muziekinstallatie gaat op tv-stand en het scherm van de iPad verandert in een
afstandsbediening voor volume en de zenders, van Nederland 1 tot
SBS9. Alles automatisch. Met één knop!’

De toepassing van domotica maakt het ook voor ouderen mogelijk
om langer zelfstandig te blijven wonen. Met domotica wordt de
bediening van audio/ video en verlichting een eenvoudig samenspel.
Eigenlijk is alles mogelijk. Spraak gestuurd ook nog. Daag ons maar
uit!’
Ben van de Bunt is wereldwijd toonaangevend. Onlangs kreeg hij met
Morelight de prestigieuze internationale Crestron Award voor Best
User Experience. Wat is nog zijn droombeeld?

Ook gemak is voor hem het toverwoord
‘Gemak dient de mens. Het gehele huis is centraal vanaf de iPad
regelbaar, terwijl de gewone schakelaars in de muur er ook gewoon
nog zijn. Het is niet nodig om aan allerlei dimmerknoppen te draaien. De knoppen zijn voorgeprogrammeerd in vaste standen zoals
dag, avond, sfeer, schoonmaken en uit. Handig voor jezelf, maar ook
ideaal voor een oppas of schoonmaakster die nu geen handleiding
nodig heeft. Bij het verlaten van de woning schakel je met één druk
op de knop alle verlichting in de woning uit.’
Het kan nog eenvoudiger
‘Wij maken de huiselijke omgeving ook graag levensloopbestendig.
Ons systeem is maatwerk, onze aanpak persoonlijk.
Eigenlijk kunnen we alles instellen, van een kinderkamer met een
time delay voor een slaapliedje en langzaam dimmend licht tot een
panic room met alarm en automatische deurvergrendeling.

‘Straks registreren camera’s in huis jouw gemoedstoestand. Ben je
moe? Dan heb je het systeem zo ingesteld dat je rustgevende muziek
hoort, Vivaldi bijvoorbeeld, en het licht is zacht en warm. Ben je somber? Dan heb je misschien juist behoefte aan fris, helder licht en een
stevig rocknummer van Bruce Springsteen. De sky is de limit.
We leven in een prachtige tijd.’
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