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Ett tekniskt uppgraderat hem skapar 
helt nya möjligheter!

Hur vill ni styra hemmets teknik?

Installerat och klart
Vi är experter på smart fastighetsteknik och säkerställer att just ni får rätt teknik oavsett om ni bor i ett 
stort eller litet hem. Vi har även elektriker i vårt team.

Mobiltelefonen eller smarta skärmar
Ni kan enkelt styra hemmets funktioner via 
mobiltelefon, den smarta klockan eller via 
smarta skärmar. Allt hanteras med ett tryck 
på skärmen via ett användarvänligt gränssnitt. 

Använd röststyrning

Hantera hemmet på distans

Komplett installation av teknik och el
Konfiguration av teknik samt digital rumshantering
Utbildning och support

Oavsett om ni skall renovera, bygga nytt eller bara uppgradera ert hem så hjälper vi er 
med installation och konfiguration av den senaste tekniken vilket leder till helt nya 
möjligheter till styrning och hantering av ert hems alla funktioner.   

Med en fackmannamässig installation och ett korrekt val av välbeprövade produkter och komponenter 
blir tekniken driftsäker, användarvänlig och lättillgänglig. Ni får full kontroll över hemmets säkerhet,
energiförbrukning och allmänna status oavsett vart i världen ni än befinner er.   

Vi ser till att ert hem får en modern och lättanvänd styrning av hemmets alla tekniska funktioner. 
Ni får ett hem som förenklar vardagen och ger möjlighet till kostnadsbesparingar. 
Ett digitalt utbyggbart system, redo för framtiden! 

“Ett drömhem är ett hem som 
underlättar vardagen, ger 
trygghet och bättre ekonomi”

Automatisera hemmets funktioner
Hemmets funktioner kan automatiseras 
utifrån just ert hushålls behov. Kanske ska
vissa lampor släckas och temperaturen på
undervåningen sänkas ett par grader när
ingen är hemma?

Med ett uppkopplat hem kan du enkelt
hantera hemmets teknik på distans. Du 
kanske vill låsa upp dörren till någon
även om du befinner dig på semester
på andra sidan jorden?

Tekniken pratar med varandra
Genom att få tekniken att prata med 
varandra kan de även börja samverka.
Rullgardinerna kanske automatiskt ska 
rullas upp när du tänder sovrummet?  

Med ett röststyrt hem behöver 
du inte ta fram mobilen eller 
klicka på en massa knappar så 
fort du vill hantera tekniken. 

Du säger bara “släck övervåningen” så släcks alla lampor 
just där. Vill du veta hur lång tid det tar att åka till jobbet 
eller vill lägga till mjölk på inköpslistan så säger du det 
bara helt enkelt. 

“Släck övervåningen!”
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Nätverk & Wifi

Smart belysning

Säkerhet

Övervakning
Med en korrekt installerad övervakning får ni full kontroll över hemmet oavsett vart ni än befinner er. 
Vi installerar övervakningskameror både inomhus och utomhus. Med konstant strömförsörjning 
slipper ni en massa batteribyten under året. Kamerorna har mörkerseende, rörelsesensorer, backup-
batteri samt lokal inspelning. Eftersom kamerorna utrustats med både högtalare och mikrofon kan ni 
även föra en tvåvägskommunikation mellan mobilen och kamerorna oavsett vart ni än befinner er.

Vid entrédörrarna installerar vi ringklockor med inbyggd kamera så att ni kan se och prata med den 
ssom ringer på dörren.

Vi installerar, konfigurerar och integrerar teknik som verkar för att höja säkerheten i ert hem. Med 
digitala lås och digitala nycklar/koder får ni full kontroll över era entrédörrar oavsett vart ni än 
befinner er. Brand- och rökvarnare kommunicerar med varandra och informerar de boende vart i 
hemmet branden sker. Läckagevarnarna varnar er vid minsta tillstymmelse av vattenläckage. Kanske 
ni önskar att strömmen till kaffebryggaren automatiskt ska stängas av när ingen är hemma?

Hemmets säkerhetsstatus samt historik finns lättillgängligt i hushållets mobiltelefoner.

Vi installerar och konfigurerar smarta infällda LED-strömbrytare som ersätter de äldre analoga. 
Ni kan då hantera belysningen via väggdimmers, mobilen, smarta skärmar eller varför inte med 
rösten. Även armaturer med strömbrytare på sladd (t.ex. bords- och golvlampor) knyts ihop med 
övrig belysningsstyrning. Med smart belysning kan du skapa förinställda belysningsscener för olika 
tillfällen (t.ex. mysbelysning). 

Vi kan även automatisera belysningen så att vissa lampor automatiskt tänds när du kommer hem.

Ett optimalt Wifi-nätverk där signalen når hemmets alla hörn bör vara en självklarhet för de 
flesta. Har ni en större tomt bör även den inkluderas i det uppkopplade hemmet så att bilen och 
trädgårdsteknik kan omfattas. 

Vi installerar mesh-nätverk optimerat utifrån de mätningar vi gör i ert specifika hem. Vi säkerställer 
att ni får en stark och stabil uppkoppling byggt på de bästa komponenterna. Med el- och internet-
redundans kan ni även få en avbrottsfri uppkoppling som fungerar vid t.ex. strömavbrott.

Trådat nätverk
Trådfritt nätverk
Internet redundans

Infällda dimmers
Inomhusbelysning
Utomhusbelysning
16 miljoner färger

Digitala dörrlås
Passersystem
Branddetektorer
Läckagelarm

Utomhuskameror
Inomhuskameror
Rörelsesensorer
Magnetbrytare
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Klimat & Solskydd

Grindar & Portar

Multimedia & Vitvaror

Energy Management
Med övervakning av hemmets elförbrukning får du snabbt och enkelt information om eventuella 
el-tjuvar och när det är mest ekonomiskt att nyttja ström. Du får lättöverskådlig statistik och 
historik över hemmets elförbrukning. 

Med den informationen i kombination med smarta, digitala produkter i hemmet kan automatisering 
ske på ett sätt som ger hemmet en låg energiförbrukning. Med en modern el-bil kan t.ex. laddning 
automatisk anpassat till att ske vid ett lågt spotpris. Här finns det många tusenlappar att spara! 

Att fylla sitt hem med en massa ”smarta” produkter som i sin tur ska hanteras med lika många appar 
är en sak. Det är inte förrän dessa produkter integreras i hemmets övergripande ekosystem som du 
får ett smart hem på riktigt. Vi installerar och konfigurerar hemmets teknik så som ljud, bild och 
vitvaror så dessa kan samverka samt hanteras på ett och samma sätt.

Vi ser även till att styrningen av dessa produkter enkelt kan ske via smarta skärmar eller varför inte
med rösten.  

Vi installerar smart styrning av grindar och garageportar som ger samma fördelar som ett digitalt 
dörrlås. Då styrningen kan ske via mobiltelefonen, smarta skärmar eller rösten blir fysiska nycklar 
och fjärrkontroller onödiga. Ni kan enkelt skapa digitala nycklar till de personer som skall ha 
tillgång till hemmets uppfart/garage. De digitala nycklarna kan skapas så de endast fungerar vissa 
tider och dagar.

Tekniken kan även känna av när bilen närmar sig uppfartsgrinden och automatiskt öppna grinden.

Genom att hantera hemmets klimat, både värme och kyla, på ett smartare sätt kan man göra stora 
ekonomiska besparingar. Ni får behaglig temperatur på rätt ytor och slipper att elda för kråkorna. 
Vi ger ert värme-/kylsystem samt solskydd (markiser och gardiner) smart styrning som kan skötas 
via mobilen, smarta displayer eller med rösten. Vi får er klimatpåverkande teknik att kommunicera 
och samverka med varandra så optimala rumstemperaturer kan uppnås.

Hemmets klimat kan även automatiseras så temperaturen på valda ytor automatiskt justeras baserat 
ppå om någon i familjen är hemma eller ej.

Golvvärme 
Radiatorer
Luftvärmepump & AC
Markiser 
Rullgardiner

Hifi-system
Vitvaror
Robotdammsugare

Mätning av elförbrukning
El-övervakning
Energifördelning

Entrégrindar
Garageportar
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Experter på smart fastighetsteknik
Nordic Smart Homes installerar, konfigurerar och integrerar smart fastighetsteknik
för privatbostäder samt företag. Vi gör tekniken användarvänlig och lättillgänglig.

Experter på integrering av smart fastighetsteknik 
- Installerat & klart 

www.nordicsmarthomes.se
info@nordicsmarthomes.se
08-502 350 10
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