Presentasjon av smarthus bus system.
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Smarthus gir deg kontroll
Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med
enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner, garasjeport,
kamera, ventilasjon, lyd og bilde i boligen din bare ved hjelp av noen enkle brytere.
Du forlater boligen med en fjærlett berøring på den vegghengte skjermen som
avskjedshilsen. Huset reagerer umiddelbart: Lamper slukkes, og panelovnene går i
sparemodus, innbruddsalarmen aktiviseres, og dørene låses. Med all enkelhet kan
du fjernåpne dører, sjekke temperaturer, kamera m.m. fra din telefon eller laptop.
Vel hjemme igjen sørger fingertuppen for å tenne lamper og slå av alarmen. Ovnene
og badstuen ble aktivisert for en time siden for at det skulle være lunt til du kom
hjem, slik du hadde programmert. Lampene dimmes, en projektor senkes ned fra en
luke i taket, et lerret ruller ned foran bokhyllene og markisene stenger sollyset ute.
Filmen starter og du nyter ditt smarte hjem.

Historie SystemEtablert May 2003
Enkelt& intelligent elektro System
Adressert system for boliger.

Den nye smarte hus installasjonen.
Kompatibelt med eksisterende anlegg.
Ideell for rehabillitering.

Enkelt og meget anvendbart.

Ferdig og sikkerhets testet 2006
PSB Corporation in Singapore
Sertifikat TÜV Süd

Solgt siden Jan. 2006
Prototype testet ferdig Juni 2005: 6 Månder felt test.
Elektro salg igjennom suksessfull konsultasjon i alle.
2011 Norge

Stor suksee og interesse siden Light und Building 2006

GODE GRUNNER TIL Å BENYTTE KABLET SMARTHUS.
• Kan benytte eksisterende kabel. Rehab.
• Sparer mange elektriker timer i ett anlegg.
• Fleksibelt mot styring av de fleste løsninger, vannbåren varme, lyd & bilde mm.
• Sparer elektrikeren for mye ekstra kabling. Arbeids miljø.
• Fleksibelt for hus eier å utvide.
• Uavhengig av hvilket bryter materiell som benyttes.
• Alle komponenter for sin egen adresse.
• Muligheter for WEB grensesnitt styring av boligen.
• Passer Norske vegg / takbokser. Og smart DIN skinne løsning.
• Smart energi styrings system.
•Sikrere med kabel en trådløst.

Teknologi loanworks.
Bussystemet består av sensorer og aktuatorer som styrer de
elektriske laster via kabel nettet .Systemet ® bytter elementer i
intelligens av installasjonen , og gjør kretsen uavhengig av
rørledningen. Systemet viser veien til det intelligente huset
"uten omfattende planlegging eller bygging.
Loanworks er eksempelvis benyttes til mange vei lys prosjekter i
Europa.
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Oppgrader hus og hytte til BUS system, med eksisterende PR/PN kabel.
SMART ELKOTEK BUS SYSTEM ®”patentert loanworks system" Genialt system
som kommuniserer med hverandre med det eksisterende kabelnettet. Det mest økonomiske
systemet på markedet ved oppgradering av eksisterende anlegg til smarthus. Man behøver
ikke å trekke om kabelnettet. Bruk dine eksisterende Elko brytere og stikkontakter.
Smart elementene plasseres i veggbokser, takbokser, DIN skinner eller utenpåliggende
montering.
Den ekstremt enkle installasjon prosessen gjør BUS systemet ideelt for nye bygninger og
renovasjon av
eldre anlegg. Ikke nødvendig med PC, software og spesial kurs. Alt du trenger, er en
skrutrekker og du
kan installere og konfigurere systemet.
Totalt finnes det ca 50 produkter i BUS serien. Det finnes 5 kombinert produkter som
håndterer 90% av en Norsk elektro installasjon.
Vi sender gjerne data ark på utvalgte produkter til deg.

Smart systemet sparer anlegget
for masse kabling.

Ordinært system med kabel. I
tillegg ved eksempelvis Elbus,
kreves i tillegg ekstra bus kabel.

En spennende verden med mange muligheter
Med smarthus bus system, kan du integrere boligen/leiligheten/
Hytta til nesten hva du vil. Det er enkelt å idriftsette anlegget av
elektriker, og anlegget blir som en del av din data maskin.
Elektriker kan nå også ”kunne levere mer total løsninger til
sluttbruker.”

Takk for din
Oppmerksomhet
Spørsmål?
Forslag?
Kommentarer?
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