Inkluderet i Startpakken:

STARTPAKKE
Med Logic Home Startpakken får du et tryggere og mere
komfortabelt hjem – og du kan spare på elregningen
Startpakken indeholder lysstyring og automatisering af op til seks grupper lys samt
signalering via Matrix afbrydernes tangenter. De to intelligente stikpropper sættes blot i
en almindelig stikkontakt hvorefter den kan styres og automatiseres. Desuden
medfølger to slags sensorer: to bevægelsesmeldere og tre dør/-vindueskontakter, som
kan udløse forskellige scener, ud fra deres status.
Der er også mulighed for at bruge Geofence og sende push notifikationer til udvalgte
smartphones.
Startpakken kommer integreret, så den virker ud-af-boksen. Hvis du får brug for at
tilføje flere enheder eller tilpasse din opsætning, kan du følge vores guides på
www.logic-living.com – du kan ofte gøre det selv, uden at skulle tilkalde en elektriker.
De næste slides giver dig en række eksempler på, hvad du kan bruge Logic Home’s
Startpakke til. Hvert eksempel er markeret med  eller .
 : eksemplet er integreret i Startpakken
 : dette kan også lade sig gøre med Startpakken, men kræver særlig tilpasning
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Inkluderet i Startpakken:

STARTPAKKE
Eksempler på anvendelse af Matrix
 Sluk alt lys i hjemmet fra entré og soveværelse
 Korrespondance mellem to af afbryderne, så samme lys styres fra
forskellige steder
 Scener til hyggebelysning og rengøringsbelysning aktiveres med ét klik
 Automatisk tænd/sluk styret af solrytmen
 eller et fast skema eller vejret
 Langsomt tænde/slukke lyset, fx tænde i børneværelset over 30 min. som
et vækkeur
 Mulighed for fjernstyring og aflæsning af hele dit Logic Home via mobilen,
både ude og hjemme
 Snyd tyven med Ferietilstand, der ved aktivering afspiller et lysprogram,
som er opsat manuelt
 eller optaget over den sidste uge
Signallys: Den lysende baggrund i Matrix kan bruges på forskellig vis:
 Give feed-back, når der trykkes på tangenten
 Ledelys som tænder i de sene timer eller om natten, så man kan
finde vej i mørket
 Lys i Matrix i børneværelset fungerer som vågelys
 Signallys i Matrix, hvis der er lys tændt i børneværelset efter kl. 23
 Gæstetilstand: felter til primær lyskilde lyser grønt og omvendt rødt
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Inkluderet i Startpakken:

STARTPAKKE
Eksempler på anvendelse af lysdæmper
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 Indgår i sluk alt funktion
 Tænder lys ved bevægelse ved den ene bevægelsesmelder, hvis det er





mørkt. Slukker når der ikke har været bevægelse i 20 minutter.
Automatisk tænd/sluk styret af solrytmen
 eller et fast skema eller vejret
Langsomt tænde/slukke lyset, fx tænde i børneværelset over 30 min. som
et vækkeur
Mulighed for fjernstyring og aflæsning via mobilen, både ude og hjemme.
Snyd tyven med Ferietilstand, der ved aktivering afspiller et lysprogram,
som er opsat manuelt
 eller optaget over den sidste uge
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Inkluderet i Startpakken:

STARTPAKKE
Eksempler på anvendelse af stikprop
Brug én ved kaffemaskinen eller ved strygejernet, som:
 Indgår i sluk alt funktionen, så de slukker automatisk, når den sidste
forlader huset.
 Slukker af sig selv kl. 10 i hverdage. Så slipper du for at bekymre dig
om du nu huskede at slukke for strygejernet.
Brug én til at forsyne en strømskinne ved TV og lydanlæg, TV boks,
spillekonsoller, robotstøvsuger, standerlampe osv. og reducér standbystrøm:
 Stikkontakten slukker mellem kl. 00.00 og 6:00 alle dage og mellem
9:00 og 15:00 i hverdagene – så er der kun tændt, når beboerne er
hjemme og vågne.
 Stikkontakten tænder og slukker fra et felt på Matrix så du får manuel
kontrol. Det lysende felt gør forbruget mere synligt.
 Stikkontakten slukker fra sluk alt funktionen.
 Du kan også lade stikkontakten slukke, når forbruget er under fx 12
Watt, eller det målte standby-forbrug på stikkontakten.
 Mål forbruget og se hvordan det ændrer sig, når standby-strømmen
reduceres. Måske vil man endda få lyst til at begrænse forbruget.
 Snyd tyven og tænd for stikkontakten ved TV’et eller radioen med en
smartphone, når familien er ude.
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STARTPAKKE
Eksempler på anvendelse af bevægelsesmelder
Scener, der kan aktiveres ved bevægelse:
 Lys tænder og slukker automatisk afhængig af
tilstedeværelse og lysniveau
 Ledelys tænder automatisk i Matrix ved bevægelse efter
kl. 22 og før kl. 6.
 Signallys i Matrix tænder ved bevægelse omkring huset,
når der ikke bør være bevægelse
 Der sendes push notifikationer til SmartPhone ved
bevægelse i huset, når der ikke bør være nogen
hjemme
 Alle lyskilder blinker ved indbrud
 Ældre-care: send notifikation til familien/personale, hvis
der ikke har været bevægelse i en tid
 Registrering af temperatur og information om for høj eller lav
temperatur
 Registrering af lysniveau (lux)
 regulering af lys efter et fast lysniveau (fx 400 lux)
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6 x Matrix betjeningstryk med lysdæmper

Eksempler på anvendelse af dør-/vindueskontakt

1 x Lysdæmper

 Signallyset i Matrix ved hoved-/bagdør lyser blåt, hvis en

2 x Stikprop

dør eller et vindue står åbent. Så kan du aldrig mere
glemme at lukke et vindue.
 Du kan også lære dine børn eller din rengøringshjælp, at
hvis knappen i entréen lyser blåt, så har de glemt at lukke
et vindue eller en dør.
 Dør-/vindueskontakterne alarmerer dig også når du ikke
er hjemme, og:
 sender notifikation til SmartPhone ved indbrud
 sender notifikation om åbent vindue ved regnvejr
baseret på lokal vejrudsigt
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STARTPAKKE
Eksempler på anvendelse af røgmelder

Røgmelderen måler røgniveau og temperatur og afgiver en
høj sirenelyd og lys ved alarm. Få røgmelderen til at alarmere
dig, også når du ikke er hjemme, fx:
 Sende notifikation til SmartPhone ved røgalarm
 Blinke med alle lyskilder ved røgalarm
 Signallys i alle afbrydere ved røgalarm
 Alarm ved røgniveau eller temperatur over en sat
grænseværdi – røgmelderen kan registrere
røgniveau helt ned til cigaret eller stearinlys
 Information om for høj eller lav temperatur
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STARTPAKKE
Eksempler på anvendelse af Home Center 2
Geofence: Et virtuelt hegn på fx 30 m omkring huset, som kan bruges til at
lave scener ud fra placering af beboernes smartphone
 Sluk alt når sidste beboer forlader huset
 Tænd lys i indkørsel og entré, når første beboer nærmer sig
 Notifikation til forældre, når barn kommer hjem eller går
 Geofence på flere lokationer, fx hjem og arbejdsplads, kan aktivere
forskellige scener
Push notifikation: få en pop-up besked på en smartphone, udløst af en
hændelse:
 Hvis der er lys tændt i hjemmet efter fx kl. 10
 Hvis lyset bliver tændt, selvom der ikke er nogen hjemme
Notifikationsknap: Felt på Matrix der udløser en SMS eller push notifikation
 Til ældrecare, hvor der sendes besked til pårørende om, at den ældre
nu går i seng
 Til familier, hvor der sendes besked til forældrene om, at barnet er
kommet hjem
Brugerspecifikke rettigheder:
 Kan indstilles så børn ikke kan genere forældrene med lysstyring via
smartphone

6 x Matrix betjeningstryk med lysdæmper

1 x Lysdæmper

2 x Stikprop

2 x Bevægelsesmelder

3 x Dør-/vindueskontakt

1 x Røgmelder

1 x Home Center 2

Integration og online support

Inkluderet i Startpakken:

 ONLINE PORTAL
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1 x Lysdæmper

Du har som bruger af et Logic Home adgang til
hjælp og support via vores online portal:
www.logic-living.com. Her kan du finde svar på
ofte stillede spørgsmål og guides til selv at
ændre og forbedre dit system.
Du kan også finde artikler og få adgang til forum
for erfaringsudveksling.
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 PLUGINS
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Styr alt fra overvågningskamera til lydanlæg
Dit Logic Home kan ikke bare kontrollere Z-Wave enheder.
Der er mange smart devices, der har deres egen app (fx
Philips HUE, Litter, SONOS). Men med alle disse enheder,
vil dit hjem snart blive en appjungle. Du kan i stedet bruge
dit Home Center 2 til at styre alle dine smart devices.
Alt du skal bruge er et Plugin, som du henter fra dit Home
Center. Der er p.t. 179 plugins til forskellige enheder, og
listen bliver kun længere.
Alle Plugins tilgængelige via Home Center 2 følger
gratis med Startpakken.

Plugin software i Home Center 2
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 SONOS
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Skab en stemning for dig og din familie
Styring og automatisering af lydanlæg (SONOS).
Funktioner inkluderer: tænd/sluk, skru op/ned og skift
nummer.
Med denne software kan du lave scener med hjemmets
medieanlæg, fx kan du simulere beboelse ved at afspille
musik og dermed reducere risikoen for indbrud. Eller lav
overraskelser til din kæreste ved at afspille hendes
yndlingsmusik, når hun kommer hjem. Du kan også bruge
en Matrix til at styre musikken. Eller sluk automatisk for
lydanlægget i 10 minutter, hvis lydniveauet kommer over
85 dB på teenageværelset.

SONOS2 xvirtual
device
Stikprop
(software)
2 x Bevægelsesmelder

Kræver:
3 x Dør-/vindueskontakt
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Denne software følger gratis med Startpakken.
SONOS lydsystem
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