
SMARTA 
HEM 
FÖR

ALLA!

SÄKERHET
FULL KOLL
GRÖN LYX

OM COMPARE - IT
Vi tycker att alla ska ha möjlighet att 

ha ett professionellt smart hem 

system i sitt nya hus. 

Svenska Compare-IT erbjuder pake- 

terade lösningar i form av smarta el- 

centraler, som är förprogrammerade 

och färdiga att installera och börja 

använda. Det har aldrig varit enklare 

att få ett smart hem. Testa oss!

Hela familjen uppskattar 
hemma-borta knappen. 
Vi behöver aldrig mer 
fundera på kaffekokaren 
eller om vi släckt på ovan-
våningen.

Fam. Abrahamsson, Kungsbacka

Det vi tycker mest om 
med vår smarta hemlös-
ning är Godnattknappen 
vid sängen och att syste-
met är så enkelt att hela 
familjen kan använda det.

Fam. Björkman, Stockholm

Vi kan vara överens om en sak: inom 

några år kommer alla hem att vara 

smarta! Ett smart hem innebär att 

man styr olika delar i hemmet i sam-

ordnade scenarios för komfort, 

trygghet och energibesparing. En 

professionell smart hem installation 

gynnar det framtida värdet på ditt 

nya hus och sparar ca 10-20 % 

hushållsel.

HUR GÖR MAN?
Compare-ITs lösningar säljs via 

certifierade elektriker eller via ditt 

husföretag. Våra smarta elcentraler 

gör det enkelt för din elinstallatör att 

rekommendera en optimal lösning 

för just ditt hus. Kontakta oss så 

hjälper vi dig att hitta en elinstallatör 

nära dig.

Kontakta oss: 
info@compare-it.se  
tel 040-41 37 00

Mer information: 
www.mittsmartahus.se 
Teknisk information 
(för installatörer) 
www.compare-it.se

VAD KOSTAR DET?
Kostnaden beror på hur mycket du 

vill styra och hur stor bostaden är.

Den smarta elcentralen ersätter den 

vanliga elcentralen och kan ersätta 

alla dimrar beroende på lösning.

Räkna med en merkostnad från ca 

20 000 kr för en grundläggande 

funktionalitet och en merkostnad på 

ca 45-65 000 kr för en god funk-

tionalitet.  Prisindikationerna gäller 

inklusive moms, installerat och klart.
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HA TID ATT RÄDDA
 HUNDEN OCKSÅ!

ÖKAD SÄKERHET
En professionell smarta hem lösning från  
Compare-IT ökar din familjs trygghet och  
skyddar ditt hem. Förutom utökat brandskydd 
och händelsestyrd belysning minskar du risken 
för vattenskador genom att stänga av vattnet 
när ni inte är hemma. Flera försäkringsbolag 
ger rabatt på hemförsäkringen när du har 
vattenavstängning.

VID BRAND
Om brandlarmet går prioriteras snabb utrymning 
och alla lampor tänds. Lamporna vid utgångarna 
blinkar. Eluttagen stängs av och ventilationen 
dras ner. Om det värsta skulle hända sparar du 
dyrbara sekunder och hinner rädda hunden 
också!

VID INBROTT
När du inte är hemma tänds och släcks 
belysningen slumpmässigt eller baserat 
på din styrning. Allt för att lura tjuven. Om 
inbrottslarmet ändå skulle utlösas tänds 
all belysning och ytterbelysningen blinkar. 
Vilken tjuv skulle vilja vara kvar i det 
läget?

LURA 
TJUVEN!

INTE HELT
BORTA!

FULL KOLL
Visst vore det bra att alltid ha koll på sitt hus? 
Att du verkligen stängde kaffekokaren eller att 
alla lampor är släckta på ovanvåningen? Med 
vår App kan du alltid komma åt ditt hus, var du 
än befinner dig i världen. Behöver du hjälp att 
ändra någon inställning? Via vår molnlösning 
hjälper vi dig snabbt och enkelt.

STYR VIA APPEN
Möjligheten att kunna kontrollera och styra 
ditt hus på distans via vår App gör att du lugnt 
kan ligga i hängmattan i trygg förvissning att 
du har full koll på statusen i ditt hem. Appen 
larmar om något är fel. Kanske vill du tända en 
lampa till eller dra ner temperaturen i huset? 
Förbereda fritidshuset inför din ankomst?

HEMMA BORTA LÄGE
När du går hemifrån sätter du huset i Bortaläge 
med en tryckknapp vid utgången eller aktive- 
ring av larmet. Vissa lampor och eluttag stängs 
av, vattnet stängs av när diskmaskinen gått 
klart. När du kommer hem sätter du huset i 
Hemmaläge och belysningen tänds upp så som 
du önskar.

HEJ DÅ 
 HUSET!

EN LJUSARE
  TILLVARO!

GRÖN LYX
Smart styrning minskar energiförbrukningen 
och ger samtidigt ökad trygghet och komfort. 
Samordnad styrning av belysningen ger 
oändliga möjligheter både för nytta och nöje. 
För den designintresserade tillför styrd ljus-
sättning en helt ny dimension till heminred-
ningen. Fäll in en surfplatta i väggen och visa 
att du har ett smart hem. Livsnödvändigt? 
Kanske inte. Man får nog kalla det lyx!

ENERGISMART
Ha koll på din energiförbrukning och få 
den snyggt presenterad i Appen. Ökad 
energimedvetenhet ändrar beteende och 
sparar energi. Belysningsstyrning och 
avstängning av standby-ström minskar 
energiförbrukningen. Vi kallar det grön 
lyx!

FÅ RÄTT BELYSNING
Tänk att du skall ha middag och med en 
knapptryckning sätter all belysning i matsalen  
som du vill ha det. Eller att du sätter huset i 
Godnatt läge med en knapp vid sängen för 
dimrad belysning i hallen och ledbelysning till 
toaletten.  Eller att du vet att det alltid är tänt 
när barnen kommer hem från skolan.
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