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Vill du ha ett smartare och mer hjälpsamt hem? 
Teknik som underlättar vår vardag har funnits länge. Nu har den tekniken utvecklats. Det har blivit både 
enklare och billigare att skapa ett intelligent och hjälpsamt hem. Ett hem som gör vardagen enklare, roligare 
och tryggare. Hur vill du att ditt hem ska bete sig – när du är hemma, på jobbet, eller på semester?   

Det ska vara välkomnande och bekvämt 

o Ljuset ska tändas automatiskt när jag öppnar dörren så  
att jag känner mig välkommen hem.

o Jag vill trycka på en välkommen-hem-knapp som tänder 
ljuset i flera rum.

o Jag vill ha en godnatt-knapp vid sängen, som släcker   
lamporna i flera rum när jag går och lägger mig. 

o Jag vill kunna öka och dämpa belysningen med fjärr-
kontroll eller med min telefon.

o  Markiserna ska fällas upp eller ner efter väder och vind. 

o  Persiennerna ska styras av sol och ljus.

Jag vill känna mig säker och trygg

o  Det ska se ut som jag är hemma fastän jag är bortrest.

o  Jag vill kunna tända utomhusbelysningen med mobil-      
telefonen innan jag kommer hem.

o  Jag vill bli påmind om att ytterdörren är öppen eller olåst.  

o  Strömmen till kaffebryggaren, strykjärnet och spisen 
ska slås av när jag går ut genom dörren eller trycker på 
godnatt-knappen.

o  Om ett fönster står öppet när jag går hemifrån eller till 
sängs vill jag bli påmind om det.

o  Om brandlarmet går vill jag att all belysning tänds.

o  Om det blir vattenläckage från disk- eller tvättmaskinen 
vill jag bli larmad och att vattnet stängs av. 

o  Dörren till barnkammaren ska slå larm om barnen plötsligt 
stiger upp och öppnar dörren mitt i natten.

o  Jag vill ha eluttag i barnens rum som jag kan stänga av 
eller slå på allt efter behov.

o  Jag vill ha en panik-knapp som tänder upp hela hemmet 
om jag blir rädd på natten.

Jag vill spara både energi och pengar

o  När det är ljust på dagen ska lamporna släckas   
utan att jag behöver tänka på det.    

o  Jag vill kunna stänga av alla apparater som står 
standby med en enda knapptryckning.

o  I badrum, källare och garderober vill jag ha belysning 
som tänds och släcks automatiskt. 

o  Temperaturen ska sänkas några grader när jag       
inte är hemma eller när jag sover.

o  Ventilationen ska bara slå på när den behövs.

Jag vill ha ett smart, flexibelt och hjälpsamt hem

o  Jag vill kunna styra temperatur och belysning via 
smart phone, SMS eller e-post.

o  Jag vill kunna hålla koll på mitt hem via internet.

o  Det ska vara flexibelt så att jag inte behöver riva i 
väggarna och dra om el om jag till exempel vill göra 
om barnens rum till arbetsrum.

o  Jag vill sätta på bastun när jag åker från jobbet, så 
att den är varm när jag kommer hem.

o  Jag vill kunna komplettera med ”trådlösa knappar” så 
att jag till exempel lätt kan flytta godnatt-knappen.

Jag vill ha fler skräddarsydda lösningar, till exempel:

Allt är möjligt och det kostar mindre än du tror. 
Tala med din elektriker så får du veta mer.

E.L. är branschföreningen för de ledande leverantörerna 
av elektrisk installationsmateriel i Sverige. 

Vill du veta mer om hur du får ett mer hjälpsamt hem? 
Vänd dig till en behörig elinstallatör eller besök: www.eio.se. 

Visste du att alla de apparater som 
står på standby-läge i svenska hem drar 
lika mycket energi som all den vindkraft 

som produceras i Sverige?


