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Styr belysningen med en app
WISER™ från Schneider Electric gör det smarta hemmet ännu smartare. Med en app i telefonen går det
enkelt att styra det mesta i hemmet. Wiser är ett smart
och påbyggnadsbart system som nu introduceras på
den svenska marknaden med den första huvudfunktionen Wiser Lighting Control - styrning av belysning.
Bekvämt och enkelt.
Design, funktion och användarvänlighet är ledorden bakom
Wiser som gör det möjligt att styra det mesta i hemmet via
en app i telefonen. Med ett enkelt tryck på mobilen eller
surfplattan kan hemmets belysning förprogrammeras med
olika scenarier så att ägaren kan få precis den ljusmiljö som
önskas i varje rum. Det kan vara mysbelysning, arbetsbelysning, läsbelysning eller helt släckt när ingen vistas i rummet.
Självklart kan man även använda den traditionella strömbrytaren.
- Det smarta hemmet blir allt mer uppkopplat och möjligt
att styra via appar. Våra lösningar handlar om att människor ska må bra men också om en långsiktigt hållbar miljö.
Därför har vi tagit fram konceptet Wiser, som gör det smarta
hemmet ännu smartare. Till en början lanserar vi funktionen
för att styra belysning, men senare kommer vi att komplettera med till exempel styrning av jalusier, reglering av innetemperatur och andra delar som gör det smarta hemmet
ännu smartare, säger Erika Bennerholt, VP för affärsområdena Retail och Partner Projects, på Schneider Electric.
I Schneider Electrics produktserie Exxact finns både dimmer och strömbrytare i modern design som är kompatibla
med Wiser. Det går även att installera Wiser i befintliga
ström-brytare och dimmers.

Det smarta hemmet blir allt mer uppkopplat och möjligt
att styra via appar.

Lätt att använda, bygga på och installera
Det uppkopplade systemet WISER™ är smart och påbyggnadsbart.
Det är enkelt att montera och installera och kräver ingen avancerad
programmering. Symbolerna i appen är tydliga och gör den smidig
att använda. Det är enkelt att styra funktionerna och skapa egna
scenarier för den ljusmiljö som man vill ha i hemmet. Appen fungerar
som ett nav för de fysiska produkterna i den påbyggnadsbara Wiserserien. Appen finns för både iPhone och Android.

Läs mer på www.schneider-electric.se/wiser.
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Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter,
datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom
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