ENKEL
OG INTUITIV
STYRING AF
DIN BOLIG

Kunne du tænke dig en nem, intuitiv
og smart styring af lys, el, indeklima,
tryghed og komfort i din nye bolig?
Visility Smart Bolig hjælper dig til
netop det, så det passer til dig og
din familie.
Lys og ventilation følger automatisk
jeres rytme – funktionerne tilpasses
efter om I er ude eller hjemme, om det
er dag eller nat. Det hele betjenes fra
et tryk på væggen eller med app’en.
Sluk lyset i hele boligen med et enkelt
tryk, aktivér nattestyring og hold øje
med vandforbruget og ventilations
anlægget.
Tilpasningen er enkel og klares
med Visility app’en – så du selv kan
ændre funktionerne, så de passer til
jeres behov.
Mulighederne er mange, men du
mister aldrig overblikket. Visility
Smart Bolig giver jer mere komfort
og tryghed om dagen, om natten
og når I er væk hjemmefra.
En investering for et godt indeklima
med unødigt energispild og som vil
give glæde fremover.

Få besked, når børnene kommer
hjem, når batterierne eller filteret i
ventilationen skal skiftes, og skab
ekstra sikkerhed mod brand, ved at
udvalgte stikkontakter helt slås fra
om natten, og når I tager hjemmefra.
Hold et øje på hjemmet under ferien
med Visility app’en og få automatisk
lukket for vandet, hvis der er haner
eller slanger, der løber, når I ikke er
hjemme.

TRYGHED

”Vi har haft et Visility-system i flere år og bruger det dagligt.
Det har givet os en fantastisk rar hverdag med stor tryghed.
Det er bare lækkert, at vi kan slukke hele huset fra en kontakt ved sengen
og ved yderdøren – og så samtidig kunne tage hensyn til, hvis far sidder længe på
kontoret eller hvis vi skal have dæmpet lys, når en af os skal på toilettet om natten.
Det hele betjener vi på kontakterne eller på app’en, hvor vi kan sætte indstillingerne,
så de passer til vores hverdag. Vi har fået meget mere glæde af vores
installationer, fordi de er nemmere at betjene.”
Familien Nymann, Glumsø

INDEKLIMA
Med et nyt hus følger også et godt inde
klima, ikke mindst via det balancerede
ventilationsanlæg, der er standard i nye
huse. Med Visility Smart Bolig bliver det
bare lidt bedre, da indeklimaet overvåges
og ventilationen automatisk tilpasses det
aktuelle behov. Det vigtigste for et godt
og sundt indeklima er udskiftning
af boligens luft.

Visility har også andre funktioner, som
sikrer et bedre indeklima. Ved toiletbesøg
kan en boost funktion aktiveres med et
enkelt tryk. Herved øges ventilationen
i en periode. Og ved madlavning kan
Visility Smart Bolig begrænse spred
ningen af partikler, som opstår især
ved stegning.

VARME
STYRING
Visility Smart Bolig holder øje med
varmeforbruget og minder jer om
at lukke for fjernvarmen eller fyret
om sommeren. På app’en kan I se
den aktuelle temperatur i alle rum,
og nemt ændre indstillingen for
den ønskede temperatur.

ALARM
Visility Smart Bolig kan kobles
sammen med boligens alarm, så
lys både ude og inde kommer til at
blinke, hvis der er ubudne gæster.
Det kan hjælpe til at skræmme
tyven væk og fortælle naboerne,
at der er noget i vejen.

AUTOMATISK
LYS
De fleste, som har haft automatisk
lys, vil ikke undvære det igen. På
badeværelser, i bryggers og entré
er det rart at slippe for at tænde
lyset – og huske at slukke det igen.
Med Visility Smart Bolig tænder lyset
automatisk på forskelligt niveau,
afhængig af om det er Dag eller Nat.

DEN RETTE
BELYSNING

Lysscenarier tænder flere lamper i
tilpasset niveau for jeres aktuelle behov
med et enkelt tryk på væggen eller
app’en. Der er på forhånd defineret en
række fælles scenarier, som nemt og
intuitivt kan justeres via app’en.
Scenarierne er bl.a. Orienteringslys,
som tænder udvalgte lamper på ruten til
toilettet. Sluk alt, Rengøring og Gæster.
I køkkenet og stuen, hvor der typisk er
flere lamper, er der defineret rum scener.
I køkkenet for Madlavning og Spisning
og i stuen for Læsning og TV-kig.

Motoriserede gardiner er en ekstra
luksus, der giver komfort i hverdagen.
Lad gardinerne lukke automatisk ved
skumring og åbne igen, når I står op.
Det er også nemt at betjene manuelt
fra app’en eller med et tryk på væggen,
hvis der på andre tider, skal skærmes
for solen eller åbnes op for stjernekig
om aftenen.
Lad tyven tro at der er nogen hjemme
ved at gardinerne inkluderes i hjemme
simulering, så de også åbner og lukker
automatisk, når I er ude.

SIKKERHED
Med Visility Smart Bolig bliver røgalarmen også smart. Røgalarmen
advarer med en høj hyle tone ved
røg, men tænder også lyset.
Ventilationen standses for at
minimere frisk luft til næring af evt.
ild, og der sendes en notifikation
til din mobiltelefon for det tilfælde,
at du ikke er hjemme.

BESPARELSER
Visility Smart Bolig app’en giver et
bedre overblik over jeres forbrug,
hvilket fremmer motivationen for at
nedsætte forbruget og derved spare
lidt, f.eks. på vand, varme og el.

OVERBLIK
Med Visility Smart Bolig app’en er hjemmet aldrig langt væk.
Check boligen og få status på forskellige installationer som lys,
varme, ventilation, gardiner, musikken og meget andet…

GODNAT
Sluk lyset i hele boligen med et
enkelt tryk i soveværelset. Samtidig
aktiverer du stillefunktionen på ven
tilationen og afbryder strømmen til
brødristeren.
Skal du op, når de andre i huset
sover, så tænder lyset på svagt
niveau. Det kan både være auto
matisk eller ved tryk på kontakten.

GODMORGEN
De slukkede stikkontakter bliver
aktive igen, og hvis det stadig er
mørkt, tænder udvalgte lamper, og
gardinerne kører op. Dine ønsker
indstilles nemt på app’en.

FARVEL
Når I forlader huset, så trykker du
på ”Farvel”, så lys, udvalgte stik
kontakter og musikken slukker.
Samtidig bliver ”Hjemmesimulering”
aktiveret. Den sørger for, at nogle
lamper skiftevis tænder og slukker
og dermed får mulige indbrudstyve
til at tro, der er nogen hjemme.

HJEMME
De udvalgte, slukkede stikkontakter
tænder igen og ”Hjemmesimuler
ing” slås fra. Funktionen kan også
aktiveres på app’en inden ankomst,
så I ikke kommer hjem til en
mørk bolig.

HVORDAN
GØR DU?

HVAD
KOSTER DET?

Sammen med jeres byggefirma
gennemgår I de funktioner, der er
mulige i jeres kommende bolig og
vælger det, som giver værdi for
jer. På den måde ved I, hvad I får
og hvad det koster. I kan udvide
løsningen senere, men det er altid
nemmest ved opførelsen af huset.

Prisen for Visility Smart Bolig
afhænger af de valgte funktioner
og størrelsen på boligen. Men som
eksempel koster det omkring 40.000
kr. ekstra (inklusiv moms) at få
indrettet hjemmet med lysdæmpning,
ventilations- og varmestyring.

Visility har leveret smarte løsninger
til danske boliger i 10 år.

Universitetsparken 7
DK 4000 Roskilde
visility.com
Tlf: +45 77 34 00 53

Med Visility Smart Bolig får I en
gennemarbejdet løsning baseret
på mange års erfaring, som bringer
tryghed, komfort, sikkerhed og bedre
indeklima til jeres nye bolig. Vores
prædefinerede men fleksible løsning
betyder, at I får høj kvalitet til en
meget konkurrencedygtig pris.

