Wattle heter nu
Heimgard!

Nästa generations
smarta hem!

Wattle har bytt namn till Heimgard.
Vi är samma företag. Med samma smarta teknik.
Lika öppet och flexibelt.
Lika kompromisslöst när det gäller säkerhet.

Full flexibilitet. Full säkerhet.
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Smarta
hus
så
som
smarta
hus
ska vara.
Smarta hem
så
som smarta
Känslan
av trygghet
hem
är tänkta
ochvara.
komfort.
att
Fullständig frihet att välja och kombinera olika
varumärken och system. Och fullständig säkerhet.
Alla data är privata och stöldskyddade.
Fullständig flexibilitet. Fullständig säkerhet.
Som ett smart hus är tänkt att vara.
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Med smarthusteknik kan du enkelt styra hemmets
elektriska hjälpmedel från telefonen, från kontrollpanelen och med rösten: ljus, värme,
lås, larm, säkerhet och mycket mer. Smarta hem
minskar energiförbrukningen, förenklar vardagen
och skapar trygghet och komfort.

Fullständig flexibilitet.

Fullständig säkerhet.

En app. Så att du enkelt och säkert kan styra vad du vill i
ditt hem. Den är kompatibel med andra smarta produkter
och tjänster. Som ett smart hem ska vara.

Unik teknik. Inget användarnamn eller lösenord att tappa
bort. Alla data lagras lokalt i Heimgard Hub.
Ditt eget slutna ekosystem där dina data är helt privata och
stöldskyddade. Vi kompromissar aldrig när det gäller säkerheten. Det är det som gör det riktigt smart.

– Glödlampor från Philips Hue eller IKEA
– Elektroniska dörrlås från flera tillverkare
– Termostater och dimmers från ELKO
– Sensorer från Samsung SmartThings
– Google Assistent
– Och många fler

En känsla av
trygghet och
komfort.
Med smart hemteknik kan du enkelt styra
alla elektriska enheter i ditt hem via telefonen,
kontrollpanelen eller rösten. Ljus, värme, lås, larm,
övervakningskameror och mycket mer. Ett smart
hem är mer energieffektivt, förenklar din vardag
och ger dig en känsla av komfort och trygghet.

Elektroniskt dörrlås

Säkerhets- och
larmsystem

Smart, elektroniskt dörrlås
som är enkelt, säkert och
flexibelt.

Håll ett öga på ditt hem.
Övervaka och justera
enkelt med smarta
säkerhetsprodukter.

Ditt hem

Inomhusklimat och
belysning

Smart styrning
av belysning och
uppvärmning sparar
pengar och ger stämning.

Energikontroll

Spara pengar och energi
utan att kompromissa med
komforten.

Hur smart vill du
att ditt hem ska
vara?
Det är upp till dig. Heimgard kan ansluta till och styra många
smarta enheter. Börja med några få, inse hur smidigt det är och
lägg till fler när du vill!

Snabb Smart Home Hub
Hjärnan i systemet. Flera modeller.
Med eller utan mobilt bredband.
Anslut den till Heimgard-appen och
du är IGÅNG.
PS!

PS! Fungerar jättebra med Philips Hue, IKEA, Osram, Samsung
SmartThings, Google Home. För att bara nämna några.

Elektroniskt dörrlås

Glöm dina nycklar
Smart, elektroniskt dörrlås. Lås upp med en kod, ett
chip, fingeravtryck eller Heimgard-appen.
Enkelt, säkert och flexibelt.
Släpp in rörmokaren medan du är på jobbet. Ta en
löprunda utan nyckelringen. Använd appen för att styra
om dörren är öppen eller låst.

Elektroniskt Dörrlås

Elektroniskt Dörrlås Smart

Elektroniskt dörrlås.
Personlig kod och RFID-chip.
Kan enkelt uppgraderas för att
styras från appen. Finns i svart
och vitt.

Elektroniskt dörrlås.
Personlig kod, RFIDchip och app.
Finns i svart och vitt.

Elektroniskt Dörrlås med
Fingeravtrycksläsare
Elektroniskt dörrlås.
Personlig kod och RFID-chip,
app och fingeravtryck.
Finns i svart och vitt.

Säkerhets- och larmsystem

Säkerhet är
komfort.
Sov tryggt och säkert i ett hem med Heimgards flexibla och
framtidssmarta larmsystem. Kan anslutas till dygnetruntöppen
larmcentral. Systemet stödjer också allt från belysning och
uppvärmning till kameraövervakning och energikontroll.
Använd appen för att hålla ett öga på ditt hem. Slå på den yttre
säkerheten. Aktivera frostskyddet. Behöver taket på din stuga
skottas? Kom du ihåg att låsa dörren? Eller att blåsa ut ljuset i
vardagsrummet? Har hunden det bra ensam hemma?
Du kan koppla av. Du har kontroll.

PS!

Få aviseringar på din telefon.
Din telefon varnar dig om
systemet upptäcker rök,
oinbjudna gäster, läckor och
mycket mer.

Inomhuskameror

Utomhuskameror

Optiska Rökdetektorer

Detektorer för Vattenläckor

Praktiskt och diskret för
användning hemma. Rörelsesensor och avisering.
Videoinspelning på begäran. Mörkerseende.
Allt kan styras via appen.

Håll ett öga på uppfarten, garaget, skjulet och trädgården.
Rörelsesensorer med avisering. Videoinspelning på
begäran. Mörkerseende.
Allt detta kan övervakas via
appen.

Skyddar dig och
ditt hem. Drivs med
batteri. Larmar med
en kraftfull siren och
via appen.

Larmar dig automatiskt
vid en vattenläcka. Drivs
med batteri. Skickar pushmeddelanden via appen om
vatten upptäcks.

Inomhusklimat och
belysning

Magisk belysning
och uppvärmning.
Varm, mjuk och behaglig belysning för en avkopplande kväll.
Mer ljus för läxläsning och för hemmakontoret under dagen.
Automatiskt styrd belysning i rum som badrum, korridorer och garage.
Ställ in temperaturen. Justera värmetermostaterna. Stäng av värmen
när du vädrar.
Skapa det perfekta inomhusklimatet och den perfekta stämningen.
Använd Heimgard-appen för att styra lampor och värme hemma eller i
stugan. Oavsett om du är här eller där.

PS!

Informera stugan om att du
är på väg med ett enkelt tryck
i appen. Kom fram till en trevlig, varm och mysig stuga.

Dörr- och Fönstersensorer

Smarta Kontakter

Temperatur- och Luftfuktighetssensorer

Kan styra ljus och värme så
att du får det exakt som du
vill ha det. Batteridriven och
styrd via appen.

Lägg till nya funktioner för dina
befintliga enheter och lampor.
Definiera scheman, scener och
automatiseringsregler. Många
möjligheter. Allt styrs via appen.

Bidra till ett behagligt och sunt inomhusklimat. Ställ
in smarta regler för allt från värmare till luftfuktare.
Övervaka nivåerna i appen.

Energikontroll

Sparad energi är
sparade pengar.
Spara pengar med smart energikontroll utan att ge avkall på komforten.
Använd smarta kontakter. Oändliga möjligheter. Minimal investering.
Håll alltid kontroll på dina elkostnader. Innan elräkningen löper
amok. Sänk temperaturen när du inte är hemma. Skjut upp
vattenuppvärmningen till mitt på dagen när elpriset är lägre. Massor av
möjligheter till en låg kostnad.

Energimätare HAN (NO)
Ger detaljerad information om din
energiförbrukning i realtid.
Få en avisering i telefonen om den
är ovanligt hög. Definiera dina egna
kriterier. Sänk din elräkning.
Allt styrs via appen.

PS!

Nästa generations smarta hem
från Heimgard styrs enkelt via
appen. Använda smarta paneler, knappar eller rösten.

