Smarthusteknologi
gjort enkelt!

®

TENK SMARTERE MED ARJONSMART®
Ved å installere automatisk trådløs overvåking av bolig eller
næringsbygg får du enkelhet, trygghet og komfort. Komponentene er
enkle å installere og du står fritt til å velge hvor mange enheter og hvor
komplett systemet skal være. Jo flere enheter jo smartere blir det!
NOEN AV PRODUKTENE I ARJONSMART®-SYSTEMET:
•
•
•
•
•
•
•
•

Universal nettverksport
Smart trådløs romtermostat
Smartplugg
Dør- og vindussensor
Trådløs bryter
Smartréle
Automatisk vannstoppventil med appstyring
Trådløs radiatorventil

OPPGRADER EKSISTERENDE ANLEGG
Ved å bytte ut styringen i et vannbårent system kan du raskt dra
fordeler av funksjoner du ikke hadde tidligere. Du kan sette opp egne
programmer som eksempelvis nattsenking og feriemodus. Åpnes et
vindu med dør- og vindussensor varsles systemet og den vannbårne
gulvvarmen, radiatoren eller panelovnen kan skrus av til vinduet er
lukket igjen.

TRÅDLØS SIGNALFORSTERKER
Signalforsterker med skult montasje brukes i
varmesystemer der det er lang avstand mellom
romtermostater og kontrollenheten.

DØR- OG VINDUSSENSOR

Batteridrevet sensor som registrerer åpning
og lukking av dør/vindu.
NRF-NR. 835 60 54

KAT.-NR. 40001924

NETTVERKSPORT

SMARTPLUGG

Styringsenheten i Arjonsmart®-systemet som
kobler enhetene til appen.

Med innebygget energimåler kapasitet
på 16A.

NRF-NR. 835 60 46

NRF-NR. 835 60 55

QUANTUM TRÅDLØS
ROMTERMOSTAT 230V

QUANTUM TRÅDLØS
ROMTERMOSTAT

Romtermostat 230V for vannbåren varme.
NRF-NR. 835 60 66

ROMTERMOSTAT MED RATT

Romtermostat for vannbåren varme med
oppladbart batteri.
NRF-NR. 835 60 67

LEKKASJESENSOR

Trådløs romtermostat som kontrollerer varmen i
husets ulike rom.

Trådløs lekkasjesensor som kommuniserer
med Arjonsmart.

NRF-NR. 835 60 74

NRF-NR. 835 60 73

LEKKASJESIKRING

Arjonstop® Connect -appstyrt vannstoppventil
som stenger vannet hvis den oppdager fukt,
trykkfall eller for lav temperatur.

SMARTRELÉ

Styrer lys og andre elektriske enheter skjult
fra stikkontakten.
NRF-NR. 835 60 63

NRF-NR. 564 87 02

TRÅDLØS RADIATORVENTIL

TRÅDLØS BRYTER

Styrer radiatorvarme basert på
romtemperaturen målt ved romtermostat.

Enkelt å stenge/åpne din vannstoppventil ved å
ha en trådløs bryter med valgfri plassering.

NRF-NR. 835 60 44

NRF-NR. 564 87 03

RØYKVARSLER

Trådløs røykvarsler med apptilkobling.

TRÅDLØS BRYTER

Batteridrevet bryter som kan programmeres
til å styre ulike enheter.

KAT.-NR. 40002235
NRF-NR. 835 60 62

SMARTBRYTER MED LOKK

TEMPERATURFØLER

Trådløs bryter som kan brukes til å aktivere
forskjellige scenarioer i systemet.

Benyttes i rom der det ikke er behov for å
kunne justere temperaturen lokalt.

NRF-NR. 835 60 61

NRF-NR. 835 60 11

TEMPERATURSENSOR

SIGNALFORSTERKER

Klipses på rør for å lese av temp. på
gulvvarmesystem, varmtvann, kaldtvann el.

Trådløs signalforsterker til bruk i varmesystemer
der det er lang avstand mellom romtermostater
og kontrollenheten.

NRF-NR. 835 60 76

NRF-NR. 835 60 45

MOBILSTYRT FEILSØKING
Oppstår det problemer med systemet kan du enkelt sjekke
feilmeldinger i appen eller med innlogging på pc. På denne måten
kan systemet også fjernstyres av f.eks. installatør hvis det skulle bli
nødvendig.
HVORFOR VELGE ARJONSMART®?
• Få full oversikt og kontroll over bygget -i én og samme app
• Varsling på telefonen
• Energiovervåking
• Smart hovedbryter
• Overvåking av dør og vinduer
• Lekkasjesikring
• Egnet for private boliger, leiligheter, næringsbygg og skoler/
institusjoner.
• Komfort

