
Hvorfor velge

Smarthouse styresystem?

A brand of                        Group



 ▼ Smart House senker temperaturen når du er borte 
eller ligger og sover

 ▼ Lys tennes og slukkes etter behov
 ▼ Faste laster kobles ut etter behov
 ▼ I en normal bolig på 120m2 kan man spare opptil 

30% av total strømforbruk
 ▼ Smart House Installasjon kvalifiserer til støtte fra 

ENOVA   

 ▼ Integrert alarm både for brann, innbrudd og vann-
lekkasje (vannskade er tre ganger så vanlig som 
brann i norske hjem). Alt lys kan tennes ved alarm

 ▼ Alle bryterpunkter som anvendes er sentralt plassert 
i sikringsskap. Dette reduserer risikoen for brann ute 
i anlegget

 ▼ Apparater kan slås av. automatisk, f.eks. komfyr, 
strykejern, kaffetrakter, AV-utstyr, etc.

 ▼ Komfyrvakt

 ▼ Systemet tilpasses alltid brukeren
 ▼ Bevegelsessensorer i bla. gang, korridor, vindfang, 

vaskerom, kjellertrapp, WC, ute, etc. sørger for lys 
når man trenger det

 ▼ Trådløse enheter øker mulighetene når installa-
sjonen er ferdig

 ▼ Flere funksjoner på samme knapp

 ▼ Forhåndsdefinerte funksjoner som dag-/nattstilling, 
hjemme- og borte funksjoner er fritt programmerbare

 ▼ Behovsstyrt lys
 ▼ Fjernkontroller
 ▼ PC-styring
 ▼ Lys- og temperaturstyrings automatikk
 ▼ Smarttelefonstyring, f.eks. HTC, iPhone
 ▼ Markisestyring

Derfor bør du velge Smart-House 
Markedets mest komplette styresystem!
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 ▼ Smart House brukes i alle typer installasjoner: leili-
ghet, hus, hytte, hotell, kjøpesenter, kontorer, offent-
lige bygg etc.

 ▼ Smart House er et av de mest fleksible styresystem 
på markedet i dag. På en enkel måte kombineres 
trådløse komponenter med 2-leder busteknologi

 ▼ Systemet kan enkelt bygges ut med nye funksjoner 
og løsninger etter behov og livssituasjon

 ▼ Enkel programmering ved hjelp av PC
 ▼ Smart-Houseinstallasjon vil øke verdien på boligen 

 ▼ De fleste Smart-House komponenter er tilpasset 
standard installasjonsmateriell

 ▼ LED i bryter og termostat sørger for et eksklusivt 
design

 ▼ Flere forskjellige farger er tilgjenglig, og ved å kom-
binere med forskjellige rammer (f.eks. frostet  eller 
sotet glass, skifer, børstet stål, etc.) kan du tilpasse 
din stil og interiør.   

De tre største postene på energiregningen er ofte fordelt slik: 
 
1) Oppvarming : 14500 kWh  
    brukstid 84 timer pr. uke med 3300W 

2) Oppvarming av varmtvann  : 3640 kWh  
    brukstid 70 timer pr. uke med 1000 W
 
3) Lys  : 2752 kWh  
    brukstid 49 timer pr. uke med 1080W 
 
Ved å redusere aktiv tid på belysning og varme med ca 30% reduseres også 
energiforbruket med 30%. 
 
Energiforbruk før installasjon av Smart House  : kr 10 700,- 
Energiforbruk etter installasjon av Smart House  : kr   7 490,- 
 
Tallene er hentet fra www.enova.no og er beregnet ut fra en bolig på 120m2 
med total forbruk pr.år på 25.000kWh, og energipris på kr 0,50.
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