SmartHome programvara med
Internetanslutning

SmartHomesystem via Internet
För de som vill ha den senaste teknologin i hemmet har
Ardy Electronics utvecklat ett internetbaserat "SmartHome"
system. Programvaran installeras på en Windows dator i
hemmet som blir centralpunkten för de funktioner som
önskas. Användaren väljer själv vilka funktioner som skall
vara aktiva genom att ställa in dessa under "Settings". Alla
inställningar kan sedan kommas åt från internet med en
loginfunktion för att skydda sig mot obehöriga personer.
Systemet kan även kopplas ihop med Ardys serverlösningar
och Hemlarmsystem som är helt trådlöst och enkelt att
installera i villor eller lägenheter.
.
Funktioner för SmartHomesystemet som finns tillgängliga via internet är:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Websida som läggs upp på en lokal dator i hemmet med möjlighet att tända och släcka kodade
strömställare av typ Nexa med eller utan dimmer. Användaren väljer själv hur många olika ljuspunkter
som skall styras. Systemet kan även starta musik, kameror, motorvärmare mm.
Valfri timerfunktion för de olika kodade strömställare.
Start av Skypefunktion för att gratis kunna ringa till andra Skypeanvändare. (Skypekonto krävs)
Start av Spotify via trådlös radioöverföring till valbar ljudanläggning. (Spotifykonto krävs)
Online shopping till olika onlinebutiker som t.ex. onlinepizza eller andra livsmedelbutiker.
Videokamerafunktioner som lagrar en bild i minuten då kamerorna är påslagna. Livevideo kan även
erhållas via internet till systemets anslutna kameror.
Kamerorna kan även övervakas live via smartphoneappar för iPhone och Android.
Energimätning och energioptimering av hemmet där användaren kan se energiuttagen och
energiförbrukningen via den patenterade Aware Clock från Pike Solution AB.
Ute och inne temperatur (option).

Trådlöst hemlarmsystem
Trådlöst larm med anslutning till GSM nätet, där larmet kan kontrolleras från GSMtelefon via SMS
kommandon, larm erhålls via SMS till valbara mobiltelefoner. Aktivering samt avaktivering kan ske via SMS
med olika användarkoder. SMS erhålls för vilket larm som aktiveras och vilka personer som avaktiverar
larmet. Videokameror kan startas automatiskt när larmet aktiveras.
Larmets centralenhet levereras komplett för villa eller lägenhet innehållande:
1 st Kodpanel, 1 st Dörrkontakt, 1 st IR sensor, 1 st Inomhussiren, 1 st Dörrklocka,
1 st Fjärrkontroll i nyckelring samt backupbatteri.
Extra utrustning till hemlarmet är:
IR-sensor, Brandlarm, Glaskrossdetektor, Fjärrkontroll i nyckelring, Gasvarnare, Extra kodpanel.
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