
Moderne Elinstallation

Smart-house





Hvorfor vælge Smart-House ?
Begrebet Smarthus eller Hjemmeautomation kan beskrives som styring, regulering og overvågning af elektriske installationer i en 
bygning. Automation i hjemmet bidrager til bedre komfort, lavere energiforbrug og en højere sikkerhed i hverdagen.

Moderne elinstallation
Der er mange beslutninger, der skal tages, når man skal bygge et hus. Planløsning, køkken og badeværelsesindretning, valg af 
gulv, etc. Men hvad med det elektriske anlæg? Et moderne hus bør selvfølgelig også have en moderne elinstallation. Hvis man 
bygger hus i dag, behøver elinstallationen jo ikke at være som i 1950-erne. Sørg for at du i samarbejde med din elektriker får et 
moderne elektrisk anlæg, der er på højde med alle dine andre moderne løsninger i huset! Sørg for at alle systemer, der installeres 
i huset, snakker sammen. 
Det er ikke en god løsning, at al belysning er slukket og ventilationsanlægget kører på max effekt, hvis brandalarmen udløses.

Smart-House styresystem giver energieffektivitet, komfort og sikkerhed til alle døgnets tider
Med Smart-House kan alarmer, ventilation, belysning og varme integreres fuldstændig. En smart elinstallation behøver ikke forandre 
brugervenligheden, men tværtimod øge den! Tænk så enkelt, at kun én berøring, når du forlader huset, slukker al belysning, lukker 
strømtilførsel til elektriske apparater som kaffemaskine og strygejern, og samtidig sænker temperaturen til økonomi indstilling. 
Den samme funktion kan du have ved en nat kontakt og falde ind i en god nats søvn. 
Hvad med at starte dagen med duften af friskbrygget kaffe og nybagt brød? At persienner åbnes for at slippe morgensolen ind og 
give en behagelig start på dagen? At temperaturen hæves til komfort temperatur og belysningen tændes, mens du stadig ligger 
under dynen?

Enkel styring af funktioner med smartphone og tablet
Alle funktioner i Smart-House kan styres og kontrolleres med eksempelvis computer, smartphone og tablet. Når man integrerer 
Smart-House opnås ekstra sikkerhed og fl eksibilitet. Systemet betjenes ens, på alle typer enheder. Med en berøring kan belysning 
dæmpes eller slukkes for at skabe den rigtige stemning. Hvis du er usikker på, om strygejernet og kogepladen er slukket, kan du 
kontrollere dette på en enkel måde.

Mulighederne er mange - valget er dit. Begrænsningen er kun din egen fantasi!





Belysning
Med Smart-House har du fuld kontrol over belysningen - både indenfor og udenfor. Belysningen kan tilpasses forskellige situationer 
og stemninger. Der skabes en god atmosfære, når de små lamper rundt i stuen tændes, og de store lamper dæmpes eller slukkes 
automatisk.

Belysningsscenarier
Behagelig atmosfære til en aftensmad for to eller selskab med gode venner? Fuld belysning når du laver husarbejde? Dæmpet 
belysning til en hyggeaften foran fjernsyn eller hjemmebiograf? Du kan bruge forhåndsprogrammerede belysningsscenarier eller selv 
hurtig og nemt programmere scenarier for at opnå den ønskede stemning.

Dag- og nat indstilling
Belysningen kan reguleres automatisk afhængigt af dagslyset. Med en kontakt ved sengen kan du sætte huset i natindstilling. Alt lys 
slukkes samtidig med at soveafdelingens gang dæmpes.

Bevægelses- og tidsindstillet belysning
Nogle steder kan det være praktisk med bevægelsesstyret belysning. Når du kommer med hænderne fulde af vasketøj, er det 
komfortabelt, hvis bryggersets lamper tændes automatisk. Benyttes også ofte i kældre, garderober, gang og badeværelse. Hvis du 
ønsker, kan automatiske ure tænde og slukke belysning til faste tider i døgnet.

Tænd/sluk belysning
Når du ikke er hjemme eller er på ferie, kan belysningen tændes og slukkes automatisk for at simulere at nogen er hjemme i huset. 
Hvis brandalarm udløses, kan al belysning tændes for at lede dig hurtigst muligt ud af huset. Mørke områder bliver automatisk 
oplyst, hvis uvedkommende kommer ind på ejendommen.





Varme
Med varmestyring er du sikret et komfortabelt indeklima til alle døgnets tider. Den største del af strømregningen er knyttet til opvarm-
ning. Med Smart-House reduceres dine energiomkostninger, og i en normal Smart-House installation kan du spare op til 30 % af 
dit totale elforbrug.

Komfort/økonomi indstilling
Temperaturen sænkes, når du er ude eller når du sover, og den hæves automatisk til ønsket komforttemperatur på det ønsket tids-
punkt.

Termostat funktioner
Med kombinationen af værelses- og gulvsensor, er du sikker på, at trægulvet ikke bliver overophedet. Ved registrering af for høj 
temperatur i gulvet, vil varmen automatisk slukkes, og en besked kan eventuelt sendes til mobiltelefon og e-mail. Eller varmen i rum-
met kan automatisk slukkes når vinduet åbnes.

Varmekilder
Smart-House har løsninger til at styre alt fra panelovne, varmekabler, varmepumper, og vandbåren varme.





Ventilation
Ved at integrere sit ventilationsanlæg i Smart-House løsningen, har man alle muligheder for effektiv regulering. 
I kombination med styring af varme og solafskærmning er man sikret et godt indeklima på alle døgnets tider.

Ventilator
Ventilatoren i vådrum kan styres automatisk og gerne i kombination med lys, bevægelses- og tidsstyring.

Luftkvalitet
Ved ringe luftkvalitet kan ventilationsanlægget øge eller reducere luftmængden for at optimalt indeklima opnås.

Brandalarm
Hvis brandalarmen udløses, slukkes ventilationsanlægget. Dette hæmmer branden i at brede sig.





Alarm og sikkerhed
Smart-House beskytter dit hjem og sørger for total sikkerhed og hurtig alarmering ved både brand, indbrud og vandlækage.

Brand
Røgdetektorer i alle værelser sørger for total sikkerhed og tryghed, hvad enten du ligger og sover eller ikke er hjemme. Du vil hurtigt 
blive alarmeret ved røgudvikling, samtidig med at belysning tændes for effektivt at oplyse fl ugtveje.

Indbrud
Bevægelsessensorerne for tænd/sluk belysningen kan samtidig også bruges til indbrudsalarm. Om aftenen og natten kan mørke 
områder omkring huset oplyses, hvis nogen kommer ind på ejendommen. Belysning kan tændes i udvalgte zoner. 
Med en ferie funktion kan forskellige belysningsscenarier simulere en almindelig døgnrytme, og derved simulere at man er hjemme.

Vandlækage
Ved vandlækage lukkes der automatisk for vandtilførselen.

Sirene og advarselsalarm
Fælles sirene med forskellige lyde for advarsel om brand, indbrud eller vandlækage. Samtidig med at alarmerne udløses, vil du 
blive advaret med en sms og/eller e-mail.





Solafskærmning
Automatisk styring af markiser, persienner og lamelgardiner i kombination med varmestyring sikrer dig et godt indeklima.

Lys og tidsstyring
Motoriserede markiser, persienner eller lamelgardiner kan styres automatisk eller i kombination med lys og tidsstyring. Persienner 
kan åbnes til faste tider hver morgen for at slippe solen ind og give dagen en behagelig start.

Vejr og vindforhold
Ved en regntung dag eller ved stærk vind trækkes markiserne ind, og ved solskin kan du omvendt være sikker på en god solaf-
skærmning af huset.

Passivhus
Med nye energikrav til passivhus niveau for nybyggede huse, kan solafskærmning være en af de vigtigste installationer. I kombi-
nation med ventilationsanlæg og korrekt varmestyring vil solafskærmningen være afgørende for styring af effektivt indeklima og 
udnyttelse af solen til opvarmning.





Elektriske apparater og stik
Med Smart-House kan du integrere styring af stik, hvor der tilsluttes elektriske apparater. Hvad med at vågne op til duften af nybagt 
brød og friskbrygget kaffe? Med din smarttelefon kan du betjene elektriske apparater, mens du stadigvæk ligger under dynen.

Du kan trygt forlade hjemmet
Er du usikker på, om du har slukket for dit strygejern eller kaffemaskine? Huskede du at slukke for komfuret? Forkert brug og fejl i 
elektriske apparater er årsag til mange brande. Mange har nok oplevet skræmmende situationer hvor man har forladt hjemmet og 
glemt at slukke for elektriske apparater. Med Smart-House kan du være tryg og sikker på at disse enheder er slukkede, når du er 
ude eller ligger og sover.

Natindstilling
Ved at aktivere natindstilling kan du være sikker på, at alle elektriske apparater slukkes samtidig med at  temperaturen sænkes og 
belysning dæmpes eller slukkes.





Døre, vinduer og porte
Med Smart-House har du fuld kontrol over garageporte og døre. Fra det øjeblik du ankommer på gårdspladsen, giver Smart-House 
dig den komfortable følelse af at komme hjem.

Velkommen hjem
Med et enkelt berøring af din smarttelefon kan du åbne for garageporten. Samtidig tændes belysningen i indkørslen. Når du nær-
mer dig indgangspartiet tændes lyset i entreen og giver dig den varmeste velkomst. Belysningen i hjemmet kan tændes automatisk 
til forhåndsdefi nerede lysindstillinger.

Er døre og vinduer lukkede?
Du behøver ikke at gennemgå hele huset for at kontrollere, om vinduer og døre er lukkede, inden du forlader huset. Med Smart-
House styresystem har du fuld kontrol. På kontrolpanelet kan du hurtigt se status, og med en enkelt berøring kan du forlade huset og 
være tryg ved, at døre og vinduer er lukkede.





Energiovervågning
Med Smart-House kan du få fuld kontrol over energiforbruget. Smart-House afl æser og logger de elektriske værdier, og kan vise 
dem som grafer eller nutidsværdier. Dataene kan sammenlignes med historiske data, og på den måde er det for eksempel nemt at 
sammenligne forbruget denne vinter sammenlignet med sidste år. Andre tilgængelige data som vandforbrug, gasforbrug, luftfugtig-
hed og CO2 kan også logges og overvåges på samme måde.



Afbrydere og Glasafbrydere
Standard afbrydere med 4 individuelt programmerbare knapper, som til sammen kan tildeles indtil 12 funktioner og scenarier. Disse kan fås med 
integreret temperatur og fugtighedsføler og kan benyttes til styring af varme og ventilation. Til standard afbrydere fi ndes et assorteret udvalg af symbol-
fronter.

Afbrydere med integreret bevægelsessensor og lys-føler, der registrerer bevægelse, tilstedeværelse og lysniveau. Sensoren har en spredning på 90°. 
4 individuelt programmerbare knapper, der kan tildeles indtil 12 funktioner og scenarier. Rammer fi ndes i mange forskellige materialer og farver og 
kan dermed tilpasses stil og interiør. De vælges hos din elektroinstallatør.

Vores afbrydere i glas har et moderne og tidløst design. Med en let berøring eller cirkelbevægelse, skabes det rette scenarie. Afbryderne er meget 
brugervenlige, og når hånden nærmer sig, tændes en hvid LED baggrundsbelysning for en nem og nøjagtig betjening. Som standard leveres de i 
hvidt eller sort glas. I tillæg er det muligt at specialbestille glas i den farve, du ønsker.



Termostater
På standard termostater er alle knapper tilegnet betjening af termostaten. De viser den målte temperatur i værelset eller gulvet og kan også vise 
temperatur fra en anden føler både indenfor og udenfor. Termostaterne kan have op til 3 justerbare ønskede temperaturer, f.eks. dag, nat eller ferie.
Rammer fi ndes i mange forskellige materialer og farver, og kan dermed tilpasses til stil og interiør. De vælges hos din el-installatør.

Vores termostater i glasdesign er moderne og tidløse, og betjenes med en let berøring eller cirkelbevægelse. Glastermostaterne er meget brugerven-
lige, og når hånden nærmer sig, tændes en hvid LED baggrundsbelysning. Termostaterne kan også kombineres med lysstyring eller andre ønskede
scenarier. Displayet viser aktuel temperatur eller ønsket temperatur. Som standard leveres de i hvidt eller sort glas. I tillæg er det muligt at specialbestille 
enhver farve, man måtte ønske for at tilpasse til omgivelser og interiør.



Bevægelsesdetektorer

Alle bevægelsessensorer kan fås med integreret lys-føler. De registrerer bevægelse, tilstedeværelse og eventuelt lysniveau. De kan leveres for indendørs 
eller udendørs brug, og i udførelse for montering i loft eller på væg. Sensorerne har 90°, 150° eller 360° spredning. Rammer til indendørs bevægelses-
sensorer fi ndes i mange forskellige materialer og farver og vælges hos din el-installatør.



Røgdetektor, magnetafbryder, 
vejrstation og kodetastatur
Røgdetektoren registrerer røgudvikling og brand. Samtidig med at brandalarmen udløses, kan du varsles med sms og e-mail.

En trådløs magnetsensor vil registrere om vinduer, døre og porte er lukkede eller åbne.

Vejrstation til måling af temperatur, vejr, vind og lysforhold.

Kodetastatur til at tænde eller slukke for indbrudsalarmen. Hvis man ønsker det, kan hjemme/ude scenarier tilknyttes alarmfunktionen. Kodetastaturet 
kan benyttes både indendørs og udendørs og leveres med hvid og sort front.
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