INTIN SMARTHUS

INTIN BASIS
GRUNNPAKKE FOR ALLE NYE BOLIGER

VALGFRIHET

LYS

Futurehome, Samsung,
HomeSeer? Med INTIN
kan du selv velge hvilken
sentral du ønsker å bruke.
Vårt standardvalg er norske
Futurehome.

Lys kan dimmes og styres
med bryter som før, men i
tillegg automatisk ved
bevegelse eller med hurtigbryter om du vil. Like enkelt
bare mer komfortabelt.

ALT I EN APP

BRANN

Kontroller alt med en app.
Her finner du informasjon og
får varslinger fra ditt
smarthus system.

Ved brann blir lys automatisk
slått på, og du får melding til
din mobil om hvilket rom
varselet kommer fra.

www.intin.no

VARME
Betjening fra display med
visning av romtemperatur.
Lag ukeprogram, mål
strømforbruk, skru opp eller
ned fra mobil.
Gir Enovatilskudd.

DØRLÅS
Solid elektronisk dørlås.
Lås opp med kode, ID
brikke eller fra telefonen.
Engangskode til håndverker
eller dagskode til svigermor. Kan aktivere bortemodus og hjemmemodus.

HURTIGBRYTERE
Slå av det du ønsker med ett
trykk når du forlater huset.
Lås døren senk temperaturen
og skru av lyset med ett
trykk på bryteren på
soverommet. Få melding på
mobilen at det er utført.

SENTRAL
Med INTIN basis kan du
velge selv. Prisen er den
samme. Velg mellom:
FutureHome (standard)
Samsung Smartthings
HomeSeer
Fibaro
Homey
www.intin.no

INTIN PLUSS
FÅ MAKSIMALT UT AV SYSTEMET

VARSLING

BRANN

Få varsel ved bevegelse i
huset når huset er i
borte/feriemodus. Legg inn
variasjon i lysstyring som
bidrar prevantivt mot
innbrudd.

Registrerer CO, røyk og
varme. Gir forvarsel på brann
og forteller hva og hvor. I
tillegg sjekker den daglig
systemet og varsler ved lavt
batterinivå.

STRØMSTYRING
Styr oppvarming slik at man
bruker mest når strømprisen
er billig. Komforten blir på
det nivået du selv ønsker.
www.intin.no

LYS
Gå fra soverommet og på
toalettet uten å skru på
lyset, Bevegelse
sensoren setter dempet
belysning for deg.

SENSORER
Registrerer omgivelsene
rundt deg.
Netatmo værstasjon,
bevegelse sensor og
dør/vindu sensor er
inkludert i plusspakken.

HURTIGBRYTERE
OG
KONTROLLER
Med plusspakken får du
veggmontering for nettbrett
med faststrøm. Her ser du
status for lys, varme, dør og
mer. I tillegg til å kunne
styre det hele.
Med plusspakke har du også
scenariobryter med 6
knapper både i stue og entre.

ÅPEN STANDARD
INTIN SMARTHUS er
basert på åpen teknologi.
Det betyr ar du kan legge til
produkter fra flere hundre
produsenter.
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KOMFORT MED INTIN SMARTHUS

KOMPATIBILITET
TING SNAKKER SAMMEN

www.intin.no

ENKLERE OG MER
BEKVEMT

Har du glemt nøkkelen?
Ingen problem siden du likevel kan
låse opp døra med kode. Om du
ønsker kan du også få melding når
barna kommer hjem.

Med Intin smarthus fungerer
styring av lys og varme som
vanlig, men vi inkluderer noen
ekstra muligheter som du vil
like.

Så enkelt å trykke på
nattmodusbryteren ved sengen som
låser dør, og skrur av lyset. Så trygt
at brannvarsler slår på lyset og
varsler til mobil om noe skjer. Rett og
slett enklere og litt mer komfortabelt.
Systemet er også klargjort for
morgendagens strømleverandører
som Tibber eller andre.
Og det beste:
Ingen abonnementsavgift.

KOST - NYTTE
Ny teknologi og åpne standarder gjør at forskjellen idag på pris
mellom konvensjonell installasjon og smarthus er lav. Boligen
vil også være tilpasset kommende produkter og tjenester. Om
få år vil smarthus være standard i alle nye boliger.
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