Moderne Elektroinstallasjon

Smart-house

Hvorfor velge Smart-house ?
Begrepet Smarthus eller Hjemmeautomasjon kan beskrives som styring, regulering og overvåking av elektriske installasjoner i en
bygning. Automasjon i hjemmet bidrar til bedre komfort, lavere energiforbruk og en høyere sikkerhet i hverdagen.
Moderne elektroinstallasjon
Det er mange beslutninger som skal tas når man skal bygge. Planløsning, kjøkken- og badeinnredning, valg av gulv, etc. Men hva
med det elektriske anlegget? Et moderne hus bør også ha en moderne elektroinstallasjon. Bygger man bolig på 2000-tallet behøver
ikke elektroinstallasjonen være som på 1950-tallet. Still krav til din elektriker slik at du får et moderne elektrisk anlegg som er på
høyde med alle dine andre moderne løsninger i boligen! Sørg for at alle systemer du er pliktig til å installere snakker sammen. Det
er ingen god løsning at alt lys er avslått og ventilasjons-anlegget går for fullt dersom brannalarmen utløses.
Smart-house styresystem gir enøk, komfort og sikkerhet til alle døgnets tider
Med Smart-house kan alarmer, ventilasjon, komfyrvakt, lys og varme fullt ut integreres. En smart elektroinstallasjon behøver ikke
forandre brukervennligheten, men tvert i mot øke den! Tenk så enkelt å trykke på èn knapp når du forlater boligen for å slukke alt
lys, slå av strømtilførsel til elektriske apparater som kaffetrakter og strykejern samtidig senke temperaturen til økonomiinnstilling. Den
samme funksjonen kan du ha ved en nattbryter og falle inn i en god natts søvn. Hva med å starte dagen med duften av nytraktet
kaffe og nystekt brød? At persienner åpnes for å slippe inn morgensolen og gi en behagelig start på dagen. At temperaturen heves
til komforttemperatur og lys tennes mens du ennå befinner deg under dyna?
Enkel styring av funksjoner med smarttelefon og nettbrett
Alle funksjoner i Smart-house kan styres og kontrolleres med eksempelvis PC, smarttelefon og nettbrett. Når man integrerer SmartHouse med smartenheter oppnår man ekstra sikkerhet og fleksibilitet. Systemet fungerer likt på alle type enheter. Med ett trykk kan
belysning dimmes eller slukkes for å skape den rette stemningen. Dersom du er usikker på om strykejernet og kokeplaten er avslått
kan du sjekke dette på en enkel måte.
Mulighetene er mange - valget er ditt. Begrensningen er kun din egen fantasi!

Lys
Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs. Belysningen kan tilpasses forskjellige situasjoner
og stemninger. Det skapes en god atmosfære når de små lampene rundt i stuen tennes, og de store lampene dimmes eller slukkes
automatisk.
Lysscenarier
Behagelig atmosfære til en middag for to eller selskap med gode venner? Fullt lys når du gjør husarbeid? Dempet belysning til en
hyggekveld foran TV eller hjemmekino? Du kan bruke forhåndsprogrammerte lysscenarier, eller selv enkelt programmere scenarier
for å få den stemningen du ønsker.
Dag- og nattstilling
Belysningen kan reguleres automatisk avhengig av dagslyset. Med en bryter ved sengen kan du sette huset i nattstilling. Alt lys slås
av samtidig som lyset i soveromsgangen dempes.
Bevegelses- og tidsstyrt lys
Noen steder kan det være praktisk med bevegelsesstyrt lys. Når du kommer med hendene fulle av tøy til vask er det behagelig om
lyset i vaskerommet tennes automatisk. Benyttes også ofte i kjellerrom, garderober, gang og WC. Om du ønsker kan automatiske
klokkefunksjoner tenne og slukke lys til faste tider i døgnet.
Sikkerhetslys
Når du er borte eller på ferie kan lyset tennes og slukkes automatisk for å simulere beboelse. Dersom brannalarm utløses kan alt
lys tennes for å lede deg raskest mulig ut av boligen. Mørke områder lyses opp automatisk dersom uvedkommende kommer inn på
eiendommen.

Varme
Med varmestyring er du sikret et komfortabelt inneklima til alle døgnets tider. Den største delen av strømregningen er knyttet til
oppvarming. Med Smart-house reduseres strømkostnadene, og i en normal Smart-house installasjon kan du spare inntil 30% av ditt
totale strømforbruk.
Komfort-/økonomiinnstilling
Temperaturen senkes når du er borte eller ligger og sover, og heves automatisk til ønsket komforttemperatur til ønsket tidspunkt.
Termostatfunksjoner
Med kombinasjon av rom- og gulvføler er du sikker på at tregulvet ikke blir overopphetet. Ved registrering av for høy temperatur i
gulvet vil varmen automatisk slås av, og en melding kan eventuelt sendes til mobiltelefon og e-post.
Varmekilder
Smart-house har løsninger for å styre alt fra panelovner og varmekabler til varmepumper og vannbåren varme.
Tilskudd/støtte fra Enova
Installasjon av Smart-house styresystem gir deg mulighet for å søke støtte/tilskudd fra Enova (www.enova.no).

Ventilasjon
Ved å integrere ventilasjonsanlegget i smarthusløsningen har man alle muligheter for effektiv regulering. I kombinasjon med styring
av varme og solskjerming er man sikret et godt inneklima til alle tider på døgnet.
Avtrekksvifter
Avtrekksvifte på våtrom kan styres automatisk, og gjerne i kombinasjon med lys-, bevegelses- og tidsstyring.
Luftkvalitet
Ved dårlig luftkvalitet vil ventilasjonsanlegget øke eller redusere luftmengden for å oppnå optimalt inneklima.
Brannalarm
Dersom brannalarm utløses slås ventilasjonsanlegget av. Dette hindrer spredning av brann.

Alarm og sikkerhet
Smart-house beskytter hjemmet ditt og sørger for full sikkerhet og rask varsling ved både brann, innbrudd og vannlekkasje.
Brann
Røykvarslere i alle oppholdsrom og soverom sørger for full sikkerhet og trygghet enten du ligger og sover eller er borte. Du vil raskt
bli varslet ved røykutvikling, samtidig som lys tennes for effektivt å lyse opp rømningsveier.
Komfyrvakt
Mange har nok opplevd skremmende situasjoner ved at man forlater kjøkkenet og glemmer kasseroller eller stekepanne. Komfyrvakten registrerer overoppheting av komfyren og kutter strømtilførselen automatisk før det oppstår brann.
Innbrudd
Bevegelsesfølerene for lysstyring kan også anvendes til innbruddsalarm. Om kvelden og natten kan mørke områder rundt boligen
opplyses dersom noen kommer inn på eiendommen. Belysning kan tennes i valgte soner innendørs for å simulere at man våknet av
hendelsen. Med en feriefunksjon kan lysscenarier simulere en vanlig døgnrytme.
Vannlekkasje
Ved vannlekkasje stenges vanntilførselen automatisk.
Sirene og varsling av alarmer
Felles sirene med forskjellige sirenelyder for varsling av brann, innbrudd eller vannlekkasje. Samtidig som alarmer utløses kan du
varsles med en tekstmelding til mobiltelefon og e-post.

Solskjerming
Automatisk styring av markiser, persienner og lamellgardiner i kombinasjon med varmestyring sikrer deg et godt inneklima.
Lys- og tidsstyring
Motoriserte markiser, persienner eller lamellgardiner kan styres automatisk eller i kombinasjon med lys- og tidsstyring. Persienner kan
åpnes til faste tider hver morgen for å slippe solen inn og gi en behagelig start på dagen.
Vær og vindforhold
Ved en regntung dag eller ved sterk vind trekkes markisene inn, og ved solskinn kan du være sikker på en god solskjerming av
boligen.
Passivhus
Med nye energikrav i 2015 til passivhusnivå på nybygg vil solavskjerming være noe av den viktigste installasjonen som gjøres. I
kombinasjon med ventilasjonsanlegg og korrekt varmestyring, vil solavskjermingen være avgjørende.

Elektriske apparater
og stikkontakter
Med Smart-house kan du integrere styring av stikkontakter der du tilkobler elektriske apparater. Hva med å våkne opp til duften av
nybakt brød og kaffe? Med smarttelefonen kan du betjene elektriske apparater mens du ennå ligger under dynen.
Du kan trygt forlate hjemmet
Usikker på om du slo av strykejernet eller kaffetrakteren? Husket å slå av komfyrplater? Feil bruk og feil i elektriske apparater er årsak
til mange boligbranner. Mange har nok opplevd skremmende situasjoner ved at man har forlatt hjemmet og glemt å slå av elektriske
apparater. Med Smart-house kan du være trygg på at disse er avslått når du er borte eller ligger og sover.
Nattstilling
Ved å aktivere nattstilling kan du være sikker på at alle elektriske apparater slås av samtidig som av temperaturen senkes og belysning dimmes ned eller slås av.

Dører, vinduer og porter
Med Smart-House har du full kontroll over garasjedører og porter. Fra det øyeblikket du ankommer gårdsplassen, gir Smart-house
deg den komfortable følelsen av å komme hjem.
Velkommen hjem
Med ett enkelt trykk på en smarttelefon kan du åpne garasjeporten. Samtidig tennes lyset i oppkjørselen. Når du nærmer deg
inngangspartiet tennes lyset i entreen, og gir deg den varmeste velkomst. Belysningen ellers i hjemmet kan videre tennes automatisk
til forhåndsdefinerte lyssettinger.
Er dører og vinduer lukket?
Du behøver ikke gå gjennom hele huset for å sjekke om vinduer og dører er lukket før du forlater boligen. Med Smart-house styresystem har du full kontroll. På et kontrollpanel kan du raskt se status, og med ett enkelt trykk kan du forlate boligen og være trygg
på at dører og vinduer er lukket.

Energiovervåking
Med Smart-house kan du få full kontroll med energiforbruket. Smart-house avleser og logger de elektriske verdiene, og viser dem
som grafer eller nå-verdier. Dataene kan sammenlignes med historiske data, og på den måten er det eksempelvis enkelt å sammenligne forbruket i vinterhalvåret i fjor år mot i år.
Andre tilgjengelige data som vannforbruk, gassforbruk, luftfuktighet og CO2 kan også logges og overvåkes.

Brytere og Glassbrytere
Standard brytere med 4 individuelt programmerbare knapper som til sammen kan tildeles inntil 12 funksjoner og scenarier. Kan fåes med temperaturog fuktighetsføler integrert, og kan da også benyttes til styring av varme og ventilasjon.Til standard brytere finnes et assortert utvalg av symbolfronter.
Brytere med integrert bevegelsessensor og lux-føler som registrerer bevegelse, tilstedeværelse og lysnivå. Sensoren har en spredning på 90°. 4 individuelt programmerbare knapper som kan tildeles inntil 12 funksjoner og scenarier. Rammer finnes i mange forskjellige materialer og farger, og kan
dermed tilpasses stil og interiør. De velges hos din elektroinstallatør.
Våre brytere i glass har et moderne og tidløst design. Med et lett fingertrykk eller sirkelbevegelse skapes det rette scenariet. Bryterene er meget brukervennlige, og når hånden nærmer seg slås en hvit LED bakgrunnbelysning på for en enkel og presis betjening. Som standard leveres de i hvitt eller sort
glass. I tillegg er det mulig å spesialbestille glass i den farge du måtte ønske.

Termostater
På standard termostater er alle knapper tilegnet betjening av termostaten. De viser den målte temperaturen i rommet eller gulvet, og kan også vise
temperatur fra en annen temperaturføler både innendørs og utendørs. Termostatene kan ha inntil 3 justerbare set-punkter, f.eks. dag, natt eller ferie.
Rammer finnes i mange forskjellige materialer og farger, og kan dermed tilpasses stil og interiør. De velges hos din elektroinstallatør.
Våre termostater i glassdesign er moderne og tidløse, og betjenes med et lett fingertrykk eller sirkelbevegelse. Glasstermostatene er meget brukervennlige, og når hånden nærmer seg slås en hvit LED bakgrunnbelysning på. Termostatene kan også kombineres med lysstyring eller andre ønskede
scenarier. Displayet viser romtemperatur, eller innstilt set-punktverdi når dette stilles inn. Som standard leveres de i hvitt eller sort glass. I tillegg er det
mulig å spesialbestille enhver farge man måtte ønske for å tilpasse omgivelser og interiør.

Bevegelsesdetektorer
Alle bevegelsessensorene kan fås med integrert lux-føler. De registrerer bevegelse, tilstedeværelse og eventuelt lysnivå. Kan leveres for innendørs eller
utendørs bruk, og i utførelse for montering i tak eller på vegg. Sensorene har 90°, 150° eller 360° spredning. Rammer til innendørs bevegelsessensorer finnes i mange forskjellige materialer og farger, og velges hos din elektroinstalatør.

Røykvarsler, magnetbryter, værstasjon
og kodetastatur
Røykvarsleren registrerer røykutvikling og brann. Samtidig som brannalarmen utløses kan du varsles med sms og e-post.
En trådløs magnetsensor vil registrere om vinduer, dører og porter er lukkede eller åpne.
Værstasjon for måling av temperatur-, vær-, vind- og lysforhold.
Kodetastatur for aktivering/deaktivering av innbruddsalarm. Hvis ønskelig kan hjemme-/bortescenarier tilknyttes alarmfunksjonen. Kodetastaturet
kan benyttes både innendørs og utendørs, og leveres med hvit og svart front.
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