
Arjonsmart® smarthus

Et smart hjem!

http://www.armaturjonsson.no


Styr alt fra én app
Arjonsmart® er Armaturjonssons smarthussystem 
som styrer alt fra elektriske enheter som plugges i 
stikkontakten, til Arjonfloor® og radiatorer.



Få en enklere 
og smartere 
hverdag!
Hadde det ikke vært smart og praktisk å ha en hovedbryter 
ved utgangsdøren som kan slå av alt lys og andre uønskede 
bekymringer som komfyr, kaffetrakter eller strykejern når du 
forlater huset? 

Smarthusteknologi handler om enkelhet, trygghet og komfort! For et smarthus er 
en intelligent bolig som tilpasser seg deg og din familie for å sikre dere maksimal 
komfort og sikkerhet, samtidig som dere holder energiforbruket nede.
 
Smarthus setter elektriske apparater, panelovner, radiatorer, vannbåren varme og 
lys i boligen i et system, slik at du kan styre og kontrollere dem fra et sted - alt via 
en app.

OPPDAG MULIGHETENE MED ARJONSMART® SMARTHUS:
• Få full oversikt og kontroll på boligen din
• Varsling på telefonen
• Energiovervåkning
• Smart hovedbryter
• Ulike moduser og snarveier
• Overvåkning av dører og vinduer
• Varmestyring



 ÉN LITEN OG SMART SMARTHUB STYRER ALT
Arjonsmart® sin smarthub, eller nettverksport, gjør det mulig å koble til alle 
de smarte enhetene i ditt smarthus, og få dem til å fungere sammen fra en 
brukervennlig applikasjon. 

 ÉN ENKEL APP GIR FULL OVERSIKT
Smarthus dreier seg om sikkerhet, komfort og en enklere hverdag.  
At du kan spare miljøet og penger samtidig er også en fin bonus. Det fine med det 
hele er at alle hus kan være smarte hus, man trenger kun strøm og internett for 
å komme i gang. Appen er tilgjengelig for iOS og android og gir deg mulighet til å 
styre hele boligen fra ett og samme sted.

 SKRU AV BEKYMRINGENE
De fleste av oss kjenner følelsen: Står kaffetrakteren på? Er stryke-jernet slått av? 
Husket du å lukke garasjeporten? Hjemmet er et sted hvor man skal slappe av og 
føle seg trygg. Med Arjonsmart® vil du få full oversikt og kontroll uansett hvor du er 
i verden. Og selv om ulykker kan skje, vil du enkelt kunne forhindre eller begrense 
mange av dem med et smarthus.

 SMART VARMESTYRING
Komfort er mer enn bare lys og varme – komfort er riktig varme til riktig tid. 
Arjonsmart® kan kobles til radiatoranlegg og vannbåren gulvvarme – som 
Arjonfloor® fra Armaturjonsson – for automatisk justering av temperaturen.  
Du kan automatisk senke temperaturen i rommet dersom en dør eller et vindu 
åpner seg og la boligens varme og klima justeres basert på om du er hjemme  
eller borte, om det er natt eller dag.

 SMART LYSSTYRING
Du kan styre alle lysene i hjemmet ditt ved hjelp av Arjonsmart®. Det kan gjøres 
manuelt via systemet, eller man kan sette automatisk styring av lys i et rom basert 
på tidsinnstillinger.

 HVOR FÅR JEG TAK I ARJONSMART®?
Produktene er utviklet av Armaturjonsson og kan bestilles via din rørlegger.



HENT

ROMTERMOSTAT
• Regulerer og styrer Arjonfloor® vannbåren 

gulvvarme og radiatorvarme
• To varianter; trådløs med oppladbart batteri  

eller kablet
• Kablet romtermostat fungerer også som 

signalforsterker
• Romtermostatene kommuniserer trådløst

NETTVERKSPORT
• Styringsenhten i Arjonsmart®-systemet
• Nettverksporten kobles til internett og gir mulig- 

het for styring av alle smartenhetene via app
• Én nettverksport tar opptil 240 tilkoblinger og 

dekker derfor en enebolig uten problemer

SMARTPLUGG
• Settes rett i stikkontakten
• Styrer elektriske enheter som kobles i 

stikkontakten og har kapasitet på 16A
• Har innebygget energimåler
• Kan skrus av og på via app, eller direkte  

ved bruk av knappen på enheten

DØR- OG VINDUSSENSOR
• Gir beskjed i appen når et vindu eller en dør 

åpner eller lukker seg
• Kan kobles opp mot en romtermostat som 

regulerer varmen etter programmering og behov
• Batteridrevet 

TRÅDLØS BRYTER
• Kan fungere som en hovedbryter for alle 

enhetene eller styre utvalgte enheter
• Kan kobles til alle produktene i Arjonsmart®-

systemet
• Kan også leveres med bryterlokk
• Batteridrevet

SMARTRELE
• Fungerer som en skjult smartplugg
• Skrur av og på lys og andre elektriske enheter  

via app

https://www.armaturjonsson.no/search?q=DØR-+OG+VINDUSSENSOR
https://www.armaturjonsson.no/search?q=NETTVERKSPORT
https://www.armaturjonsson.no/search?q=SMARTPLUGG
https://www.armaturjonsson.no/search?category=Produkter&q=romtermostat
https://www.armaturjonsson.no/search?q=TRÅDLØS+BRYTER
https://www.armaturjonsson.no/search?q=SMARTRELE
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Vite mer? 
Kontakt din 
rørlegger!

      Komfort er mer enn bare lys og varme  
    - komfort er riktig varme til riktig tid”.“

armaturjonsson.no

http://armaturjonsson.no

