
Vill du också ha 
ett smart och hjälp-

samt hem? 



Du vet hur du vill att ditt hem ska se ut. 
Men har du funderat över hur det ska bete sig? 
Om du har en modern bil har du vant dig vid 
flera bekvämligheter. Dörrarna låses upp med 
fjärrkontrollen, radion går igång på förvald 
kanal och om du har glömt bältet säger bilen 
ifrån.

Mycket av det som känns självklart i bilen kan också bli självklart 
i ditt hem. Tekniken som underlättar din vardag har funnits länge. 
Det som förr betraktades som lyx har nu blivit både billigare, 
roligare och smartare. Med enkel teknik kan du få ett hjälpsamt 
hem som sparar tid, pengar och miljö.  

Ett bekvämt och vänligt hem 
Brukar du gå runt och tända lamporna när du kommer hem? 
Tänk om du bara kunde trycka på en enda knapp vid dörren för 
att få den saken gjord. Eller om lamporna tändes automatiskt  
när du öppnade dörren? 

Ett hjälpsamt hem kan ha en välkommen-hem-knapp vid dörren 
och en godnatt-knapp vid sängen som släcker lamporna i resten av 
hemmet när du går och lägger dig. Det kan ha en mysknapp som 
dämpar belysningen när du vill äta middag med levande ljus eller 
titta på tv och en borta- eller semesterknapp som gör att du 
känner dig trygg när du lämnar din bostad. Med din mobiltelefon 
kan du dessutom tända utomhusbelysningen i förväg så att det är 
trevligt att komma hem.

Ett energisnålt och miljöanpassat hem
Har du tänkt på att du kan spara tid, pengar och miljö genom 
att hantera ljus och värme på ett smartare sätt? Det gäller också 
apparater som står på standby-läge och drar onödig energi.             
I Sverige slukar apparater som står standby lika mycket el som  
all den vindkraft som produceras i landet. 

Ett hjälpsamt hem är ett energismart hem, där ekonomi och miljö 
går hand i hand. Tekniken tillåter dig inte bara att tända och 
släcka lampor på ett smart sätt. Den kan också styra el, värme, 
markiser och persienner så att du spar energi genom att bara 
använda den energi du behöver, när du behöver den.

Nu är den smarta tekniken lika självklar 
i hemmet som den är i din bil.

Okej, då fixar jag så 
att ljuset i hallen, köket 
och tv-rummet tänds 
när du öppnar dörren. 
Dessutom ville du ha 

en fjärrkontroll.



Ett tryggt och säkert hem
Brukar du oroa dig för att du glömt att stänga fönstren eller lämnat 
kafferbryggaren på? Skulle du tycka att det var skönt att ha ett larm 
som reagerar på vattenläckage eller lampor som tänds när brand-
larmet utlöses?

Ett hjälpsamt hem är ett säkrare hem. Det kan tända och släcka 
lampor så att det ser bebott ut, fastän du är borta och avskräcka 
tjuvar genom att lamporna tänds när inbrottslarmet går. Med den 
smarta tekniken kan du dessutom ta kontroll över till exempel kaffe-
bryggaren, spisen och torktumlaren. Du kan få påminnelse om att 
ett fönster är öppet när du går hemifrån eller till sängs. Du kan till 
och med stänga av strömmen till vissa uttag när du inte behöver 
dem och få larm som reagerar på vattenläckage från din disk- och 
tvättmaskin.

Ett vänligt och flexibelt hem
Med den nya smarta tekniken kan du välja varifrån du ska styra ljus, 
värme med mera och ha styrfunktionerna på ett eller flera ställen. 
Om du till exempel vill att barnkammaren ska bli kontor kan du 
genom några enkla knapptryck få rätt funktioner i det nya rummet 
utan att behöva riva i väggarna och dra om hela elsystemet.   

Många av dessa lösningar finns också som trådlösa alternativ. Det 
innebär en ännu enklare installation utan några som helst ingrepp 
eller ombyggnationer.  

Oavsett om du har valt en trådbunden eller trådlös modell kan du 
styra det mesta från din mobil eller en fjärrkontroll.

Många möjligheter…
Det finns många sätt att spara energi. Du kan anpassa belysning-
ens ljusstyrka efter behov. På så sätt ökar dessutom ljuskällornas 
livslängd. Du kan styra temperaturen så att den sänks några grader 
när du inte är hemma eller sover och anpassa ventilationen på 
liknande sätt. Du kan låta tidsangivelser, vindövervakning eller ljus-
nivåkontroll samarbeta med styrningen av värme, markiser och 
persienner. 

Hur vill du att ditt hem ska bete sig?
Den teknik som finns idag kan ge dig många spännande lösningar. 
Tala med din elektriker så får du förslag på hur du kan skräddarsy 
olika funktioner och skapa ett mer hjälpsamt och ekonomiskt hem. 

Mjaaau...

Snälla, kan inte jag 
få trycka på godnatt-

knappen i kväll?

I ett hjälpsamt hem behöver du inte gå 
omkring och släcka lampor som lyser 
i onödan, eller oroa dig för om du har 
stängt av spisen eller strykjärnet.



Det energieffektiva hemmet!
Du går till jobbet på morgonen 
och trycker på borta-knappen. 
Värmen går ner och de funktioner 
som drar onödig energi stängs 
automatiskt av.

Det gästvänliga hemmet!
Gästerna kommer strax. Du trycker 
på en knapp och ljuset ställer in sig 
direkt. Och du kan använda tiden 
till att fixa det sista med maten. 

Det mysiga hemmet!
Dags för en kopp kaffe i TV-soffan. 
Ett tryck på knappen och belysningen 
anpassar sig igen. Denna gång till din 
TV-inställning.
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