
 

Den boligen du bygger eller ønsker å bygge kan bygges med økt komfort, sikkerhet og løsninger 
for å spare strøm. Gjennom smarte løsninger kan du få et sentralt styringssystem hvor du kan 
koble til dimmere for lys, styring av varme så du kan redusere strømforbruket og elektronisk 
adgangskontroll til boligen din, som øker sikkerheten. Alt for at du skal få en tryggere og enklere
hverdag.  

Skru av bekymringene for godt!

Lett å komme i gang, lett å bygge på!

Det er ganske betryggende å vite at du får
varsel om noe skjer i hjemmet. Det kan være
varsling om brann, vannlekkasje og innbrudd,
samt om du har husket å låse inngangsdøra.

Enten du skal bygge nytt eller pusse opp så lønner det seg å tenke smart! - Dette fordi smart
belysning, smarte termostater og andre smarte sensorer enkelt kan bytte ut de vanlige
enhetene du uansett trenger. 

Et smarthus fra Futurehome settes enkelt opp, da det er bygget på en åpen og trådløs standard,
- noe som gjør det rimelig og like bra til nybygg som i oppussingsprosjekt. Dette betyr også at
du kan begynne enkelt og bygge hjemmet ditt smartere og smartere etter hvert.

Kjære boligbygger,



Lysstyring
Dimmer og Elko lysbryter for å styre en dimbar
lyssone. Futurehome sin løsning lar deg betjene
lysene enheten fra app eller fra bryter på veggen. 

 

Basis

     
 

Modusbryter
Modusbryteren kommer med modus-ikoner inngravert og lar deg
enkelt bytte mellom dine moduser; Hjemme, Borte, Natt & Ferie. 
Futurehome modusbryter er enkel å plassere i eksisterende
standardrammer for lysbrytere eller for seg selv på en egnet plass.

Futurehome Smarthub
Hjernen i ditt Futurehome! Den kjører et av
markedets mest avanserte og funksjonsrike
programvare for smarthus, og får alle dine enheter
til å kommunisere sømløst sammen med hverandre
og lar deg betjene huset ditt fra hvor som helst i verden.

Røykvarsler, Vannlekkasjesensor, Multisensor
Det finnes et stort utvalg sensorer som kan kobles
til ditt Futurehome. Eksempler på dette er
multisensor som måler bevegelse, temperatur
og lysnivå. Røykvarsler og vannlekkasje-
sensor som vil varsle deg både med
lys og lyd i hjemmet, men også på telefon
via Futureome appen.

For mer informasjon om Futurehome og tilleggstjenester, besøk
www.futurehome.no, eller ta direkte kontakt med El-Installasjon AS
som kan rådgi deg for hva som passer deg best i din nye bolig.

El-Installasjon  AS
Sertifisert Elektroinstallatør
Tlf: 91 77 81 89

Lysstyring i 3 soner med
dimmer og modusbryter. 
Smartplugg for styring av 
apparat.

Lysstyring i 3 soner med
dimmer og modusbryter.  
Vannlekkasjesensor.
Varmestyring i 3 soner
 
Tips: Søk om ENOVA støtte

Sum: 19.900 ,-

Standard Premium
4 varmesoner og 8 lysstyringssoner.
Vannlekkasjesensor i 2 forskjellige
rom. Bevegelsessensor for lys og
varmestyring.
 
Tips: Søk om ENOVA støtte

Sum: 29.900 ,-Sum: 11.900 ,-


