Smarthus

Kardia Smart
Kardia er din komplette smarthusleverandør, og leverer produkter sammensatt av komponenter fra ledende leverandører fra hele verden. Kardia Smart lar deg styre husets tekniske anlegg på en måte som
praktisk talt gir deg en helt ny kontakt med ditt eget hjem.
Smarthus er et begrep som samler automatiserte og intelligente funksjoner som er med på å bidra til bedre komfort og helse, lavere energiforbruk, et høyere sikkerhetsnivå og til syvende og sist et enklere liv.
Vi kan levere løsninger tilpasset et hvert hjem, prosjekt og budsjett.
Hjemmescene
Velkommen hjem! Med et
tastetrykk settes lys og varme
akkurat slik det er komfortabelt
for deg.

Nattscene
Hvorfor varme opp stuen mens
du sover? Sett lys i nattscenario
og senk temperaturen ved å
sette huset i nattscene.

Bortescene
Skal du på jobb eller på
shopping? Skru av lys, senk
temparatur, få varsling ved
bevegelse i huset og lås dør ved
å trykke på bortescene.

Feriescene
Hvis du skal være borte i en
lengre periode, sett huset
i feriescene. Sett dato for
hjemreise i appen for at huset er
varmet opp til du kommer hjem.

Sett temperaturen i huset
automatisk til 22 grader når
du er hjemme.

Tung i hodet? Sjekk
luftkvaliteten enkelt
fra mobilen.

Hva inneholder smarthus?
Kardia smarthus leverer skreddersydde løsninger som gir deg en helt
ny, intelligent kontroll på lysstyring, adgangskontroll, varmestyring og
måling av luftkvalitet.
Varmestyring
Kardia Smart lar deg komme hjem til et perfekt temperert hjem. Temperaturen justerer seg etter dine rutiner og
behov. Det er både miljøvennlig og økonomisk!
Luftkvalitet
Hvordan påvirker luftkvaliteten helsen din? Kardia Smart
måler luftkvaliteten med sensorer i hjemmet ditt. Vårt
system viser deg nivået på luftkvaliteten slik at du alltid er
oppdatert på om du bør iverksette tiltak.
Adgangskontroll
Med digital dørlås lever du i et nøkkelfritt hjem. Betjen
låsen med pin-kode, brikker og med Kardia Smart-appen.
Lysstyring
Lyssensoren beregner innendørs lysnivå, slik at lysene i
huset automatisk kan dimmes til et behagelig nivå. Når du
går på jobb, eller legger deg, vil Smart-appen automatisk
slå av lysene i boligen.

Styr lys både fra bryter
på veggen og via
appen.

Reguler varmekabler
fra appen eller fra termostaten på veggen!

Trykk på “nattsceneknappen” for å slå av alle lys i
huset før du legger deg.

Om Kardia
Kardia AS leverer tekniske enheter og smarthus-løsninger til det private boligmarkedet.
Gjennom innsikt og tverrfaglighet fra alle de ulike områdene innen byggebransen, fra strøm
til VVS, ventilasjon, elektro og produksjon, utvikler vi løsninger til alle typer bosituasjoner.
Vi leverer tekniske enheter til leiligheter, eneboliger, flermannsboliger og rekkehus, og med
løsninger for de fleste boliger – fra leiligheter på 50 m² til eneboliger på opptil 220 m².

Kardia Smart HUB
Kardia Smart hub er knutepunktet for ditt smarthjem. Hub’en støtter de moderne trådløse
standardene Z-wave, Zigbee, Bluetooth og Wi-Fi og har også ekspansjonsmuligheter dersom det er behov for andre tilkoblinger.
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