
Wattle har  
blitt Heimgard!
1. mars skiftet Wattle navn til Heimgard.
Vi er fremdeles det samme selskapet.
Den samme, smarte teknologien. Like åpen 
og fleksibel. Like kompromissløs på sikkerhet.

Neste-generasjon 
smarthus!
Full valgfrihet. Kompromissløs sikkerhet.
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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.

Smarthus
slik smarthus
bør være.
Full frihet til å velge og kombinere ulike merker
og systemer. Kompromissløs sikkerhet. All data
er helt privat og komplett tyverisikkert. Helt trygt. 
Helt åpent. Slik smarthus bør være.



Unik teknologi. Ingen brukernavn og passord som kan 
komme på avveie. All data lagres lokalt i din Heimgard 
hub. Ditt eget lille, lukkede økosystem der alle dine data 
er helt privat og komplett tyverisikkert. Det er det som 
er virkelig smart.

Én app. Som enkelt og trygt styrer alt du vil i hjemmet 
ditt. Som er kompatibel med mange andre smarte
produkter og tjenester. Slik smarthus bør være. 

– Lyspærer fra Philips Hue eller IKEA
– Elektroniske dørlåser fra flere produsenter
– Termostater og dimmere fra ELKO
– Sensorer fra Samsung SmartThings
– Google Assistant
– Mye mer

Kompromissløs
sikkerhet.Full valgfrihet.



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.



Sikkerhet og alarm
Hold øye med hus og  
hytte. Juster, ta enkelt  
grep med smarte  
sikkerhetsprodukter.Ditt hjem

Elektronisk dørlås 
Smart, elektronisk dørlås. 
Enkelt, trygt og fleksibelt.

Inneklima
og belysning 
Smart styring av lys- og 
varmekilder. Spar penger. 
Skap stemning. 

Energistyring 
Spar penger med smart 
energistyring, uten å fire 
på komforten. 



Det er helt opp til deg. Heimgard er bindeleddet
og kan styre mange smarte ting. Begynn gjerne
i det små, bli forelsket, og utvid når du vil. 

Funker fantastisk sammen med Philips HUE, IKEA, Osram, 
Samsung SmartThings, Google Home for å nevne noen.

Hvor smart vil 
du at hjemmet 
ditt skal være?

PS!

Hjernen i systemet. Flere modeller. 
Med eller uten mobilt bredbånd.
Koble til Heimgard-appen, og du 
er i gang. 

Lynrask Smarthus hub



Nøkkelfri
hverdag.

Elektronisk dørlås.
Personlig kode og RFID-brikke.
Kan enkelt også oppgraderes
til app. Kommer i hvit og sort.

Elektronisk Dørlås

Elektronisk dørlås.
Personlig kode, RFID-brikke, 
app og fingeravtrykk.
Kommer i hvit og sort.

Elektronisk Dørlås med 
Fingeravtrykksleser

Elektronisk dørlås.
Personlig kode,
RFID-brikke og app.
Kommer i hvit 
og sort.

Elektronisk Dørlås Smart

Smart, elektronisk dørlås. Lås opp med kode,
brikke, fingeravtrykk eller Heimgard-appen.
Enkelt, trygt og fleksibelt. 

Slipp inn håndverkeren når du er på jobb.
Ta en joggetur uten nøkkelknippe. Full kontroll
i appen om døren er åpen eller låst. 

Elektronisk dørlås



Innendørskameraer Utendørskameraer Vannlekkasjesensorer

Trygghet
er komfort.

Optiske Røykvarslere
Praktisk og diskret til bruk
i hjemmet. Bevegelses- 
sensor med varsling.
Videoopptak on-demand.
Kan styres vi appen.
Nattsyn.

Hold et øye med oppkjørsel, 
garasje, uthus og hage.
Bevegelsessensor med
varsling. Videoopptak
on-demand. Kan følges
fra appen. Nattsyn.

Beskytter deg
og hjemmet ditt.
Batteridrevet.
Varsler med kraftig 
sirene og i appen.

Varsler automatisk
ved vannlekkasje.
Batteridrevet.
Varsler med pushvarsel
i appen.

Sov trygt og godt i hus og hytte med Heimgards smarte
boligalarm. Et fleksibelt og fremtidssmart alarmsystem.
Kan kobles til alarmsentral. Med støtte for alt fra lys 
og varmestyring, til kameraovervåking og energistyring.  

Følg med på mobilen. Slå på skallsikring. Slå på frostsikring.
Må taket på hytta måkes? Er døra låst? Husket du å blåse
ut kubbelyset i stuen? Har vofsevofsen det bra hjemme?
Slapp av. Senk skuldrene. Du har full kontroll.

Få varsling på mobilen om 
røykutvikling, ubudne gjester, 
lekkasje og mye mer. 

Sikkerhet og alarm

PS!



Magisk lys- og
varmestyring.
Varmt, dempet og behagelig lys til kveldskosen. Skarpere til lekser
og hjemmekontor på dagen. Automatisk lysstyring i rom som bad,
gang og garasje. Still temperaturen. Juster varmekablene.
Slå av ovner når du lufter. Skap et optimalt inneklima.
  
Styr lys- og temperatur i hus og hytte via Heimgard-appen.
Uansett om du er her eller der.

SmartpluggerDør- og Vindussensorer Temperatur- og Luftfuktighetsensorer
Tryller frem ny funksjonalitet
til dine eksisterende apparater 
og lyskilder. Sett opp tidsplaner, 
scener og automatiserings-
regler. Mange muligheter.
Styres via appen.

Kan styre lys og varme 
automatisk, akkurat slik
du ønsker. Batteridrevet.
Styres via appen.

Bidrar til å skape et sunt og godt inneklima basert
på fuktighetsnivå og temperatur. Sett opp smarte 
regler til alt fra varmekilder og vifter til avfuktere. 
Les av nivå i appen.

Gi hytta beskjed om at du 
er på vei. Kom frem til god 
og varm hytte med et enkelt 
«tapp» i appen. 

PS!

Inneklima
og belysning



Strøm spart.
Penger tjent.
Spar penger med smart energistyring, uten å fire på komforten. 
Du kan enkelt kontrollere strømforbruket uansett hvor du er.

Få full kontroll på strømforbruket i nåtid. Ta grep før strømregningen
løper løpsk. Senk temperaturen når du ikke er hjemme.
Utsett oppvarming av varmtvann til midt på dagen, når strømprisen
er lav. Uante muligheter. Minimal investering.

HAN – Strømforbruksmåler (NO)
Les av detaljert info om strømforbruket
i nåtid. Få varsling på telefonen ved høyt 
forbruk. Sett opp regler. Reduser strøm-
regningen. Styres via appen.

Neste-generasjon smarthus
fra Heimgard styrer du enkelt 
via appen. Fra smarte bryter-
panel og knapper. Og med 
stemmen.  

PS!

Energistyring


