B E B O E R I N F O R M AT I O N

– gør din bolig klog!
Det handler om sikkerhed, sundhed og
komfort for dig – i den bygning du bor i

R QUALITY
SENSOR

EJENDOMMENS
VASKERI

Blandt andet fordi WISE HOME’s
fugt- og temperaturmålere er
med til at sikre et godt indeklima
– til glæde for dig og til gavn for
bygningen.

Dårligt indeklima med fugt og
evt. skimmeldannelse (mug)
giver dårlig trivsel med forøget
risiko for bl.a. hovedpine,
RØGALARM
FUGT- OG
allergi og astma. Samtidig kan
TEMPERATURMÅLER
KÆRE BEBOER!
udgiften til udbedring af fugt- og
skimmelskader være særdeles
Nu bliver det gode indeklima
omfattende.
sikret i ejendommen. Din udlejer/
administrator har nemlig valgt
Røgalarmer og/eller vindues- og
at installere WISE HOME – en
bevægelsessensorer skaber
række ”kloge” målere og sensorer, et trygt og sikkert hjem, hvor
som sørger for et stabilt, godt og
beboerne ikke behøver at
sundt indeklima.
bekymre sig om risikoen for brand
og tyveri.
WISE HOME kan sammensættes
på mange forskellige måder, men
Af disse grunde har din udlejer/
indeholder ofte intelligente fugtadministrator valgt at sikre
og temperaturmålere, røgalarmer, bygningen og et godt indeklima.
vindues- og bevægelsessensorer
med mere.
Hvad betyder det i hverdagen?
WISE HOME indebærer f.eks.,
Baggrunden for installationen er,
at hvis fugtigheden i din bolig
udover et sundt indeklima, også et bliver for høj, vil du som beboer
ønske om at skabe en ”intelligent
via mobiltelefon eller e-mail få
ejendom”. Et hjem i en sådan
en besked om, hvad du skal gøre
ejendom er nemlig et sikkert,
- f.eks. lufte ud eller skrue op for
sundt og komfortabelt hjem.
varmen.
HVORFOR DET?
Hvis fugtigheden herefter

fortsat er for høj, vil din udlejer/
administrator automatisk
modtage besked om den generelle
fugt- og temperaturudvikling i din
bolig. Systemet ”lærer” løbende,
og for at sikre dit hjem bedst,
gemmer vi informationer i op til
tolv måneder efter fraflytning.
Hvis røgalarm samt f.eks. vinduesog bevægelsessensorer ligeledes
er monteret, vil du blive advaret
elektronisk og/eller med lydsignal
ved røgudvikling, uautoriseret
indtrængen i din bolig med mere.
Produktet lever op til alle krav
i loven. Oplysninger om fugt
og temperatur er udelukkende
tilgængelige for dig og din udlejer/
administrator.

Kan jeg som beboer få en endnu
mere udbygget løsning?
Ja, sagtens. Du kan tilkøbe flere
intelligente enheder, som sikrer
dit hjem endnu bedre og gør
det til et komplet ”smart home”.
Det er ganske nemt. Du kan på
hjemmesiden www.vestamerkur.dk
se, hvilke enheder det er muligt at
tilkøbe.
Det kan f.eks. handle om en
luftkvalitetssensor, som bl.a.
måler partikler og iltniveau i
boligen. De ekstra enheder, du
måtte købe, er kun til gavn for
dig, og målingerne vil ikke være
synlige for andre.
Med venlig hilsen
Per Holst
Direktør for Vesta Merkur ApS

GODE RÅD
•

Luft ud flere gange dagligt i alle rum ved hjælp af gennemtræk

•

Hæng tøj til tørre udenfor

•

Hold samme temperatur i alle rum

•

Tjek jævnligt dine udluftningskanaler

•

Luk vinduer, inden du forlader hjemmet

•

Efterlad aldrig tændte stearinlys

•

Ryg aldrig i sengen

Vi har mange flere
informationer på vores hjemmeside
www.vestamerkur.dk, hvor vi er
vilde med at få besøg.
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