enøk

En smarthusløsning er et styringssystem
som tenker energi for hele huset.

Trenger
dere 23 grader
i stuen når dere
sover?

Med et styringssystem som automatisk senker
temperaturen når du ikke trenger full varme, og som
slukker lyset der du ikke er, kan du spare tusenvis av
kroner mens du sover, er på jobb eller koser deg på
hytta. Og penger spart er penger tjent; investeringen
betaler seg i løpet av kort tid.

enøk
hvordan vil du leve

og bo?

Hvis du ønsker å spare strøm samtidig som du ønsker økt komfort, finnes det mange muligheter. Vi i Norgeseliten har
profesjonelle medarbeidere og kjente underleverandører, og kan skreddersy en løsning som passer akkurat for deg
og din familie. Ved å styre varme, vann og lys, vil du få bedre kontroll på energibruken. Det er enklere enn du tror,
med de trådløse styringssystemene kan varmen styres fra ett sentralt sted i boligen.

Lavere strømregning og bedre komfort

Tenk smart og spar strøm

Ved hjelp av radiosignaler kan man styre de fleste elektriske
varmekilder og andre elektriske apparater. Signaler sendes til
egne mottakere som slår apparater av og på, eller regulerer
temperaturen mellom ulike ønskede nivå.
På den måten senkes strømforbruket, samtidig som du hele
tiden har optimal innekomfort.

Har du ikke planer om å fornye hele elektroanlegget, kan
installasjonen av bevegelsesvakter, skumringsbrytere og
dimmere være et godt og billig alternativ for å spare energi.
Investeringen kan være overkommelig for de aller fleste, og
du får fort dine penger tilbake i form av reduserte strømutgifter. Bevegelsessensorer registrerer at du kommer inn i
rommene og slår lyset på automatisk. Du trenger ikke å tenke
på å slå av. Det skjer av seg selv etter ønsket, innstilt tid.

Spar energi med en
bevegelsesvakt
Perfekt for deg som
har barn!
BEVEGELSESVAKTER

Praktisk, behagelig og
energisparende.
Bevegelsesvakter slår på lyset når
det trengs. Belysningen tennes ved
bevegelse og slukker etter innstilt tid.
Perfekt for deg som har barn!

Bevegelsesvakter slår på lyset når det trengs.
Belysningen tennes ved bevegelse og slukker etter
innstilt tid. Perfekt for deg som har barn!

Sortimentet omfatter bevegelsesvakter som kan styre alt fra glødelys
til halogenbeslysning og lysrør. Her
inngår til og med bevegelsesvakter
med dimmefunksjon.

For mer informasjon
kontakt din lokalelektriker.

hvordan spare strøm?
www.schneider-electric.no

Ved å styre varme, vann og lys, får du bedre kontroll på
energibruken. Varmt baderomsgulv er deilig når du står
opp, men ikke fullt så nødvendig når du er ute. Varme
i gulvet på barnerommet når barna leker er deilig, men
når de sover er det godt med et avkjølt rom.
Dette kan du enkelt styre med
en smarthusløsning.

Enklere og bedre
Privatboliger står for 20 % av
energiforbruket i samfunnet.
Det er enklere å spare strøm
hvis du slipper å gå rundt
i hele boligen for å justere
varme og lys. Med de nye
trådløse styringssystemene
kan både varme og lys styres
fra et sentralt sted i boligen.
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Ta kontakt med din
nærmeste elektriker, eller gå
inn på www.norgeseliten.no
for mer informasjon.

Du kan stole på oss

enøk

ludensreklame.no

Xcomfort

Enklere og raskere me
trådløs installasjon
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metoden.
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Løsningene leveres av din lokale e

Med tanke på fremtiden

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør i Norgeseliten:

www.norgeseliten.no

