
Wattle on nyt 
Heimgard!
Wattle on muuttanut nimensä Heimgardiksi.
Olemme edelleen sama yhtiö. Samalla älykkäällä 
tekniikalla. Aivan yhtä avoin ja joustava. 
Aivan yhtä tinkimätön turvallisuuden suhteen.

Seuraavan 
sukupolven älykoti!
Täysin joustava. Täysin turvallinen.
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Full frihet til å velge og kombinere ulike
merker og systemer. Kompromissløs
sikkerhet. Ingen brukernavn og passord.
Ingen logg inn. All data er helt privat
og komplett tyverisikkert. Helt trygt.
Helt åpent. Slik smarthus bør være.

Smarthus slik smarthus bør være.

Følelsen
av trygghet
og komfort.

Med smarthus-teknologi kan du enkelt styre 
hjemmets elektriske hjelpemidler fra telefonen, 
fra bryterpanel og med stemmen: lys, varme, 
lås, alarm, sikkerhet og mye mer. Smarte hjem 
reduserer energiforbruket, gjør hverdagen 
enklere, og skaper trygghet og komfort.

Älykoti 
sellaisena kuin 
älykodin on 
tarkoitus olla.
Täydellinen vapaus valita ja yhdistää erilaisia 
tuotemerkkejä ja järjestelmiä. Ja täysin turvallinen. 
Kaikki tiedot ovat yksityisiä ja suojattu varkauksilta. 
Täysin joustava. Täysin turvallinen. 
Niin kuin älytalon on tarkoituskin olla.
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Ainutlaatuista tekniikkaa. Ei käyttäjätunnusta tai salasanaa, 
joka tarvitsisi muistaa. Kaikki tiedot säilytetään paikallisesti 
Heimgard-keskittimessäsi.
Oma suljettu ekosysteemisi, jossa tietosi ovat täysin 
yksityisiä ja suojassa varkauksilta. Me emme koskaan tingi 
turvallisuudesta. Siksi tämä on todella älykästä.

Yksi sovellus, jolla voit hallita kotonasi helposti ja 
turvallisesti mitä haluat. Se on yhteensopiva muiden 
älykkäiden tuotteiden ja palveluiden kanssa. Niin kuin 
älykodin pitäisikin olla. 

– Philips Huen tai IKEAn hehkulamput
– Useiden valmistajien elektroniset ovilukot
– ELKO:n termostaatit ja himmentimet
– Samsung SmartThingsin anturit
– Google Assistant
– Ja monia muita

Täysin turvallinen.Täysin joustava.



Turvallisuuden 
ja mukavuuden 
tunne.
Älykotitekniikan avulla voit helposti hallita kaikkia 
kotisi sähkölaitteita puhelimellasi, ohjauspaneelilla 
tai äänelläsi. Valot, lämmitys, lukot, hälytys, 
turvakamerat ja paljon muuta. Älykoti on 
energiatehokas, tekee arjesta käytännöllistä 
ja antaa sinulle mukavuuden ja turvallisuuden 
tunteen.



Turva- ja 
hälytysjärjestelmä
Pidä kotiasi silmällä. 
Valvo ja säädä 
helposti älykkäiden 
turvallisuustuotteiden 
avulla.

Sinun kotisi

Elektroninen ovilukko 
Älykäs elektroninen ovilukko 
on helppo, turvallinen ja 
joustava.

Sisäilma ja valaistus 
Valaistuksen ja 
lämmityksen älykäs ohjaus 
säästää rahaa ja luo 
tunnelmaa.

Energianhallinta 
Säästä rahaa ja energiaa 
mukavuudesta tinkimättä.



Se on sinusta kiinni. Heimgard voi olla yhteydessä moniin 
älytuotteisiin ja hallita niitä. Aloita muutamalla tuotteella, rakastu 
ja hanki lisää milloin haluat!

PS! Toimii upeasti Philips Huen, IKEAn, Osramin, Samsung 
SmartThings in ja Google Homen kanssa. Ja monien muiden.

Kuinka älykäs 
haluat kotisi 
olevan?

PS!

Järjestelmän aivot. Useita malleja. 
Mobiililaajakaistalla tai ilman. 
Yhdistä se Heimgard-sovellukseen 
ja voit aloittaa.

Fast Smart -kotikeskitin



Unohda avaimesi

Elektroninen ovilukko.
Henkilökohtainen koodi ja 
RFID-siru. Voidaan helposti 
päivittää ohjattavaksi 
sovelluksesta. Saatavana 
mustana ja valkoisena.

Elektroninen Ovilukko
Elektroninen ovilukko.
Henkilökohtainen koodi 
ja RFID-siru, sovellus ja 
sormenjälki.
Saatavana mustana ja 
valkoisena.

Elektroninen Ovilukko PRO
Elektroninen ovilukko.
Henkilökohtainen 
koodi ja RFID-siru ja 
sovellus.
Saatavana mustana ja 
valkoisena.

Elektroninen Ovilukko Smart

Älykäs elektroninen ovilukko. Avaa se koodilla, sirulla, 
sormenjäljellä tai Heimgard-sovelluksella. 
Helppo, turvallinen ja joustava.

Päästä putkimies sisään, kun olet töissä. Lähde lenkille 
ilman avainnippuasi. Sovelluksen avulla voit määrittää, 
onko ovi auki vai lukittu.

Elektroninen ovilukko



Sisäkamerat Ulkokamerat Vesivuotoilmaisimet

Turvallisuus on 
mukavuutta.

Optiset Savuilmaisimet
Käytännöllinen ja huomaa-
maton kotitalouskäytössä. 
Liiketunnistin ja ilmoitus. 
Videotallennus pyynnöstä. 
Pimeänäkö.  
Kaikkea voidaan ohjata 
sovelluksen kautta.

Pidä silmällä pihatietäsi, autotalliasi, 
vajaasi ja puutarhaasi.
Liiketunnistimet ilmoituksella. 
Videotallennus pyynnöstä. 
Pimeänäkö. 
Kaikkea tätä voidaan valvoa 
sovelluksen kautta.

Suojelee sinua 
ja kotiasi. Toimii 
paristolla. Ilmoittaa 
tehokkaalla sireenillä 
ja sovelluksen kautta.

Ilmoittaa automaattisesti, 
jos tapahtuu vesivuoto. 
Toimii paristolla. Lähettää 
push-ilmoituksia 
sovelluksen kautta, jos 
havaitaan vettä.

Nuku turvallisesti kodissa, jossa on Heimgardin joustava ja 
tulevaisuuden kannalta älykäs hälytysjärjestelmä. Voidaan 
yhdistää 24/7-hälytyskeskukseen. Järjestelmä tukee myös 
kaikkea valaistuksesta ja lämmityksestä kameravalvontaan ja 
energianhallintaan.
  
Pidä kotiasi silmällä sovelluksen avulla. Kytke ulkoturvallisuus päälle. 
Aktivoi pakkassuoja. Onko mökkisi katolta lapioitava lumet? Muistitko 
lukita oven? Tai sammuttaa olohuoneessa olevan kynttilän? Onko 
koiralla kaikki kunnossa yksin kotona? 
Istu alas ja rentoudu. Kaikki on sinun hallinnassasi.

Vastaanota ilmoituksia 
puhelimellasi. Puhelimesi 
hälyttää, jos järjestelmä 
havaitsee savua, 
kutsumattomia vieraita, 
vuotoja tai jotain muuta 
poikkeuksellista.

Turva- ja hälytysjärjestelmä

PS!



Taianomainen 
valaistus ja lämmitys.
Lämmin, pehmeä ja mukava valaistus rentouttavaan iltaan. 
Lisää valoa kotitöihin ja kotitoimistoon päivällä. 
Automaattisesti ohjattu valaistus esimerkiksi kylpyhuoneissa, 
käytävillä ja autotalleissa. Aseta lämpötila. Säädä 
lämmitystermostaatteja. Kytke lämmitys pois, kun tuuletat huoneita. 
Luo täydellinen sisäilma ja tunnelma.
  
Heimgard-sovelluksella voit hallita kodin tai mökin valoja ja lämmitystä. 
Olitpa siellä tai täällä.

ÄlypistokkeetOvi- ja ikkuna-anturit Lämpötila- ja kosteusanturit 
Lisää uusia toimintoja 
olemassa oleviin 
pienoisohjelmiisi ja valoihisi. 
Määritä aikataulut, kohtaukset 
ja automaatiosäännöt. Monia 
mahdollisuuksia. Tätä kaikkea 
ohjataan sovelluksen kautta.

Voivat säätää valaistusta 
ja lämmitystä niin, että 
saat juuri sen, mitä haluat. 
Toimivat paristoilla, ja ovat 
hallittavissa sovelluksen 
kautta.

Tee sisäilmasta miellyttävää ja terveellistä. 
Aseta älykkäitä sääntöjä kaikelle lämmittimistä 
kosteudenpoistajiin. Valvo tasoja sovelluksessa.

Kerro sovellusta 
hellävaraisesti napauttamalla 
mökillesi, että olet matkalla 
sinne. Saavu mukavaan, 
lämpimään ja viihtyisään 
mökkiin.

PS!

Sisäilma ja valaistus



Ansaitse rahaa 
säästämällä 
energiaa.
Säästä rahaa älykkäällä energianhallinnalla mukavuudesta tinkimättä. 
Käytä älypistokkeita. Rajattomasti mahdollisuuksia. Minimaalinen 
sijoitus.

Hallitse energiankäyttöäsi koko ajan. Ennen kuin sähkölasku villiintyy. 
Laske lämpötilaa, kun et ole kotona. Viivästytä vedenlämmitys 
keskipäivään, jolloin sähkön hinta on alhaisempi. Paljon mahdollisuuksia 
alhaiseen hintaan.

Heimgardin seuraavan 
sukupolven älykotia on helppo 
ohjata sovelluksen kautta. 
Käyttämällä älypaneeleita, 
painikkeita tai ääntäsi.

PS!

Energianhallinta


