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Løsninger med Smart-house for

Velferdsteknologi

Gjennom et livsløp kan ulike hendelser medføre funksjonssvikt. Mange vil oppleve at
hukommelse og førlighet reduseres når en blir eldre. Dette kan forårsake økt risiko
for ulykker, redusert selvstendighet og medføre utrygghet og bekymring både for den
enkelte og familien.
Smarthusteknologi er et samlebegrep for informasjon- og kommunikasjonsteknologi
som brukes i boliger. Ved hjelp av fjernstyring, alarm- og varslingssystemer og ulike
kommunikasjonsmedier, kan denne teknologien bidra til å kompensere for funksjonstap.
Sikkerheten bedres, og man kan legge til rette for å klare seg bedre i hverdagen.
Med konseptet Smart-house tilbyr Carlo Gavazzi en komplett, brukervennlig, fleksibel
og velutprøvd smarthusløsning som enkelt kan tilpasses ulike og endrede behov i alle
livets faser.

Komfort
Lysstyring

Med Smart-house har man full kontroll over belysningen
både innen- og utendørs, og den kan tilpasses ethvert behov
og livssituasjon. Med en bryter ved sengen kan boligen
med ett enkelt trykk settes i nattstilling. Valgt belysning slås
av rundt i boligen samtidig som lyset i soveromsgangen
dempes.
Belysningen kan reguleres avhengig av dagslys, til faste
tider eller ved bevegelse. Lys kan styres med fjernkontroll,
smarttelefon, nettbrett, etc.

Temperaturkontroll

Termostatene i smarthuset sørger for riktig dag- og natttemperatur. Boligen kan deles inn i klimasoner slik at man
kan ha komforttemperatur i stue og kjøkken, men en lavere
tempertur i vaskerom og soverom.
Personer med demens har ikke alltid kontroll med at de er
godt nok kledd. Avvik i temperaturen kan registreres, og
beskjed kan videresendes til andre systemer. Temperaturen
i boligen kan overstyres og reguleres fra eksempelvis.
hjelpemiddelsentral.

Persienner og markiser

Markiser, persienner eller lameller kan styres automatisk
eller i kombinasjon med lys- og tidsstyring. Markiser styres
etter vær- og vindforhold, og persienner kan f.eks. åpnes til
fast tid hver morgen.
Ved å kombinere varmestyring er man sikret et godt inneklima til alle døgnets tider.

Enøk og komfort

Smart-house senker temperaturen når du er borte, ligger og
sover, eller til faste tidspunkter. Lys tennes og slukkes etter
ønsker og behov til alle døgnets tider.
Forhåndsdefinerte funksjoner som dag-/nattstilling og
hjemme-/bortefunksjoner er fritt programmerbare. Alle
funksjoner i smarthuset kan enkelt styres med fjernkontroll,
smarttelefon og nettbrett.

Styring av funksjoner kan enkelt gjøres fra f.eks. smarttelefon, iPad eller
andre typer nettbrett.

Trygghet
Bevegelsesdetektorer

Fall utgjør en betydelig ulykkesrisiko for eldre mennesker og
andre med nedsatt syn eller førlighet. Dårlig belysning er
en vesentlig risikofaktor. Bevegelsesdetektor kan sørge for
automatisk tenning av lys for å forhindre fall for eksempel
om natten.
Bevegelsesdetektorer kan programmeres til å registrere unormal aktivitet i boligen. Den kan varsle pårørende og helsepersonell om inaktivitet. Eksempelvis dersom brukeren ikke
kommer tilbake etter toalettbesøk, eller om en person med
demens går ut om natten.

Dører og vinduer

På et informasjonsdisplay kan man enkelt se om vinduer og
dører er åpne eller lukket. Dersom de åpnes til uønskede
tider på døgnet, kan alarmsignal sendes til alarmselskap
eller hjemmehjelptjeneste. Man har også mulighet for å
varsle eller sende melding dersom vinduer eller dører har
vært åpne for lenge.

Adgangskontroll

Helsepersonell kan identifiseres med personlig magnetkort,
fingeravtrykk, og mobiltelefon. Dette kan videre styre valgte
funksjoner i smarthuset. Et eksempel kan være at dersom
helsepersonell ankommer kan all belysning i boligen tennes,
men dersom beboeren ankommer kan lys tennes kun i
utvalgte rom.

Trygghetsalarmer

Alle lysbrytere i vårt smarthus konsept vil enkelt kunne programmeres slik at det sendes en forhåndsbestemt SMS til
pårørende eller kommunal alarmsentral ved at knappen
holdes inne noen sekunder.
Alternativt kan det kobles til snorbryter med samme funksjon.
Brukeren kan dermed enkelt få varslet ved behov for å
tilkalle hjelp.
Fjernkontroller levert av hjelpemiddelsentral kan også styre
smarthuset.

Den kommende økning i antall eldre gir en forventet behovsvekst for boliger, omsorgsboliger
og sykehjem som er tilrettelagt med velferdsteknologi.
I NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, foreslås
at det skal settes som krav at nye eller renoverte
bygg som finansieres gjennom Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger
skal være tilrettelagt for tilkopling av alarmer,
sensorer og smarthusteknologi.

Sikkerhet
Komfyrvakt

Komfyr med varme på er en vanlig årsak til bekymring hos
pårørende og helsepersonell. Samtidig ønsker man ikke å
fjerne muligheten for å bruke komfyr selv om brukeren har
redusert hukommelse.
Komfyren kan kobles til en tidsbryter og til automatisk utkobling ved for høy temperatur. Det er også mulig å koble
til en bevegelsesføler som en betingelse for at komfyren skal
virke.

Elektriske apparater

Feil bruk og feil i elektriske apparater er årsak til mange
boligbranner. Mange har nok opplevd skremmende situasjoner ved at man har forlatt huset og glemt å slå
av elektriske apparater. Usikker på om strykejern eller
kaffetrakter er avslått? Husket å slå av komfyrplater? Er
vaskemaskinen fortsatt i gang?
Smart-House gir for full sikkerhet og rask varsling. Alarmsignal kan overføres til eksempelvis vaktselskap eller hjemmehjelpstjeneste, og kan også gi varsel til pårørende via sms.+

Brann-/innbruddsalarm

Smart-house har integrerte alarmer for brann og innbrudd.
Med en bortefunksjon kan man være trygg på at alle elektriske
apparater slås av når boligen forlates, f.eks. kaffetrakter,
komfyr, oppvask- eller vaskmaskin. Inngangsdører og vinduer overvåkes, og gir varsling ved åpning til uønskede tider.
Lys kan tennes når alarmer utløses. Alarmer kan overføres
til vaktselskap eller hjemmehjelpstjeneste, og kan også gi
varsel til pårørende via SMS.

Vannlekkasje

Smart-house gir alarm ved vannlekkasje, og vanntilførselen
stenges automatisk.
Alarm kan overføres til vaktselskap eller hjemmehjelpstjeneste,
og kan også gi varsel til pårørende via SMS.
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