– the wise choice!

H A R D U TA LT M E D
DIN EJENDOM I DAG?
Med WISE HOME er din ejendom online – og du kan dermed kommunikere
med den døgnet rundt på en række væsentlige områder.

KAMERA:
Videoovervågning af eksempelvis
areal uden for et vindue.
Kriminalpræventivt sigte.

STØJMÅLER:
Præcis og pålidelig måling af
eksempelvis nabo- og traﬁkstøj

BEVÆGELSESSENSOR:
Rumovervågning med kriminalpræventivt sigte, mulighed for
automatisk tænd/sluk af lys m.v.

VARMESTYRING:
Genanvendelse af varme, som
reducerer energiforbruget og CO2
udslippet.

EJENDOMMENS VASKERI:
Betalingssystem og monitorering.

GATEWAY

MÅLERAFLÆSNING:
Aﬂæser vand-, el-, og varmemåler.

Kernen i WISE HOME-systemet.
220 Volt, GSM eller Wi-Fi, diskret
design. Stabil og datasikker. Koblet
op med målere, sensorer m.v.
placeret i ejendommen. Forbinder
ejendommen med Vesta Merkurs
servere og rapporterer til dig
realtime efter behov. Understøtter
en bred vifte af kommunikationsprotokoller.

AIR QUALITY SENSOR:

FUGT- OG
TEMPERATURMÅLER:

Luftkvalitetsmåleren indeholder
partikel-, fugt-, temperatur- og
CO2-sensor. Måler således den
generelle luftkvalitet (VOC).

Måler og kontrollerer tendens til
fugtproblemer, skimmelrisiko og
dårlig brugeradfærd. Adviserer
nøglepersoner ved målinger, der
går over grænseværdierne.

VARMESENSOR:
OVERSVØMMELSESALARM:
Ideel til kælderrum og sommerhuse med risiko for oversvømmelse.

RØGALARM:
Både 220 Volt og batteri.
Alarmerer med høj lyd samt til
SMARTPLUG:
ønsket modtager via gateway’en.
Strømafbryder samt strømmåler
Serieforbundet.
for f.eks. køleskab og fryser.

Den ideelle brandsikring af
køkkenarealer, garager og andre
lokaler, hvor der undertiden
naturligt forekommer
røgdannelse.

DØRTELEFON:

Flere funktioner vil blive tilføjet løbende.

Administration og kodeændring
m.v.

VINDUESSENSOR:
Trådløs magnetisk sensor, der
overvåger ind- og udgange i
ejendommen.
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– the wise choice!

WISE HOME gør din ejendom til en
”klog” enhed, som du kan kontrollere
på afstand og udtrække data fra til
brug i forbindelse med analyser og
rapportering. Et nyttigt redskab.
Lejer kan tilbydes forskellige
tilvalgsfunktioner såsom en
sikrings- og komfortpakke, som kan
sammensættes efter behov ud fra
ovenstående sortiment.
Kodeordene er fleksibilitet og
fremtidssikring. WISE HOME er
et åbent system og er derfor fuldt
integrerbart med andre systemer.

S Å G A LT
KAN DET GÅ!

WISE HOME – på bundlinjen:
• Udlejer sparer tid og penge på
administration
• Ejendommen bliver mere
komfortabel og attraktiv at bo i og
derfor nemmere at udleje
• Udlejer får via forbedringer
af lejemålene mulighed for at
forrente sin investering
• Alle parter får mere kvalitet for
pengene

Derfor er WISE HOME
the wise choice!

En kunde førte for et par år siden en sag vedrørende et lejemål, hvor der var
konstateret svær skimmeldannelse. Udlejer installerede på et tidspunkt i
forløbet måleudstyr, og det lykkedes således at dokumentere, at det var
brugerens dårlige adfærd i form af manglende udluftning, der var skyld i
skimmeldannelsen.
Udlejer vandt sagen, og den omkostningskrævende renovering kunne
gå i gang for den tidligere lejers regning. Desværre ejede lejeren ingen
penge, hvorfor udlejer selv måtte bekoste udbedringen.
Havde denne udlejer haft installeret WISE HOME-systemet
fra begyndelsen af lejeaftalen, var sagen aldrig nået så vidt.
Problemerne var blevet undgået ved, at lejer havde ændret adfærd
og var begyndt lufte ud – eller at udlejer havde opsagt lejeaftalen
som følge af misligholdelse.

Derfor er WISE HOME
the wise choice!
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WISE HOME
er et åbent system,
og kan derfor nemt
integreres med andre systemer

K O N TA K T
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T 2069 3501
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