
WISER SMART
  HOME SYSTEM 

Energioptimer dit hjem med intelligent styring af
belysning, sikkerhed, indeklima og energiforbrug.

SVEND KNUDSEN
 Elektrikeren Thy 



Spar på 
 
Med Wiser får du overblik over energiforbruget i dit hjem, alt
imens energien udnyttes fuld ud, så både økonomi og klima
tilgodeses.

Wiser Systemet består af trådløse intelligente komponenter, som
programmerer og styrer dit hjems belysning, sikkerhed, varme og
energiforbrug. Med stemmestyring, batteritryk eller med Wiser
app'en styrer du nemt systemet, som næsten har uanede
muligheder for programmering. Du kan eksempelvis slukke alt
lyset i huset på et enkelt tryk, eller lade lyset dæmpes/tændes
langsomt om morgenen når du skal vågne. Systemet kan også
automatisk tænde og slukke lyset efter behov, åbne og lukke dine
elektriske persienner/gardiner mv. Wiser kan integreres med
eksisterende el-installationer.

energien
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Wiser systemet
Dine fordele med
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Gør din bolig mere komfortabelt,
tryg og energioptimeret

Giver dig mulighed for at følge dit
elforbrug i real-tid

Er velegnet til alle boligtyper

Kan aktiveres både via app’en, et
batteritryk og stemmestyring

 

Er et skalerbart system, der løbende kan udvides fra et rum til
hele huset

Samme app kan styre flere boliger. 

Er kompatibelt med kvalitetsprodukter fra LK FUGA® 

Diskret og stilrent design

Kan skræddersys til individuelle behov

Har højeste standard inden for cybersikkerhed 

Er et fremtidssikret system, der bygger på den Zigbee 3.0-
protokollen

 



De forskellige

Wiser™ Gateway
Wiser Gateway er systemets "hjerte", der forbinder
hjemmets enheder til skyen, og kontrollerer de forskellige
enheder i boligen - uanset om du er hjemme eller ej.

Wiser enheder
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Wiser by SE-app
Den brugervenlige Wiser-app laver smartphonen om til en
multifjernbetjening af hjemmet. I app'en tilkobles Wiser-
enhederne og de smarte automatiseringer for lys,
indeklima, overvågning, sikkerhed mv., opsættes efter dine
behov.

LK FUGA® Wiser batteritryk
Wiser Batteritryk er en trådløs fjernbetjening, der
forbinder grupper af enheder. Den kan tilkobles Wiser-
app’en, men fungerer også uden. Den kan ligeledes
indstilles til fjernstyring af forskellige scenarier.
Batteritrykket kan ligge ”løst” som fjernbetjening eller
sættes på væggen. Designmæssigt går det i ét med de
øvrige kontakter i hjemmet.

LK FUGA® Wiser dimmer / lysdæmper 
Wiser lysdæmperen sikrer smart trådløs lysstyring direkte i
eksisterende installationer – eksempelvis i lampeudtaget i
loftet. På den måde undgåes nye ledninger eller kontakter.

Wiser™ trådløs Jalousistyring (indbygning)
Med Wiser trådløs jalousistyring får du mest muligt ud af det
naturlige lys. Automatisering af solafskærmning og
rullegardiner sikrer at lys og skygge tilpasses dine behov. På
den måde kan du spare på energien.



LK FUGA® Wiser kontakt og indbygningspuck 
Wiser’s kontakter styrer automatisk og trådløst lysene i et
eller flere rum – ud fra hvordan de er blevet programmeret
i app’en. Begge installeres diskret i de eksisterende LK
FUGA ®-installationer i væggen. Der er derfor ikke behov
for at gå på kompromis med indretningen.

Wiser™ indendørs IP-kamera
IP-kameraet gør det nemt at skabe mere tryghed i
hjemmet. Du får en notifikation og et screenshot, hvis der
er aktivitet i rummet. Placer fx kameraret mod hovedøren
og overvåg hvem der kommer og går - eller sæt det i
børneværelset for at holde øje med om den lille sover.
Kameraet har indbygget mikrofon og højttaler, så det er
muligt at kommunikere med dem derhjemme.

LK FUGA® Wiser bevægelses-sensor med afbryder
Med bevægelses-sensoren tænder og slukker lyset
automatisk, når der registreres bevægelse i rummet. Det er
især praktisk i rum, som fx. entre og bryggeres, hvor man
kan have svært ved at nå kontakten selv, hvis hænderne
eksempelvis er fulde af indkøbsposer. At lyset slukker selv
er også en fordel for strømforbruget. 

LK FUGA® Wiser smart stikkontakt
Med en smart stikkontakt kan du på din telefon se elforbruget
for de enheder, der er tilsluttet stikkontakten. Du kan fx se, om
du fik slukket for strygejernet. Du får også en notifikation, hvis
eksempelvis køleskabet ikke registrerer noget elforbrug eller
hvis hjemmet pludselig er uden strøm. Med ”sluk alt”-funktion
kan du slukke alle stikkontakter, når du forlader hjemmet.
Wiser smart stikkontakt passer ind i LK FUGA-designrammer
og ligner en almindelig stikkontakt.

Wiser Udendørs IP-Kamera
Med Wiser udendørs IP-kamera kan du holde øje med bl.a.
haven, indkørslen eller baggården, i 1080P. Hvis kameraet
registrerer bevægelse, kommer der en notifikation på mobilen,
og du har adgang til et live feed. Det giver tryghed både på
ferien og i dagligdagen. Kameraet har et diskret design og tåler
al slags vejr. 



Wisers sensorer
Wiser™ PIR/Bevægelsessensor
Med en bevægelsessensor tænder lyset selv, når du har
hænderne fulde. Sensoren overvåger bevægelse i rummet,
og kan sende en notifikation, når der er bevægelse efter
sengetid. Sensoren har et enkelt og diskret design. Den
monteres nemt på væggen eller i loftet. Sensoren
registrerer bevægelse eller lys i en 360-graders vinkel med
en rækkevidde på 4 meter i diameter, når enheden er
monteret i loftet. Når enheden monteres i væggen,
registreres bevægelse eller lys i en 90 til 110-graders vinkel
med en rækkevidde på 5 meters radius.
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Wiser™ Dør- og vindue-sensor
Med dør- og vindue-sensoren kan man få besked i app’en,
når en dør eller et vindue åbnes. Det kan også bruges til at
få en notifikation, når ungerne kommer hjem. Eller det kan
få udelyset til at tænde, når hoveddøren åbnes. 

Wiser™ Vandlækage-sensor
Med vandlækage-sensoren kan man opdage en lækage før
der sker større skade. Placer den diskrete sensor ved de
skjulte vandrør til håndvask og vaskemaskine. Den trådløse
lækagesensor registrerer evt. lækager, og advarer ved at
sende en notifikation i Wiser-appen. Sensoren er i
vandafvisende design med en lav profil, der passer under
hvidevarer og installationer, og har en høj indbygget alarm
(70dB ved 3m).

Wiser™ Fugt- og temperatursensor
Med en Fugt- og temperatursensor kan man sikre at
indeklimaet i hjemmet er i top. Den måler temperaturer og
luftfugtighed og registrerer det i Wiser app'en, så man kan få
en notifikation, når det er tid til at lufte ud.

Alle sensorer er batteridrevne.



Vi er certificeret Wiser specialist og uddannet i at programmere
enheder og opsætte systemet, så det passer til netop dine
behov. Vil du høre mere eller få et uforpligtende tilbud på
installering af systemet, så er du altid velkommen i en af vores
forretninger. 

Du kan kontakte vores afdelinger på: 
Thisted tlf. 97 92 50 66
Hanstholm tlf. 97 96 13 88. 
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KONTAKT OS


