
Hvorfor ikke investere like mye i din bolig? 
Denne investeringen er noe du faktisk får igjen for!

Vi skreddersyr ditt anlegg etter dine 
behov og ønsker!

Ta kontakt for tilbud på 64 87 59 01 
eller post@smart-kontakten.no

Er bilen din mer velutstyrt enn boligen din? !

Telefon 64 87 59 01 • post@smart-kontakten.no
www.smart-kontakten.no
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PRISEKSEMPEL: 

SMART-HUS I EKSISTERENDE BOLIG/HYTTE                                                                                                
Sensio med mulighet for å styre via en app på mobile enheter/PC,
5 soner varme, 5 termostater, 5 soner lys med mulighet for dimmer,
5 brytere. Anlegget programmeres etter kundens ønske og behov.

Pris: 85.000,- inkl. mva.

PRISEKSEMPEL: 

SMART-HUS STANDARD NY BOLIG   
Bygget etter TEK10 og NEK 400:2010. 30 downlights, 50 stikkontakter, 
8 takpunkt, 1 speilpunkt, 5 utelyspunkt, måling av utetemp., varme-
kabel m/termostat i 1.etg. og bad 2.etg., 7 dimmere, 10 brytere. 
Skap med 10 kurser. Ferdig programmert!

Pris: 285.000,- inkl. mva.

PRISEKSEMPEL: 

KONVENSJONELT ANLEGG STANDARD NY BOLIG                                                                                                
Bygget etter TEK10 og NEK 400:2010. 30 downlights, 50 stikkontakter, 
8 takpunkt, 1 speilpunkt, 5 utelyspunkt m/fotocelle, varmekabel 
m/termostat i 1.etg og bad 2.etg, 7 dimmere, 10 brytere. 
Skap med 10 kurser.

Pris: 224.300,- inkl. mva.

PRISEKSEMPEL: 

GJENNOMSNITTLIG FAMILIEBIL
Lakkfarge, tilhengerfeste, tonede vinduer bak, sidekol.puter bak,
parkeringsassistent, ryggekamera, navigasjon, panorama soltak,
sportsunderstell, adaptive bi-xenon for innovasjonspk., media-in 
m/ipod- adapterkabel, parkeringsvarmer med fjernkontroll, 17’ alu dijon.

Pris: 309.000,- inkl. mva.
Ekstrautstyr:   84.600,- inkl. mva.
Totalpris: 393.600,- inkl. mva.

Pris pr. ekstra sone varme(med termostat): 
4.000,- inkl. mva.

Pris pr. ekstra sone lys med mulighet for dim(med bryter): 
3.500,- inkl. mva.



Hva er et smart-hus?
• Begrepet smarthus omfatter en rekke elektriske  
 installasjoner som skal bidra til å gi boligen   
 lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere  
 betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

• Det mest vanlig er varmestyring og lysstyring,  
 men alt av teknisk installasjon kan anses som  
 smarthus teknologi.

• Det finnes både trådløse systemer og systemer  
 der signalene går via kabler i veggen. Systemene  
 kan styres med fjernkontroll, kontrollpanel eller 
 via mobil, ipad og internett.

• Et veldig fleksibelt system som gir deg som 
 bruker mer kontroll og økt fleksibilitet.

• Et fellestrekk for alle smarthus er at det er en  
 form for intelligens som styrer lys, varme, lyd,  
 bilde, ventilasjon etc.

• Smarthus er like egnet i en eksisterende bolig  
 eller hytte som i et nytt anlegg.

Hvorfor velge smart-hus?
Energieffektivt og miljøvennlig.
Et smarthus tar i bruk  teknologi og løsninger som gir deg lavere 
energibruk enn i en vanlig bolig. Det sparer deg for store strøm-
utgifter. I tillegg bidrar du til lavere miljøbelastninger.
Høy komfort og lekker design.
Et smarthus gir deg løsninger som forenkler hverdagen, sparer deg 
for tid og som ser flott ut. Lys, varme og ventilasjon kan styres 
automatisk og med ett tastetrykk kan du skape stemning. 
Smarthuset er skreddersydd etter dine behov og ønsker.
Trygghet og kontroll.
Et smarthus sover aldri! Sensorer passer på og smarte løsninger 
sikrer huset ditt mot innbrudd og skader. Du kan motta varsler, 
kontrollere eller styre huset fra en fjernkontroll, smarttelefon eller 
via internett. 
Stor fleksibilitet. 
Et smarthus er forberedt for fremtidens teknologi. Det kan enkelt 
bygges ut og tilpasses dine endrede behov. Dette gir stor fleksibilitet 
i hele husets levetid.
Energisparing satt i system.
Derfor bør vi være bevisst på energiforbruket og ikke sløse. 
Et smarthus hjelper deg med dette. Du vil få god oversikt over for-
bruket ditt og smarte funksjoner vil gjøre det enkelt for deg å ikke 
bruke strøm unøvendig.

Hva kan styres?
Sikkerhetsfunksjoner.
Alarmer og sensorer som sørger for å 
overvåke og sikre din bolig.

Vindusovervåkning.
Gir deg muligheten til å ha oversikt over 
vinduer, om de faktisk er lukket.

Kameraovervåkning.
Live-kamerabilde av din bolig til en hver tid.

Tilstedeværelse.
Brukes til å styre lys, varme, lyd & bilde i hvert enkelt rom. Kan også brukes opp mot alarm.

Hvitevarestyring.
Sett over kaffen ved et tastetrykk eller at kaffetrakteren skrur seg av etter 2 timer. 
Skru av platetopp, komfyr etc. ved et tastetrykk. Barnesikre funksjoner!

Varmestyring.
Full oversikt over temperatur i din boenhet. Varmen styres adaptivit noe som sikrer lavere 
strømforbruk ved oppvarming. I tillegg brukes nattsenking og feriekalendere/ukeskalendere for å 
styre varme mer økonomisk.

Lysstyring.
Alle lys i hele huset kan styres individuelt eller som et felles scenario. Alt kan også styres med 
fellesfunksjoner.

Lyd & bilde.
Noen gang tenkt på muligheten for å slippe å ha alle fjernkontrollene liggende overalt?
Med et styringssystem hvor lyd & bilde er integrert slipper du de fjernkontrollene. Dette er noe som 
kan styres elegant og enkelt. I tillegg forenkler man hele prosessen med å skru på tv, dvd, dekoder 
og høyttaleranlegg. Med et styringssystem kan man ved et tastetrykk skru på tv, sette tv til valgt 
inngang og sette dekoder til valgt inngang.

Portautomatikk.
Her har du muligheten til å styre garasjeporter, hageporter og motoriserte dører. Kan også få 
beskjed om porter står åpne.

Teknisk overvåkning.
Du trenger ikke lenger bekymre deg for vannlekkasjer under kjøkkenbenker, baderomsbenker osv. 
Med et styringssystem kan dette være noe du får alarmer for og kan dermed stoppe vannlekkasjer 
etc. før de gjør skade på huset ditt.

Generelt.
Felles for alle disse funksjonene er at man har full oversikt og kan endre/styre disse via en app på 
et nettbrett eller en mobilenhet. Også muligheter for å ha skjermer/paneler rundt om i boligen. 
Og selvfølgelig brytere der det skulle være ønskelig.

“Det er kun din fantasi som setter grenser for hva 
man kan styre med et sentralstyrt system!”

www.smart-kontakten.no


