
Moderna elinstallationer

Smart-house





Varför välja smart-house?
Begreppet smarta hus eller hemautomation kan beskrivas som styrning, reglering och övervakning av elektriska installationer i ett 
hus. Automation i hemmet ger bättre komfort, lägre energiförbrukning och högre säkerhet i vardagen.

Moderna elinstallationer
Det är många beslut som ska tas när man ska bygga ett hus. Planlösning, köks- och badrumsinredning, val av golv, etc. Men 
elinstallationen då? Ett modernt hus behöver en modern elinstallation. Bygger man hus på 2000-talet behöver inte elinstallationen 
vara som på 1950-talet. 

Styrsystemet smart-house ger energieffektivitet, komfort och säkerhet dygnet runt
Med smart-house kan alla larm, ventilation, spisvakt, belysning och värme integreras. En smart elinstallation behöver inte göra 
anspråk på användarvänligheten, tvärtom kan den öka den! Tänk så enkelt att trycka på en knapp när du lämnar huset för att 
släcka all belysning, stänga av el till elektriska apparater så som kaffebryggare och strykjärn och samtidigt sänka temperaturen till 
ekonomiläge. På samma sätt kan du ställa in huset för natten och sova gott och tryggt. Eller hur skulle det vara att vakna till doften 
av nybryggt kaffe eller nybakat bröd? Att rullgardinerna dras upp för att släppa in morgonsolen och ge en härlig start på dagen? 
Att temperaturen ställs in på en behaglig dagstemperatur och belysningen tänds medan du ligger kvar i sängen?

Enkel styrning av funktioner med smartphone och surfplatta
Alla funktioner i smart-house kan styras och kontrolleras via till exempel en dator, surfplatta eller smartphone. När man integrerar 
smart-house med smarta enheter får man extra säkerhet och extra fl exibilitet. Systemet fungerar på samma sätt på alla typer av 
enheter. Med ett tryck kan belysningen dämpas eller släckas för att skapa den rätta stämningen. Och om du är osäker på om du 
stängde av strykjärnet eller spisen kan du enkelt kolla det.

Med hundratals möjligheter får du ökad kontroll, trygghet och komfort. Dessutom blir ditt hus framtidssäkrat för fl er funktioner och 
smarta tillägg.

Läs mer om vad smart-house kan göra för dig på www.smart-house.nu – och ställ krav på din elinstallatör att installera ett modernt 
system i ditt nya hus.





Belysning
Med ett smart-house har du full koll på belysningen både inomhus och utomhus. Du kan anpassa belysningen till olika situationer 
eller skapa olika stämningar. Det ger en hemtrevlig känsla när de små lamporna runtom i huset tänds och de stora lamporna dämpas 
eller släcks automatiskt.

Belysningsscenarion
Vill du skapa en behaglig stämning till middagen för två eller en feststämning? Full belysning när du utför hushållsarbete? Dämpad 
belysning till en myskväll framför tv’n eller i hemmabion? Då kan du använda dig av några av de förprogrammerade belysnings-
scenarierna eller själv enkelt programmera in ett scenario för att få den stämning du önskar.

Dag- och nattinställning
Belysningen kan regleras automatiskt beroende på hur ljust det är utomhus. Med en strömbrytare vid sängen kan du ställa in huset 
på nattläge. All belysning stängs av och sovrumsbelysningen dämpas.

Rörelsesensorer och tidsstyrning
Ibland kan det vara praktiskt med rörelsestyrd belysning. När du kommer hem med händerna fulla av matkassar är det skönt att 
belysningen tänds automatiskt. Och belysningen i källaren behöver ju inte vara på när ingen är där? Om du vill kan systemet tända 
och släcka belysningen på fasta tider på dygnet.

Simulerat boende
När du är borta eller på semester kan belysningen tändas och släckas automatiskt så att det ser ut som att någon är hemma. När 
ett brandlarm går kan all belysning tändas för att du lätt ska hitta ut. Vid inbrott tänds all belysning för att avskräcka tjuven.





Värme
Med värmestyrning är du säker på att inomhusklimatet alltid är behagligt. Om din värme produceras från el, direktverkande eller 
värmepump utgörs den största delen av elräkningen av kostnader för uppvärmning. Med smart-house kan du minska elkostnaderna 
och spara upp till 30 % av din totala elförbrukning.

Komfort-/ekonomiläge
Temperaturen sänks när du är borta eller ligger och sover och höjs automatiskt till önskad temperatur vid önskad tidpunkt.

Termostatfunktioner
Med en kombination av rums- och golvsensorer kan du vara säker på att trägolvet inte blir överhettat. När sensorerna registrerar en 
för hög temperatur i golvet slås värmen automatiskt av och du kan även få ett meddelande till din mobiltelefon.

Värmekällor
Smart-house har lösningar för att styra allt från värmepannor och golvvärme till värmepumpar och vattenburen värme.





Ventilation
Genom att integrera ventilationen i smart-house kan regleringen bli riktigt effektiv. I kombination med styrning av värme och solav-
skärmning får man enkelt ett bra inomhusklimat dygnet runt.

Fläktar
Fläktar i våtrum kan styras automatiskt och gärna i kombination med belysning, tidsstyrning eller närvarodetektorer.

Luftkvalitet
Vid dålig luftkvalitet kan ventilationsanläggningen öka eller minska luftmängden för att uppnå ett optimalt inomhusklimat.

Brandlarm
När ett brandlarm utlöses stängs ventilationen av vilket hindrar spridning av branden.





Larm och säkerhet
Smart-house skyddar ditt hem och ger dig trygghet i att du direkt får ett meddelande vid brand, inbrott eller vattenläckage.

Brand
Rökdetektorer i alla rum ger full säkerhet och trygghet oavsett om du ligger och sover eller är borta. Du får snabbt veta om det 
uppstår rökutveckling och all belysning tänds för att du snabbt ska kunna hitta ut ur huset.

Spisvakt
Många har nog upplevt hur skrämmande det kan vara när man inte vet om man har stängt av spisen hemma. En spisvakt känner 
av om spisen överhettas och stänger av strömförsörjningen automatiskt innan en brand kan uppstå. 

Inbrott
Rörelsesensorerna för belysningsstyrning kan också användas som en del av inbrottslarmet. På kvällen kan mörka områden runt huset 
lysas upp om någon kommer in på tomten. Du kan även välja att belysningen ska tändas i olika rum i huset för att ge intryck av att 
någon har vaknat av att tjuven kommer in på tomten. En annan funktion är att sätta på och stänga av belysning för att simulera att 
någon är hemma i huset.

Vattenläckage
Vid vattenläckage stängs vattnet av automatiskt.

Sirener och larmmeddelanden
Du kan välja mellan olika larmljud vid brandlarm, inbrott och vattenläckage. När larmen går kan du även få ett textmeddelande 
via antingen sms eller e-post.





Solskydd
Automatisk styrning av markiser, persienner och rullgardiner i kombination med värmestyrning säkerställer ett gott inomhusklimat.

Ljus- och tidsstyrning
Motoriserade markiser, persienner eller rullgardiner kan styras automatiskt eller i kombination med ljus- och tidsstyrning. Persiennerna 
kan öppnas på fasta tider varje morgon för att släppa in solen och ge en behaglig start på dagen.

Väder och vind
Om det regnar eller blåser mycket en dag kan markiserna dras in och när solen lyser kan markiserna automatiskt rullas ner för att 
skärma av solen.

Passivhus
Med de nya energikraven till passivhusnivå för nybyggnationer kommer solavskärmning vara en av husets viktigaste installationer. 
I kombination med ventilationsanläggningen och rätt värmestyrning blir solavskärmningen avgörande för ett bra inomhusklimat.





Elektriska apparater och 
och eluttag
Med smart-house kan du integrera styrning av eluttag där du använder elektriska apparater. Vad sägs om att vakna upp till doften av 
nybryggt kaffe eller nybakat bröd? Med din smartphone kan du sätta på elektriska apparater medan du fortfarande ligger i sängen.

Du kan känna dig trygg när du går hemifrån
Osäker på om du stängde av strykjärnet eller kaffebryggaren? Kom du ihåg att stänga av spisen? Felaktig användning och apparat-
fel i elektriska apparater är orsaken bakom många husbränder. Många har nog upplevt rädslan över att ha åkt hemifrån och glömt 
stänga av spisen. Med smart-house kan du känna dig trygg i att alla elektriska apparater stängs av när du är borta eller ligger och 
sover.

Nattläge
Genom att aktivera nattläge kan du vara säker på att alla elektriska apparater stängs av samtidigt som temperaturen sänks och 
belysningen dämpas eller stängs av.





Dörrar, fönster och portar
Med smart-house har du alltid full kontroll över garagedörrar och portar. Från det ögonblick du kommer hem till uppfarten ger dig 
ditt smart-house den välkomnande hemkänslan.

Välkommen hem
Med ett enkelt tryck på en smartphone kan du öppna garageporten. Samtidigt tänds lyset på uppfarten. När du närmar dig entrén 
tänds belysningen och ger dig en välkomnande känsla. Resten av belysningen i huset kan tändas beroende på olika inställningar.

Har du låst dörrar och fönster?
Du behöver inte gå igenom hela huset för att kolla om dörrar och fönster är låsta innan du går hemifrån. Med ett smart-house har 
du full kontroll. På en kontrollpanel kan du snabbt se status och med ett enkelt knapptryck kan du gå hemifrån och vara säker på 
att allt är låst och stängt.





Energiövervakning
Med ett smart-house kan du få full kontroll på din energiförbrukning. Smart-house mäter och loggar alla elvärden och visar dem som 
grafer eller aktuell förbrukning. Data kan sammanställas för att visa förbrukning över tid och det blir enkelt att se hur mycket energi 
man har förbrukat under till exempel ett helt år, eller jämföra vinterhalvåret med sommaren.

Andra data som kan loggas och övervakas är vattenförbrukning, gasförbrukning, luftfuktighet, temperaturer och CO2.



Strömbrytare och glasströmbrytare
Standardströmbrytare med 4 individuellt programmerbara knappar som sammanlagt kan tilldelas upp till 12 funktioner och scenarion. Dessa kan fås 
med integrerade temperatur- och luftfuktighetssensorer och kan även användas för att styra värme och ventilation. Till standardbrytarna fi nns det ett 
stort urval av fronter. Det fi nns ramar i olika utföranden och material och färger och det är därmed lätt att välja något som passar inredningen. Dessa 
kan du köpa av din elinstallatör.

Brytare med inbyggd rörelsesensor och ljussensorer som registrerar rörelsenärvaro och ljusnivå. Sensorerna har en funktionsvinkel på 90°. 4 individu-
ellt programmerbara knappar som kan tilldelas upp till 12 olika funktioner och scenarion. Det fi nns ramar i olika utföranden och material och färger 
och det är därmed lätt att välja något som passar inredningen. Dessa kan du köpa av din elinstallatör.

Våra strömbrytare av glas har en modern och tidlös design. Med ett lätt fi ngertryck eller en cirkelrörelse kan du skapa den rätta stämningen. Strömbry-
tarna är mycket användarvänliga och när handen närmar sig glaset tänds en vit bakgrundsbelysning för att underlätta användning. Brytarna levereras 
som standard med vitt eller svart glas. Det går även att specialbeställa valfri färg som ett tillval.



Termostater
På standardtermostater är alla knappar till för att styra termostaten. De visar aktuell temperatur i rummet eller i golvet men kan även visa temperaturen 
på en annan plats, både inomhus och utomhus. Termostaterna kan ha upp till 3 inställningsbara lägen så som till exempel natt- eller semesterläge. 
Det fi nns ramar i många olika material och färger och det är därmed enkelt att anpassa utseendet till inredningen. Du köper dessa av din elinstallatör.

Våra termostater i glas är moderna och tidlösa och är lätta att använda med ett enkelt fi ngertryck eller cirkelrörelse. Glastermostaterna är väldigt lätta 
att använda och när du närmar dig med handen tänds en vit bakgrundsbelysning för att underlätta användningen. Termostaterna kan även kombineras 
med ljusstyrning eller andra scenarion. Displayen visar rumstemperatur eller inställda punktvärden om detta ställs in. Som standard levereras termosta-
terna med vitt eller svart glas. Det är även möjligt att specialbeställa andra färger som tillval.



Rörelsedetektorer

Alla rörelsedetektorer kan fås med inbyggd ljussensorer. De registrerar rörelser, närvaro och eventuellt ljusnivån. De kan levereras för inomhus- eller 
utomhusbruk och för montering på vägg eller i taket. Sensorerna har funktionsvinklar på 90°, 150° eller 360° grader. Ramar till rörelsedetektorer för 
inomhusbruk fi nns i många olika färger och kan köpas hos din elinstallatör.



Rökdetektorer, magnetbrytare, 
väderstation och kodknappsats
Rökdetektorn känner av rökutveckling och brand. När brandlarmet går kan du få ett meddelande via sms eller e-post. Du får även meddelande 
om detektorns funktion är nedsatt på grund av smuts eller lågt batteri.

En trådlös magnetsensor registrerar om fönster, dörrar och portar är stängda eller öppnade.

Väderstation för mätning av temperatur-, väder- vind-, och ljusförhållanden. 

Kodknappsats för aktivering och avstängning av inbrottslarm. Det går även att använda hemma-/bortascenario tillsammans med larmfunktionen. 
Kodknappsatsen kan användas både inomhus och utomhus och levereras med vit och svart front.



Styrning - Komfort - Säkerhet
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