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Plejd satsar på autonomt styrd belysning med ny 
patentansökan. 
VD Babak Esfahani kommenterar
När folk idag tänker på smart belysning så är det ofta “app-styrd” belysning och scenarion t.ex. att 
släcka hela hemmet från en knapp som man tänker på. Vi ser dom sakerna som givna och vårt 
system stödjer det idag och mycket därtill. Vi har länge dock haft en annan vision för belysning, 
precis som våra bilar går mot att bli självkörande så har vi en vision att bygga ett autonomt och 
“självkörande” belysningssystem. Vi bygger sakta men säkert mot denna vision och kommer i den 
kommande uppdateringen för våra produkter släppa det första embryot på vår väg mot denna 
vision. Denna uppdatering släpps under december 2016 och är självklart gratis för alla våra 
kunder.

Uppdateringen kommer innehålla en första version av vårt självlärande system där alla våra 
produkter automatiskt utan några som helst inställningar börjar lära sig hur en användare vill ha sin 
belysning över dygnet och årstiderna. Informationen kommer sedan ligga som grund för vårt 
system att ta smarta beslut åt användarna. Exempelvis kommer systemet lära sig att när du 
kommer hem från jobbet kl 18 så önskar du ha en viss nivå på din belysning, eller när du går på 
toa på natten så blir du inte bländad av lamporna i badrummet. Bara genom att använda din 
belysning som vanligt kommer systemet med tiden att lära sig mer och mer vilket ger ett helt 
individanpassat system. Detta är bara början på vad vi anser vara vägen till riktig smart belysning 
och i förlängningen en del av det riktigt smarta hemmet. Bolaget har skickat in en patentansökan 
för den underliggande tekniken.
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Om bolaget
Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning 
och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den 
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny 
produktserie inom smart belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre 
flexibilitet och användarupplevelse än dagens traditionella produkter.


