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Nu gör vi Anders Bagges hem till ett av Sveriges smartaste!
Anders Bagge börjar i höst ett längre samarbete med
Schneider Electric som deras nya ambassadör,
vilket kommer att göra flera av hans hus på tomten
riktigt modernt uppkopplade. På instagramkontot
@schneiderelectric_elektriker samt
@schneiderelectric_home får vi följa förvandlingen
när Bagges hem steg för steg blir allt smartare!
I det spännande samarbetet mellan Anders Bagge och
Schneider Electric är målet att på sikt göra Bagges hem till
ett av Sveriges smartaste. Under hösten kommer flertalet
smartahemprodukter med funktioner för till exempel styrning
av belysning och solskydd/mörkläggning samt funktioner för
att styra, övervaka och hantera elen i elcentralen, att installeras i Anders sjöstuga och eventlokal.
   Med hjälp av smartahemsystemet Wiser kommer sjöstugan och eventlokalen att få en mängd nya funktioner. Bland
annat kommer Anders att kunna tända, släcka eller dämpa
belysningen via sin telefon eller ställa in veckoprogram där
det sköter sig självt. Genom att ställa in så att husets belysning tänds innan han kommer hem eller släcks när familjen
är ute, blir det enkelt för honom att ha koll på energiförbrukningen och därmed spara energi.
   Andra funktioner som kommer att underlätta familjen
Bagges vardag är att mäta energianvändningen från
exempelvis spabadet vid sjöstugan och få larm om något
inte skulle fungera. Allt övervakas och styrs enkelt via en app
i mobilen.
   I Anders Bagges studio och eventlokal ska det installeras
funktioner som styr belysningen och mäter energianvändningen på studioutrustningen, akvariet och spabadet. Allt
styrs antingen via mobil, iPad, gateway med display (som
kopplar ihop de smarta produkterna) eller traditionell styrning
på väggen i eventlokalen.
   Utöver dessa smarta funktioner ska både sjöstugan och
eventlokalen dessutom att få nya trendiga och snygga vägguttag, t.ex. vägguttag med usb-laddning och strömbrytare.
   På instagramkontot @schneiderelectric_elektriker kommer
Anders Bagge själv att efterlysa en elektriker eller elfirma
och sedan välja ut vem som får uppdraget att göra installationerna åt honom. Här får du också följa hela förvandlingen när Anders Bagges hem börjar resan mot att bli ett av
Sveriges smartaste!

Anders Bagge är Schneider Electrics nya ambassadör. Målet är att göra
hans hem till ett av Sveriges smartaste hus.

Om Schneider Electric
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
energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar
som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform
med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för
innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att ”Life is On” är överallt och för alla.
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