SMARTHUS TEKNOLOGI

Å tenke på intelligente
smarthusløsninger er slettes
ikke dumt

Smart, smartere, smartest. Det er mange grader av hvor “smart”
hjemmet ditt kan bli.
Begrepet smarthus er overalt nå for tiden. Men hva betyr det? Det er lett å føle seg litt “dum” i dette landskapet, men husk, det som er smart er ofte enkelt. For eksempel styring av lys og varme - eller til og med hele
huset - fra nettbrett eller mobil. Vi gir deg oversikten du trenger.
xComfort
XComforts trådløse hjemautomasjonsprodukter tilbyr et bredt spekter av løsninger som gjør hverdagen enklere.
Installasjonen av deres Smart Home Controller (SHC) går erfaringsmessig raskt og sømløst. Med xComfort appen
kan du kjøre i gang hjemmekinoen, dempe belysningen, sette den perfekte temperaturen og fyre opp popcornmaskinen før du slipper vennegjengen inn via callinganlegget - alt med noen få tommeltrykk på mobilen.
KNX
KNX Smarthus gjør din bolig trygg og energieffektiv. Sammen med deg kartlegges dine hverdagsscenarier, og de
smarte løsningene tilpasses hvordan de elektriske punktene i din bolig kan styres fra ett punkt og gjøre hjemmet tryggere. Varslingssensorer, adgangskontroll, styring av lys, persienner og varme gjør både hverdagen smidig og sikker.
Er du bortreist kan hjemmet imitere at noen er hjemme ved å skru på lysene i gitte perioder eller om noen beveger
seg rundt boligen.
Dali
Dali lysstyringssystemer fra Micro Matic er kompatibelt med KNX og gjør dine nåværende lys- og bryterløsninger
heldigitale. Selv “vanlige” familier har sine helt særegne behov og bevegelsesmønstre innefor sitt hjem. Med sensorer og digital styring, kan du helautomatisere og gruppere belysningen i de ulike sonene og rommene hjemme, og
dermed både øke komforten og senke strømutgiftene.
Z-Wave
Ønsker du å tilpasse hele eller deler av boligen med smarte løsninger, lar Z-Wave deg enkelt velge det som passer
for din bolig. Gå for den aller siste teknologien innenfor totale smarthusløsninger eller håndplukk løsninger innenfor
sikkerhet, lys, varme, appbasert styring eller sensorkontroll. Vi hjelper deg med kartlegggingen ved hjelp av Z-Waves
Smart Guide som også lar deg velge farger og design som passer akkurat din stil og smak.

