Wattle er nu
Heimgard!

Næste generation
af smart hjem!

Wattle har ændret navn til Heimgard.
Vi er det samme firma. Med den samme smarte
teknologi. Lige så åbent og fleksibelt.
Lige så kompromisløst, når det kommer til sikkerhed.

Helt fleksibelt. Helt sikkert.
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Som et smart hjem bør være.

Foto: Getty Images

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.

Helt fleksibelt.

Helt sikkert.

Én app. Til nemt og sikkert at kontrollere, hvad du
vil i hjemmet. Den er kompatibel med andre smarte
produkter og tjenester. Som et smart hjem bør være.

Unik teknologi. Intet brugernavn og inden adgangskode,
så du mister overblikket. Alle data opbevares lokalt i din
Heimgard-hub.
Dit eget lukkede økosystem, hvor dine data er helt
private og tyverisikrede. Vi går aldrig på kompromis med
sikkerheden. Det er det, der gør det virkelig smart.

– Elpærer fra Philips Hue eller IKEA
– Elektroniske dørlåse fra flere producenter
– Termostater og lysdæmpere fra ELKO
– Sensorer fra Samsung SmartThings
– Google Assistent
– Og mange flere

En følelse af
sikkerhed og
komfort.
Med smart hjem-teknologi kan du nemt styre
alle elektriske enheder i dit hjem ved hjælp af
din telefon, betjeningspanelet eller din stemme.
Lys, varme, låse, alarm, overvågningskameraer
og meget mere. Et smart hjem er mere
energieffektivt, gør din hverdag mere praktisk og
giver dig en følelse af komfort og sikkerhed.

Elektronisk dørlås

Sikkerheds- og
alarmsystem

Smart, elektronisk dørlås
er nem, sikker og fleksibel.

Dit

Indeklima og
belysning

Smart styring af belysning
og opvarmning sparer
penge og skaber
atmosfære.

Hold øje med dit hjem.
Overvåg og juster
nemt med smarte
sikkerhedsprodukter.

hjem

Energistyring

Spar penge og energi
uden at gå på kompromis
med komforten.

Hvor smart vil du
have dit hjem til
at være?
Det er op til dig. Heimgard kan oprette forbindelse til og styre
mange smarte ting. Start med nogle få ting, bliv glad for dem,
og tilføj flere, hvis du vil!

Fast Smart-hub til
hjemmet
Hjernen i systemet. Flere
modeller. Med eller uden
mobilt bredbånd. Slut den til
Heimgard-appen, og du er PÅ.
PS!

PS! Fungerer vidunderligt med Philips Hue, IKEA, Osram,
Samsung SmartThings, Google Home. Blot for at nævne nogle få.

Elektronisk dørlås

Har du glemt
dine nøgler
Smart, elektronisk dørlås. Lås den op ved hjælp af en
kode, med en chip, fingeraftryk eller Heimgard-appen.
Nemt, sikkert og fleksibelt.
Luk blikkenslageren ind, mens du er på arbejde. Løb en
tur uden din nøglering. Brug appen til at styre, om døren
er åben eller låst.

Elektronisk Dørlås

Elektronisk Smart-dørlås

Elektronisk dørlås.
Personlig kode og RFID-chip.
Kan nemt opgraderes til styring
fra appen. Fås i sort og hvid.

Elektronisk dørlås.
Personlig kode og
RFID-chip og app.
Fås i sort og hvid.

Elektronisk Dørlås med
Fingeraftrykslæser
Elektronisk dørlås.
Personlig kode og RFID-chip,
app og fingeraftryk.
Fås i sort og hvid.

Sikkerheds- og alarmsystem

Sikkerhed er
komfort.
Sov trygt og sikkert i et hjem med Heimgards fleksible og
fremtidssmarte alarmsystem. Kan forbindes til alarmcentralen
døgnet rundt. Systemet understøtter også alt fra belysning og
opvarmning til kameraovervågning og energistyring.
Brug appen til at holde øje med dit hjem. Tænd for den ydre sikkerhed.
Aktiver frostbeskyttelsen. Trænger der til at blive skovlet sne ned fra
hyttens tag? Huskede du at låse døren? Eller puste lyset ud i stuen?
Klarer hunden sig godt, når den er alene hjemme?
Læn dig tilbage, slap af. Det er dig, der styrer.

PS!

Modtag notifikationer på din
telefon. Din telefon advarer
dig, hvis systemet registrerer
røg, ubudne gæster, lækager
og meget mere.

Indendørs Kameraer

Udendørs Kameraer

Optiske Røgdetektorer

Vandlækagedetektorer

Praktisk og diskret til brug i
hjemmet. Bevægelsessensor og notifikation.
Videooptagelse on demand.
Nattesyn. Det hele kan
styres via appen.

Hold øje med din indkørsel,
garagen, skuret og haven.
Bevægelsessensorer med
notifikation. Videooptagelse
on demand. Nattesyn.
Alt dette kan overvåges via
appen.

Beskytter dig og dit
hjem. Kører på batteri.
Giver besked med en
kraftig hyletone og via
appen.

Giver dig automatisk
besked, hvis der er en
vandlækage. Kører på
batteri. Sender push-meddelelser via appen, hvis
der registreres vand.

Indeklima og
belysning

Magisk belysning
og opvarmning.
Varm, blød og behagelig belysning til en afslappende aften.
Mere lys til lektierne og hjemmekontoret i løbet af dagen.
Automatisk styret belysning i rum som badeværelser, gange og
garager. Indstil temperaturen. Juster varmetermostaterne. Sluk for
varmen, når du lufter ud af værelserne.
Skab det perfekte indeklima og den perfekte atmosfære.
Brug Heimgard-appen til at styre lys og varme i hjemmet eller hytten.
Uanset om du er det ene eller det andet sted.

PS!

Fortæl hytten, at du er på
vej med et let tryk i appen.
Ankom til en dejlig, varm og
hyggelig hytte.

Dør- og Vinduessensorer

Smarte Stik

Temperatur- og Fugtighedssensorer

Kan styre lys og varme, så
du får det præcis, som du
ønsker det. Batteridrevet
og styret via appen.

Føj nye funktioner til dine
eksisterende gadgets og lys.
Angiv tidsplaner, scener og
automatiseringsregler. Mange
muligheder. Det hele styres
via appen.

Vær medvirkende til et behageligt og sundt
indeklima. Opstil smarte regler for alt fra
varmeapparater til affugtere. Overvåg
niveauer i appen.

Energistyring

Sparet energi er
sparede penge.
Spar penge med smart energistyring uden at gå på kompromis med komforten.
Brug smarte stik. Uendelige muligheder. Minimal investering.
Hold styr på energiforbruget hele tiden. Før elregningen løber løbsk. Sænk
temperaturen, når du ikke er hjemme. Udsæt vandopvarmningen til midt på
dagen, når elprisen er lavere. Masser af muligheder til en lav pris.

Energimåler HAN (NO)
Indeholder detaljerede oplysninger om
dit energiforbrug i realtid.
Modtag en notifikation på din telefon, hvis
den er usædvanlig høj. Angiv dine egne
kriterier. Reducer din energiregning.
Det hele styres via appen.

PS!

Den næste generation af smart
hjem fra Heimgard styres
nemt via appen. Ved hjælp af
smarte tavler, knapper eller din
stemme.

