Det smarta hemmet: Grundfunktioner och Tillval
En smart hem lösning från Compare-IT öppnar för nya möjligheter och funktioner i ett hem. Vi kombinerar det bästa
från tre världar: Trådbunden (robust), Trådlös (utbyggbar) och Molnuppkoppling (framtidssäker). Genom att
kombinera olika funktionsval enligt nedan kan paketeringen av det smarta hemmet skräddarsys till att passa alla från
små till stora villor, från studentbostäder till penthousevåningar. Utbyggbarheten och flexibiliteten ger en anläggning
som håller över många år och kan uppgraderas efter hand som nya behov uppstår. Ett smart hem från Compare-IT
är enkelt att själv konfigurera till önskad funktion, lika enkelt är de att återställa till grundfunktionalitet när hemmet
byter ägare.
Nedan finns en mängd funktioner som dels kan ingå som standard men också väljas till eller från beroende på
önskemål och typ av hem.

HEMMA BORTA LÄGE
När du går hemifrån sätter du huset i Bortaläge med en tryckknapp vid utgången. Lampor och eluttag stängs av.
Belysning tänds- och släcks slumpmässigt för att förhindra inbrott. När du sen kommer hem och aktiverar hemmaläge
tänds belysningen enligt dina inställningar.

GRÖN LYX
Smart styrning av hemmets funktioner minskar energiförbrukningen, ger ökad trygghet och komfort samtidigt som
ditt ekologiska avtryck minskar.

FULL KOLL
Genom att ansluta det smarta hemmet till Compare-IT:s molntjänst öppnas ett utbud av en stor mängd funktioner.
Med vår App kan du alltid komma åt ditt hus, var du än befinner dig. Appen tillhandahåller möjligheter att anpassa
behörighetsnivåer samt välja vilken information som just du vill se.
MÖJLIGA VAL:
APPSTYRNING OCH MINA SIDOR

NIBE UPLINK API, INTEGRERA DIN VÄRMEPUMP

ÖPPET API - OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR DEN TEKNIKINTRESSERADE

INFÄLLD SURFPLATTA MED APPEN FÖRINSTALLERAD

ELEKTRONISKT LÅS
Genom att integrera elektroniskt lås med Compare-IT:s smarta hem system får du funktioner såsom automatisk
hemma borta aktivering, möjlighet att låsa och låsa upp hemmet via vår App. Även ett utökat inbrottsskydd genom
det inbyggda larmet.
MÖJLIGA VAL:
ELEKTRONISKT LÅS

FÅ RÄTT BELYSNING
Att samordna styrning av belysningen ger oändliga möjligheter både för nytta och nöje. Scenarier som t ex godnatt,
städ, middag, fredagsmys mm skapas enkelt i systemet. Desto mer belysning som styrs desto bättre effekt får
funktioner som inbrott och brand.
MÖJLIGA VAL:
ALLMÄNNA YTOR; HALL, KÖK OCH VARDAGSRUM

SAMTLIGA RUM

VATTENAVSTÄNGNING
När bortaläget aktiveras stängs vattnet av efter 4 timmar, så att disk- och tvättmaskin hinner gå klart. Och när
hemma läget aktiveras sätts vattnet på automatiskt. Om läckagedetektor finns installerad så stängs vattnet av så
fort ett läckage upptäckts. Avisering skickas direkt till appen.
MÖJLIGA VAL:
AUTOMATISK VATTENAVSTÄNGNING

LÄCKAGEDETEKTOR

VID BRAND
Om brandlarmet utlöser tänds all styrd belysning. Belysning vid entréer blinkar för att underlätta utrymning. Apparater
som kan ha orsakat branden stängs av genom att eluttagen stängs av. Om tillvalet styrning av värmepump är valt
kommer ventilationen att stängas av och tillflödet av luft till fastigheten minskar.
MÖJLIGA VAL:
BRANDVARNARE MED UTGÅNG KOPPLAD TILL SYSTEMET ANTAL ENLIGT LAGKRAV BEROENDE PÅ HEMMET STORLEK

LARMKOPPLING
Genom att koppla in inbrottslarmet till systemet aktiveras hemma- och bortaläget automatiskt vid av- och pålarmning.
Vid inbrott tänds all styrd belysning och ytterbelysningen blinkar, detta tillsammans med sirenen till larmet adderar
ytterligare ett stressmoment för tjuven samt påkalla uppmärksamhet mer effektivt.
MÖJLIGA VAL:
INGÅNG AVSEDD FÖR TILLKOPPLAT LARM, FRÅNKOPPLAT LARM SAMT UTLÖST LARM
INGÅNG ANPASSAD TILL VERISURE AVSEDD FÖR TILLKOPPLAT LARM, FRÅNKOPPLAT LARM SAMT UTLÖST LARM

ENERGISMART
Ha koll på din energiförbrukning och få den snyggt presenterad i appen. Inte bara totalförbrukningen för hemmet
utan en detaljerad energistatistik för varje styrd enhet. Ökad energimedvetenhet ändrar beteende och sparar energi.
MÖJLIGA VAL:
ENERGIMÄTNING PER STYRD GRUPP

IMD (INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING)

TRÅDLÖST

Ger möjligheten att bygga ut ditt system med trådlösa enheter. Välj ett trådlöst system du vill använda. Fördelen med
Bluetooth är att det finns i alla telefoner och funktionalitet med telefonen lokalt kommer på sikt att finnas tillgängligt.
ZigBee använder t ex Philips Hues trådlösa retrofit lampor. Z-wave för koppling mot Nordans elektroniska lås.
MÖJLIGA VAL (ENDAST ETT AV ALTERNATIVEN KAN VÄLJAS)
BLUETOOTH SMART

Z-WAVE

LADDSTOLPE

ZigBee

SOLPANELER

Lägg till API stöd för laddstolpe till elbil för ökad
medvetenhet och en stramare integration av de olika
systemen i hemmet.

Genom Nibe Uplink kan solpanelerna från Nibe
presenteras snyggt i appen.

MÖJLIGA VAL:

MÖJLIGA VAL:

CHARGESTORM

NIBE UPLINK

Vi stödjer öppna APIer i stor utsträckning och har möjlighet att enkelt lägga till nya företag som också stödjer öppna APIer.

