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Elektronisk
dørlås

Lås opp med kode, brikke,
fingeravtrykk eller Heimgardappen. Eller reservenøkkel.

Energistyring

Spar penger med smart
energistyring, uten å fire
på komforten.

Inneklima og
belysning

Smart styring av lys- og
varmekilder. Spar penger. Skap
stemning.

Boligsikring og
alarm

Hold øye med hus og hytte.
Juster, ta enkelt grep med
smarte sikkerhetsprodukter.

Smarthus slik
smarthus bør
være.
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Heimgards nye Wi-Fi 6 Smart Mesh-system
gir deg mye mer enn bare lynraskt Wi-Fi.
Fra en og samme boks får du lynrask trådløs
dekning av både internett OG Zigbee til hele
huset. Sammen med Heimgard-appene er
dette alt du trenger for å enkelt installere
smarte kamera, smarte sensorer, smarte
dørlåser og smarte installasjonsprodukter
- fra Heimgard eller andre ledende merker
som Philips Hue, Samsung Smartthings,
IKEA og ELKOA.
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Smart Mesh

4.

Termostat

7.

Røykvarsler

10. Smartplugg

2.

Smart Router

5.

Vannlekkasjesensor

8.

Taleassistent

11. Innendørskamera

3.

Trådløst bryterpanel

6.

Gassdetektor

9.

Smarte lyspærer

12. Bevegelsessensor
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13. CO-detektor

16. Smart dørlås

19. Vibrasjonssensor

14. HAN strømmåler

17. Dør- og vindussensor

20. Innendørs sirene

15. Kodepanel

18. Innebygd bryter 16A

21. Utendørskamera
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SMARTHUS

Inneklima og belysning

Energistyring

Få full kontroll over innemiljøet og automatiser alt fra

Få full oversikt over strømforbruket og ta grep før

romtemperatur og luftfuktighet til belysning og faste

strømregningen løper løpsk. Med automatisering og

morgenrutiner – Gjør hverdagen enklere!

AI-drevne funksjoner kan du redusere energiforbruket
med opptil 30-40%.

Bruk appen til å dimme lysene og justere gulvvarmen
i gangen. Programmer kaffemaskinen på kjøkkenet til

Med stadig høyere strømpriser har smart energistyring

å skru seg på til bestemte klokkeslett. Lag en “scene”

enorm verdi. Heimgards app og tilkoblede enheter gjør

som aktiverer flere automatiserte handlinger, iverksett

at du kan overvåke og regulere energiforbruket. Du

fra appen eller fra en smart bryter på veggen.

kan for eksempel angi terskelverdier slik at strømtørst
utstyr som tørketrommel eller varmekabler slår seg av

Kun fantasien setter grenser. Og siden vi har bygget
smarthusløsningen vår på den åpne Zigbee-standarden,

automatisk for en periode når de angitte maksgrensene
for energibruk nås.

kan du benytte deg av et bredt utvalg smarthusprodukter fra en rekke kjente produsenter.

Og med vårt energilagringssystem kan man, ved hjelp
av funksjoner som tidsstyring og effektutjevning, spare

Sveip hytta varm
Finnes det noe bedre enn å komme til en ferdig oppvarmet hytte etter en lang tur? Bruk mobilen for å skru
opp varmen så temperaturen er perfekt når du kommer
frem, eller bruk tidsstyringsfunksjonen.

penger ved å lagre strøm når prisen er lav, og benytte
den når prisen er høy.
Strøm spart er penger tjent. Uten å fire på komforten.

Nøkkelfri hverdag

Heimgards mobile bredbåndsruter kommer med

Med våre smarte elektroniske dørlåser kan du låse opp

førsteklasses Wi-Fi og innebygget smarthusfunksjona-

med kode, brikke, fingeravtrykk eller Heimgard-appen.

litet. Du kan enkelt styre panelovner og gulvvarme med

Låsen leveres også med et sett reservenøkler dersom

den brukervennlige appen - uansett om du er her eller

alt annet skulle feile.

der. Juster varmen på badet manuelt i appen, eller sett
regler for at oppvarmingen skal slås på i helgene eller
når temperaturen synker under en viss verdi. Du trenger
aldri mer å bekymre deg for frosne rør!

Boligsikring og alarm
Med Heimgards fleksible og smarte alarmsystem kan
du sove godt i hus og hytte, i trygg forvissing om at
hjemmet og familien alltid er beskyttet.
Heimgard har et bredt utvalg av smarte overvåkningskameraer, sensorer, dørlåser og detektorer - alt du trenger for
å beskytte hjemmet. Alt er koblet til et sikkert meshnettverk,
og med appen kan du enkelt sette dine innstillinger og
motta varslinger rett på mobilen om noe skulle skje. Du kan
også, i de periodene du ønsker, velge å betale for tilknytning til Avarns 24/7 alarmsentral, hvor vekterutrykning er
inkludert. Ingen bindingstid, ingen mellomledd, kun den
ekstra sikkerheten til en svært konkurransedyktig pris.

Slipp inn håndverkeren når du er på jobb, ta en joggetur
uten et irriterende nøkkelknippe i lommen og send
barna til skolen i trygg forvissing om at de aldri glemmer
nøklene igjen.
Du kan også knytte dørlåsen til alarmsystemet, slik at
det deaktiveres når du taster inn koden. Enkelt, trygt og
fleksibelt.

Unik teknologi.
Smarte
tjenester.
Heimgards nye Wi-Fi 6 Smart Mesh-system
kommer med smarthus Hub integrert. Lynraskt
og sikkert trådløst internett, nyttige tjenester
som hvermannsen har bruk for og førsteklasses
kundeservice - både for installatør og sluttbruker.
- Kan man be om mer?
Smarthusplattformen er bygget på åpen Zigbee
standard, som gir deg muligheten til å velge og
kombinere produkter fra en rekke kjente merker,
slik at du kan bygge det smarthuset du ønsker.

Det hele starter
med lynraskt og
skalerbart Wi-Fi.
Heimgards unike smarthusteknologi er utviklet i Norge, og er
en fleksibel og sikker løsning som ivaretar personvernet ditt.
Utgangspunktet er et førsteklasses Wi-Fi nettverk.
Full dekning

Vi hjelper deg gjerne

Med Heimgards Wi-Fi 6 Smart Mesh-

Heimgards Wi-Fi 6 Smart Mesh ruter

system har du en robust og skalerbar

pares enkelt til mobilen din via en sikker

Wi-Fi-løsning som takler stadig flere til-

tilkobling. Dette gjør at både installasjons-

koblede enheter, og den massive økningen

jobben og handover til sluttkunde går

i datatrafikk. Du får god dekning i alle

knirkefritt.

husets kriker og kroker for opptil 750 m2.

To i én
Heimgards Wi-Fi 6 Smart Mesh ruter
kommer med smarthus Hub integrert. Den
kobles sikkert til mobilen og styres enkelt
via app.

Og siden vi er et norsk selskap, vil du
alltid kunne få kontakt med en hyggelig
kundeservicemedarbeider som snakker
ditt språk.

Kompromissløs sikkerhet
Heimgard tar personvern på største alvor.

Heimgard har et et bredt utvalg av smarte

Vi hverken samler inn eller lagrer data om

produkter som enkelt kobles til, og med

brukerne våre. All data lagres lokalt i din

appen kan du styre både belysning,

Heimgard Hub. Ditt eget lukkede økosystem

oppvarming, alarm, overvåkningskamera

der alle dine data er helt privat og kom-

og mye mer.

plett tyverisikkert. Vi benytter oss ikke av
brukernavn eller passord – men en personlig

Full valgfrihet
Heimgards smarthusløsning er et åpent
økosystem som er bygget etter Zigbeestandardene. Dette gjør at du kan velge
smarte produkter fra noen av markedets
beste leverandører og med det, bygge ditt
smarthus – akkurat slik du vil ha det.

krypteringsnøkkel som knytter mobilen din
til huben, slik at ingen data går tapt.
Heimgard Technologies er et resultat av
en fusjon mellom tre etablerte nordiske
teknologiselskaper, som gjør oss til den
største utvikleren av løsninger for smarte
hjem i Norden.
Alle hjem kan bli smarte, vi gir deg
mulighetene.
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Unik teknologi
kombinert med smarte
tjenester gjør hverdagen
enkel og helt trygg.
NETTVERKSTJENESTER

Aldri mer datainnbrudd
Innbrudd skjer ikke lenger bare
fysisk gjennom inngangsdøren.
I dag er trusselen for datainnbrudd
økende og hackere finner stadig
nye måter å bryte seg inn på.

Med den brukervennlige appen
kan du enkelt blokkere upassende
innhold og angi tillatt skjermtid for
de minste. Trygghet på mange ulike
måter!

Ikke all trafikk på hjemmenettverket
er like viktig. Med Heimgards
intelligente Wi-Fi Slicing-teknologi
kan du velge prioritet for innhold,
slik at viktige videomøter strømmes

ditt hjemmenettverk er ofte enkle

Surf-from-Home, uansett
hvor du befinner deg

inngangsporter for datainnbrudd

Ved å aktivere “Surf-from-Home”

Heimgards AI bruker avanserte

har du sikkerheten fra hjemmenett-

maskinlæringsalgoritmer til å

verket med deg, også når du surfer

optimalisere Wi-Fi-nettverket basert

på åpne nettverk.

på apper og brukerprofiler, slik at du

Smarte produkter som er koblet til

og å sikre hver enkel enhet er både
vanskelig og kostbart.
Med Heimgards nettverksprodukter
får du mulighet til å aktivere ekstra
beskyttelse fra F-Secure direkte
på nettverksruteren. Alle tilkoblede
enheter, være seg ditt smarte kjøleskap, robotgressklipperen eller den
elektroniske dørlåsen, vil være sikret
mot virus og skadelig programvare.

og beskyttelse mot sporing kan du
surfe anonymt og slippe at annonsører følger deg rundt på nettet.
Identiteten din er beskyttet, og du blir
varslet ved forsøk på inntrengning. Og
ikke minst, uten virusforstyrrelser vil
du virkelig kunne nyte lynraskt Wi-Fi.

uten problemer.

kan angi hvilken trafikk som skal ha
Med et trykk i appen sørger du for

høyest prioritet.

at alle apper og all nettleseraktivitet
kommuniserer med nettet via

Systemet reagerer automatisk og

hjemmet ditt, og ikke fra stedet du

selvstendig når en applikasjon

befinner deg på. All kommunikasjon

starter opp, og sørger umiddelbart

krypteres og sikres, slik at du er

for at den fungerer som den skal.

trygg også når du kobler deg opp via

Dermed får du alltid brukeropple-

usikrede nettverk!

velser av høyest mulig kvalitet i alle

Med funksjonalitet for sikker surfing
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Aldri mer «trafikkork»

situasjoner.
Når du surfer hjemmefra på denne
måten, omgår du lokale regionsperrer og får tilgang til nettet og
alt innhold slik du er vant til – med
samme funksjonalitet og språk akkurat som hjemme.

Hjemmenettverk

Mer enn bare
lynraskt Wi-Fi!
Heimgards unike Wi-Fi 6 Smart
Mesh-system kommer med smarthus
Hub integrert, og er bygget på den
åpne Zigbee-standarden. Dette
muliggjør et smart hjem helt på dine
premisser.

Heimgards smarthusløsning støtter et
bredt utvalg av smarte produkter fra
kjente merker. Enkel installasjon og
sømløs handover til sluttkunde med
Heimgard-appene.

HJEMMENETTVERK

Våre nettverksprodukter er basert på en
unik teknologi som er utviklet i Norge, med
sikkerhet og personvern i fokus.
Et stilig nordisk design gjør at produktene
glir inn i interiøret, og kan plasseres
optimalt med tanke på rekkevidde og
dekning. Og med ekstra beskyttelse fra
F-Secure aktivert er hjemmenettverket
og alle tilkoblede enheter fullstendig
beskyttet.
SMARTE RUTERE OG MESH-SYSTEMER

Smart Mesh System – Grå

Smart Mesh System – Svart

Wi-Fi 6 Smart Mesh-system med 3 noder med smarthus Hub
integrert (Zigbee).

Wi-Fi 6 Smart Mesh-system med 3 noder med smarthus Hub
integrert (Zigbee).

El-nummer (NO): 6401450

El-nummer (NO): 6401460 (Bestillingsvare)

Smart Mesh ruter/
node – Grå

Smart Mesh ruter/
node – Svart

Wi-Fi 6 Smart Mesh ruter/
node med smarthus Hub
integrert (Zigbee).

Wi-Fi 6 Smart Mesh ruter/
node med smarthus Hub
integrert (Zigbee).

El-nummer (NO): 6401458

El-nummer (NO): 6401458
(Bestillingsvare)

Smart Ruter
AX3600
Wi-Fi 6 Smart Mesh ruter/
node med smarthus Hub
integrert (Zigbee) og 2,5
gigabit WAN.
El-nummer (NO): 6401408
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Lynraskt Wi-Fi i alle husets
hjørner med Heimgards Smart
Mesh-system

SMARTHUS-HUBER

Smarthus-hubene våre følger den åpne Zigbeestandarden, og har støtte for et bredt utvalg produkter
fra ledende produsenter.

Hub Plus
Ethernet- og Wi-Fi-tilkoblet
smarthus Hub i et eksklusivt
nordisk design.
El-nummer (NO): 6401909

Hub Pro
Ethernet- og Wi-Fi-tilkoblet
smarthus Hub i et eksklusivt
nordisk design med LTE og
batteribackup.
El-nummer (NO): 6401445

SMART MOBILT BREDBÅND

Heimgards mobile bredbåndsrutere gir deg lynraskt Wi-Fi
og et bredt utvalg smarthustjenester i ferieboligen eller
båten, med enkel og sikker styring rett fra mobilen.

HUB 4G
4G LTE mobil bredbåndsruter
i et eksklusivt nordisk design
med smarthus Hub integrert
(Zigbee).
El-nummer (NO): 6401444

Hybrid Ruter 4G
4G LTE-ruter eller WAN-ruter
med LTE-backup og smarthus
Hub integrert (Zigbee).
El-nummer (NO): 6401910

Full valgfrihet.
Kompromissløs
sikkerhet.
Revolusjonerende teknologi,
bygget på åpne standarder. Ingen
brukernavn og passord som kan
komme på avveie. Alle data lagres
lokalt i din Heimgard hub.
Ditt eget lille, lukkede økosystem der alle dine
data er helt privat og komplett tyverisikkert til
enhver tid. Det er det som er virkelig smart.

Boligsikring og alarm

Følelsen av
trygghet.
Med Heimgards fleksible og smarte
alarmsystem kan du sove godt i trygg
forvissing om at hjemmet og familien
alltid er beskyttet.

Få umiddelbar varsel ved innbrudd,
vannlekkasje og røykutvikling - rett på
mobilen. I appen kan du også aktivere
oppkobling til Avarns 24/7 alarmssentral med vekterutrykning, for ekstra
sikkerhet når du måtte trenge det.

BOLIGSIKRING OG ALARM

Heimgard har et bredt utvalg av
overvåkningskameraer, sensorer,
detektorer og dørlåser som er koblet til
vårt svært sikre smarthussystem.
Det kan enkelt administreres via appen,
og med varsling direkte til telefonen kan
du alltid sove godt og vite at familien er
godt beskyttet.
INNENDØRS- OG UTENDØRSKAMERAER

Innendørskamera 2
Hold øye med hus og hytte.
Praktisk og diskret til bruk i
hjemmet.
El-nummer (NO): 6300134

Innendørs 360°
kamera 2
Motorisert kamera som gir
deg oversikt over hver krik og
krok i boligen.
El-nummer (NO): 6300135

Utendørskamera

Utendørskamera 2

Beskytt og overvåk
eiendommen din. IP 65.

Beskytt og overvåk
eiendommen din. IP 67.

El-nummer (NO): 6300133

El-nummer (NO): 6300136

Kodepanel – Hvit

Kodepanel – Svart

Betjeningspanel for å aktivere
eller deaktivere alarmsystemet ditt.

Betjeningspanel for å aktivere
eller deaktivere alarmsystemet ditt.

El-nummer (NO): 6203525

El-nummer (NO): 6203526

KODEPANEL

(Bestillingsvare)
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BOLIGSIKRING OG ALARM
SENSORER OG SIRENER

Optisk røykvarsler
- batteritilkoblet
Umiddelbar varsling når det
registreres røyk

Vannlekkasjesensor
Umiddelbar varsling ved
mulig vannlekkasje.
El-nummer (NO): 4512844

El-nummer (NO): 4512842

CO-detektor
Umiddelbar varsling ved høye
nivåer av karmonmonoksid.
El-nummer (NO): 4500736

Gassdetektor for
brennbar gass
Umiddelbar varsling hvis det
registreres brennbare gasser
som propan.
El-nummer (NO): 4500737

Magnetsensor for
dør/vindu

Bevegelsessensor

Utløser alarmsystemet
dersom dører eller vinduer
åpnes. Kan også brukes til
automatisering av lys eller
varme.

Fanger opp bevegelse og
utløser alarmsystemet. Kan
også monteres opp/ned
dersom man har husdyr samt
benyttes til automatisering av
lys eller scener.

El-nummer (NO): 4512841

El-nummer (NO): 4512840

Vibrasjonssensor
for dør/vindu

Innendørs sirene
med batteri-backup

Hold deg ett skritt foran
innbruddstyven.

Beskytter hjemmet ditt med
en svært høy lydalarm for å
skremme bort uvedkommende gjester, samt varsle de
som er i nærheten.

El-nummer (NO): 4512824

El-nummer (NO): 6203531

Med et sveip i appen kan du aktivere oppkobling
til Avarns 24/7 alarmsentral. Med et fleksibelt
abonnement som inkluderer vekterutrykning kan
du få den ekstra sikkerheten du trenger til en
svært konkurransedyktig pris. Ingen bindingstid,
ingen mellomledd.

Nøkkelfri hverdag

Glem nøklene!
Med vårt utvalg av smarte elektroniske
dørlåser kan du trygt glemme
nøklene. Lås opp med kode, brikke,
fingeravtrykk eller app. Enkelt, trygt og
fleksibelt.

Gi folk tilgang uansett hvor du er.
Du kan låse opp døren via appen på
mobilen, eller sende en éngangskode.
Alarmsystemet slås av automatisk.

NØKKELFRI HVERDAG

Slipp inn håndverkeren mens du
er på jobb, dra på joggetur uten et
nøkkelknippe som gnager på låret eller
send barna på skolen uten bekymring
for at de skal miste nøkkelen.
Full kontroll i appen om døren er åpen
eller låst.
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Smart elektronisk dørlås med fingeravtrykksleser - Svart

Smart elektronisk dørlås med fingeravtrykksleser - Grå

Ingen flere glemte nøkler. Lås opp med Pin-kode, nøkkelbrikke,
app (krever en Heimgard-hub). Reservenøkler følger også med.

Ingen flere glemte nøkler. Lås opp med Pin-kode, nøkkelbrikke,
app (krever en Heimgard-hub). Reservenøkler følger også med.

El-nummer (NO): 6203527

El-nummer (NO): 6203528 (Bestillingsvare)

Smart elektronisk dørlås – Svart

Smart elektronisk dørlås – Grå

Med en smartlås kan du nyte en nøkkelfri hverdag. Pin-kode,
nøkkelbrikke, app (krever en Heimgard-hub). Reservenøkler
følger også med.

Med en smartlås kan du nyte en nøkkelfri hverdag. Pin-kode,
nøkkelbrikke, app (krever en Heimgard-hub). Reservenøkler
følger også med.

El-nummer (NO): 6203529 (Bestillingsvare)

El-nummer (NO): 6203530 (Bestillingsvare)

NØKKELFRI HVERDAG

Smartlåser for
leilighetsbygg
Heimgards nøkkel til lavere utgifter

Heimgard + Unloc = sant

Kanskje du ikke var klar over det, men hoveddøren i

Heimgard tilbyr en komplett smarthusløsning for

leilighetsbygget som du eier eller administrerer er et

leiligheter, inkludert smarte dørlåser. For å sørge for en

element som koster deg penger.

enda mer sømløs brukeropplevelse og større merverdi
for våre felles sluttkunder, samarbeider vi med Unloc –

Uansett om man skal slippe inn et familiemedlem eller
håndverkeren, må man som beboer enten legge nøkkelen under dørmatten – med risikoene det innebærer
– eller avtale med vaktmesteren.
Fysiske nøkler er lette å miste, og fører til bryderi og ekstra
kostnader for å erstatte dem. Noen få erstatningsnøkler
er kanskje ikke en stor utgift i seg selv, men hvor mange
nøkler er greit å ha på avveie før man må skifte hovedlåsen
og må file nye nøkler til alle som bor der? Om du multipliserer dette med antall leilighetsbygg du administrerer – da
snakker vi fort om betydelige kostnader.

Glem nøklene!
Det norske selskapet Unloc har erstattet de tradisjonelle
fysiske nøklene med verdens mest brukervennlige
digitale og krypterte nøkler. Med Unloc-appen kan
du sende en digital nøkkel til familiemedlemmer eller
håndverkere som må slippes inn.
Uten nøkler som kan havne på avveie, slipper du å måtte
skaffe nye – og du sparer tid og penger.
Beboerne trenger ikke lenger å legge nøkkelen under
dørmatten, der hvem som helst kan finne den – og
systemet logger alle som kommer inn i bygningen, og
når. Brukerne stiller også inn hvordan nøkkelen skal
fungere – om den skal brukes én gang eller flere ganger
før den forsvinner.
Ved å implementere smart teknologi i bygningen og
leilighetene du har ansvar for, gir du merverdi til folkene
som bor der, styrker sikkerheten og sparer penger på
nøkkeladministrering og vaktmesterutgifter.

den offisielle leverandøren av nøkkelløse inngangsdører
til OBOS – Norges største boligutvikler.

Energistyring

Strøm spart.
Penger tjent.
Få full kontroll på strømforbruket
og ta grep før strømregningen
løper løpsk. Legg til automatiserte
funksjoner og intelligente, atferdsstyrte,
energibesparende tjenester for boligen.

Med Heimgard-appen kan du
overvåke og regulere energiforbruket,
slik at du kan spare strøm og penger
på en smart måte – uten å fire på
komforten.

ENERGISTYRING

Med stadig høyere strømpriser har smart
energistyring enorm verdi. Få kontroll
over strømforbruket med Heimgards
energimåler (HAN).
Plugg den rett i strømmåleren, sett opp
en regel i appen slik at smartenhetene
dine slås av ved for høyt forbruk, i den
rekkefølgen du prioriterer.
ENERGISTYRING
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Termostat 16A
1-pol – Hvit

Termostat 16A
1-pol – Svart

Juster gulvvarmen lokalt, i
appen eller ved å sette opp
en timeplan.

Juster gulvvarmen lokalt, i
appen eller ved å sette opp
en timeplan.

El-nummer (NO): 5400518

El-nummer (NO): 5400519

Temperatur- og
fuktighetssensor

Strømmåler HAN

Skap et perfekt inneklima. Les
av temperatur eller luftfuktighet
og kontroller varmekilder eller
fukter/avfukter som er koblet til
en smartplugg eller kontakt.

Få detaljert informasjon om
energiforbruket i hjemmet
ditt – i sanntid. Få varsling på
telefonen ved høyt forbruk.
Sett opp regler og reduser
strømregningen.

El-nummer (NO): 4512843

El-nummer (NO): 8200151

Smartplugg
13A - Type F (EU)

Innebygd bryter
16A

Hold kontroll på forbruk og
fjernstyr panelovner, kaffetrakter eller andre elektriske
apparater.

Zigbee-tilkoblet innebygd
bryter. Styr belysningen,
oppvarmingen og andre
apparater med appen.

El-nummer (NO): 1502949

El-nummer (NO): 1403715

Brakett for DINskinne til aktuator

Innebygd dimmer
400 W

Brakett for vegg- eller
sikringsboks med DIN-skinneinstallasjon av innfelte
dimmere, brytere og reléer.

Zigbee-tilkoblet innebygd
dimmer. Styr belysningen lokalt på en eksisterende bryter
eller eksternt via appen.

El-nummer (NO): 1504099

El-nummer (NO): 1403706

ENERGISTYRING

Elektrisk installasjonsmateriell

Alt du trenger for å
gjøre boligen smart.
Gi kundene dine reell merverdi
og skill deg fra konkurrentene
med alt du trenger for å installere
smarthusteknologi på en enkel måte.

Heimgard-appene sørger for enkel
installasjon, og med kundestøtte på
norsk så er alt duket for en sømløs
handover til sluttkunde når tiden er
inne!

ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL

Vi har alt du trenger for å sikre ethvert hjem
mot utfordringene knyttet til økte strømpriser.
Få full kontroll over strømforbruket.
En investering som raskt lønner seg – uten at
det går på akkord med komforten!
ELEKTRISK INSTALLASJON (SMART)

Smart dobbel
stikkontakt – Hvit

Smart dobbel
stikkontakt - Svart

Smart dobbel stikkontakt
med universell utforming
og individuell styring av
utgangene. Les av forbruket
direkte fra telefonen.

Smart dobbel stikkontakt
med universell utforming
og individuell styring av
utgangene. Les av forbruket
direkte fra telefonen.

El-number (NO): 1502950

El-number (NO): 1502952

Termostat 16A
1-pol – Hvit

Termostat 16A
1-pol – Svart

Juster gulvvarmen lokalt, i
appen eller ved å sette opp en
timeplan.

Juster gulvvarmen lokalt, i
appen eller ved å sette opp en
timeplan.

El-number (NO): 5400518

El-number (NO): 5400519

Dimmer 500 W

Servicepakke til
dimmer - Svart

Gjør eksisterende belysning
smart med en Zigbee-tilkoblet
dimmer.
El-nummer (NO): 1403705

Servicepakke med
erstatningsdeksel for
roterende dimmer i svart
finish.
El-nummer (NO): 1403712
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ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL

Innebygd dimmer
400 W

Innebygd bryter
16A

Zigbee-tilkoblet innebygd
dimmer. Styr belysningen lokalt på en eksisterende bryter
eller eksternt via appen.

Zigbee-tilkoblet innebygd
bryter. Styr belysningen,
oppvarmingen og andre
apparater med appen.

El-nummer (NO): 1403706

El-nummer (NO): 1403715

Brakett for DINskinne til aktuator
Brakett for vegg- eller
sikringsboks med DIN-skinneinstallasjon av innfelte
dimmere, brytere og reléer.
El-nummer (NO): 1504099

ELEKTRISK INSTALLASJON (IKKE-SMART)

Flow dobbel
stikkkontakt – Hvit

Flow dobbel
stikkontakt – Svart

Stikkontakt med en universell
utforming som gjør at
støpselet glir enkelt inn.

Stikkontakt med en universell
utforming som gjør at
støpselet glir enkelt inn.

El-nummer (NO): 1504007

El-nummer (NO): 1504008

Flow dobbel
stikkontakt, lavtbyggende - Hvit

Flow dobbel
stikkontakt, lavtbyggende - Svart

Stikkontakt med universell
utforming som gjør at
støpselet glir enkelt inn.

Stikkontakt med universell
utforming som gjør at
støpselet glir enkelt inn.

El-nummer (NO): 1504010

El-nummer (NO): 1504011

Flow frontdeksel for
dobbel stikkontakt
- Hvit

Flow frontdeksel for
dobbel stikkontakt
- Svart

Flow-frontdeksel for dobbel
stikkontakt med universell
utforming for utskiftning av
eksisterende stikkontakter.

Flow-frontdeksel for dobbel
stikkontakt med universell
utforming for utskiftning av
eksisterende stikkontakter.

El-nummer (NO): 1504000

El-nummer (NO): 1504001

Flow frontdeksel for
dobbel stikkontakt,
lavtbyggende – Hvit

Flow frontdeksel for
dobbel stikkontakt,
lavtbyggende – Svart

Flow-frontdeksel for dobbel
stikkontakt med universell
utforming for utskiftning av
eksisterende kontakter.

Flow-frontdeksel for dobbel
stikkontakt med universell
utforming for utskiftning av
eksisterende stikkontakter.

El-nummer (NO): 1504002

El-nummer (NO): 1504003

Flow avstandsstykke for dobbel
stikkontakt – Hvit

Flow avstandsstykke for dobbel
stikkontakt – Svart

Gjør det mulig å montere
Flow-kontakten i mindre
koblingsbokser eller der det
er trangt om plassen.

Gjør det mulig å montere
Flow-kontakten i mindre
koblingsbokser eller der det
er trangt om plassen.

El-nummer (NO): 1504004

El-nummer (NO): 1504005

Flow base for
dobbel stikkontakt

Flow base for
dobbel stikkontakt,
lavtbyggende

Base med to kontakter som
monteres i én enkelt koblingsboks. Kan kombineres med
alle Flow-frontdeksler.
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El-nummer (NO): 1504006

Base med to kontakter som
monteres i en 1,5 multi-boks.
Kan kombineres med alle
Flow-frontdeksler.

Flow enkel
stikkontakt – Hvit

Flow enkel
stikkontakt – Svart

Neste generasjons stikkontakt. Stikkontakten har en
universell utforming som gjør
at støpselet glir enkelt inn.

Neste generasjons stikkontakt. Stikkontakten har en
universell utforming som gjør
at støpselet glir enkelt inn.

El-nummer (NO): 1504014

El-nummer (NO): 1504015

Flow enkel
stikkontakt
u/ramme – Hvit

Flow enkel
stikkontakt
u/ramme – Svart

Neste generasjons stikkontakt. Stikkontakten har en
universell utforming som gjør
at støpselet glir enkelt inn.

Neste generasjons stikkontakt. Stikkontakten har en
universell utforming som gjør
at støpselet glir enkelt inn.

El-nummer (NO): 1504016

El-nummer (NO): 1504017

Flow ramme til
enkel stikkontakt
- Hvit

Flow ramme til
enkel stikkontakt
- Svart

Enkel kombinasjonsplate
i polarhvit finish for enkel
Flow-stikkontakt

Enkel kombinasjonsplate i
matt svart overflate for enkel
Flow-stikkontakt

El-nummer (NO): 1504012

El-nummer (NO): 1504013

El-nummer (NO): 1504009

ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL

Inneklima og belysning

Magisk lys- og
varmestyring.
Få full kontroll over innemiljøet og
automatiser alt fra romtemperatur
og luftfuktighet til belysning og faste
morgenrutiner. Skap et optimalt inneklima
- helt enkelt!

Bruk appen til å dimme lysene og justere
gulvvarmen i gangen. Programmer
kaffemaskinen på kjøkkenet til å skru
seg på til bestemte klokkeslett. Lag en
“scene” som aktiverer flere automatiserte
handlinger, iverksett fra appen eller fra en
smart bryter på veggen.

INNEKLIMA OG BELYSNING

Varmt, dempet og behagelig lys
til kveldskosen. Skarpere til lekser
og hjemmekontor på dagen. Still
temperaturen. Juster varmekablene.
Heimgards smarthussystem gjør livet
enklere – og bringer litt magi inn i
hverdagen.
BELYSNING
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Smartpære E27
Farge A60

Smartpære E27
Dimbar A60

Skap den perfekte
stemningen for enhver
anledning.

Skap den perfekte
stemningen for enhver
anledning.

El-nummer (NO): 3200828

El-nummer (NO): 3200826

Smartpære E27
Filament A60

Smartpære E27
Varm til kald A60

Skap den perfekte
stemningen for enhver
anledning.

Skap den perfekte
stemningen for enhver
anledning.

El-nummer (NO): 3200838

El-nummer (NO): 3200827

Smartpære GU10
Varm til kald spot

Smartpære E14
Varm til kald C38

Skap den perfekte
stemningen for enhver
anledning.

Skap den perfekte
stemningen for enhver
anledning.

El-nummer (NO): 3200830

El-nummer (NO): 3200833

Termostat 16A
1-pol – Hvit

Termostat 16A
1-pol – Svart

Juster gulvvarmen lokalt, i
appen eller ved å sette opp en
timeplan.

Juster gulvvarmen lokalt, i
appen eller ved å sette opp en
timeplan.

El-number (NO): 5400518

El-number (NO): 5400519

INNEKLIMA OG BELYSNING

Magnetsensor for
dør/vindu
Utløser alarmsystemet
dersom dører eller vinduer
åpnes. Kan også brukes til
automatisering av lys eller
varme.

Bevegelsessensor
Registrerer bevegelse og slår
på lys eller utløser alarmer.
El-nummer (NO): 4512840

El-nummer (NO): 4512841

Temperatur- og
fuktighetssensor

Smartplugg 13A Type F (EU)

Hold øye med og reguler
inneklimaet.

Hold kontroll på forbruk
og fjernstyr panelovner,
kaffetrakter eller andre
elektriske apparater.

El-nummer (NO): 4512843

El-nummer (NO): 1502949

Dimmer 500 W
Zigbee-tilkoblet dimmer. Styr
belysningen med veggdimmeren eller fra appen.
El-nummer (NO): 1403705

Servicepakke til
dimmer – Svart
Servicepakke med
erstatningsdeksel for
roterende dimmer i svart
finish.
El-nummer (NO): 1403712

Innebygd bryter
16A

Innebygd bryter
400W

Zigbee-tilkoblet innebygd
bryter. Styr belysningen,
oppvarmingen og andre
apparater med appen.

Zigbee-tilkoblet innebygd
bryter. Styr belysningen,
oppvarmingen og andre
apparater med appen.

El-nummer (NO): 1403715

El-nummer (NO): 1403703

Innebygd dimmer
400 W

Brakett for DINskinne til aktuator

Zigbee-tilkoblet innebygd
dimmer. Styr belysningen lokalt på en eksisterende bryter
eller eksternt via appen.

Brakett for vegg- eller
sikringsboks med DIN-skinneinstallasjon av innfelte
dimmere, brytere og reléer.

El-nummer (NO): 1403706

El-nummer (NO): 1504099

Trådløs styring

Knapper som du
er vant til - bare
smartere.
Med trådløse bryterpaneler fra
Heimgard kan hele familien enkelt
regulere innemiljøet.

Med Heimgard-appen kan du enkelt
koble funksjoner til veggbrytere. På
den måten kan du styre belysning,
regulere inneklima, og mye mer ved
hjelp av knapper – akkurat som du er
vant til - bare smartere.

TRÅDLØS STYRING

Ikke alle er komfortable med
automatisering av lys- og varmestyring,
eller at man må opp med mobilen for å
sette på viften på badet. Bryterpaneler
senker terskelen for å ta i bruk smarthus
og gjør det enklere for skeptikeren å se
verdien i moderne smarthusteknologi.

TRÅDLØSE BRYTERE
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Trådløs bryter
2 knapper - hvit

Trådløs bryter
2 knapper – Svart

Trådløs fjernkontroll for
stemningsscener, belysning,
oppvarming, alarmmoduser
eller andre typer hjemmeautomatisering.

Trådløs fjernkontroll for
stemningsscener, belysning,
oppvarming, alarmmoduser
eller andre typer hjemmeautomatisering.

El-nummer (NO): 1403708

El-nummer (NO): 1403709

Trådløs bryter
4 knapper – Hvit

Trådløs bryter
4 knapper – Svart

Trådløs fjernkontroll for
stemningsscener, belysning,
oppvarming, alarmmoduser
eller andre typer hjemmeautomatisering.

Trådløs fjernkontroll for
stemningsscener, belysning,
oppvarming, alarmmoduser
eller andre typer hjemmeautomatisering.

El-nummer (NO): 1403704

El-nummer (NO): 1403707

Trådløs bryter
8 knapper – Hvit

Trådløs bryter
8 knapper – Svart

Trådløs fjernkontroll for
stemningsscener, belysning,
oppvarming, alarmmoduser
eller andre typer hjemmeautomatisering.

Trådløs fjernkontroll for
stemningsscener, belysning,
oppvarming, alarmmoduser
eller andre typer hjemmeautomatisering.

El-nummer (NO): 1403711

El-nummer (NO): 1403710

TRÅDLØS STYRING

”Hey Google. Sett temperaturen i stuen
til 21 grader.”
Visste du at du kan styre inneklimaet eller belysningen hjemme ved
å koble Heimgard’s smarthussystem til din Google taleassistent?

Sommerrogata 13-15
0255 Oslo
+47 64 94 44 22
info@heimgard.com
www.heimgardtechnologies.com

