GØR DRØMMEBOLIGEN

INTELLIGENT
LOGIC LIVING SMART HOME
Intelligent lysstyring

Komfort og automatisering

Tryghed i hjemmet

Sundt indeklima

SMART HOME

Logic Group smart home løsninger gør dit hjem intelligent. Vores
løsninger har fokus på komfort, tryghed og sundhed, samtidig med at de
gør dit hjem intelligent. Vi kalder det Logic Living.

TIL GLÆDE FOR HELE FAMILIEN

KOMFORT OG
AUTOMATISERING
■ Automatisk lys ved bevægelse
■ Automatisk styring af garageport,
Sonos, biopejs m.fl.
■ Stemmestyring med Google
Assistant m.fl.

INTELLIGENT LYSSTYRING

SUNDT INDEKLIMA

■ Mulighed for forskellige
lyssætninger; ‘hygge’,
‘rengøring’, ‘kom hjem’ m.fl.
■ Sluk alt lys med ét tryk
■ Orienteringslys / natlys i Matrix
betjeningstryk

■ Automatisk udluftning med
VELUX ovenlysvinduer
■ Fjernbetjening af VELUX vinduer
via Matrix betjeningstryk
■ Automatisk justering af
ventilation

TRYGHED I HJEMMET
■ Overvågning af døre og vinduer
■ Udendørs videoovervågning og
bevægelsesdetektering
■ Soft alarm / notifikation af
pårørende
■ Simulering af “nogen hjemme”

LOGIC LIVING
TIL ALLE SLAGS HJEM

Du kan få Logic Living i alle typer boliger, uanset om du bygger nyt eller
vil opgradere din eksisterende bolig. Alle vores smart home løsninger
kan tilpasses dine og din families behov og ønsker.

LOGIC LIVING
SOMMERHUS

LOGIC LIVING NYBYGGERI
Denne smart home løsning er til dig
der skal i gang med, eller allerede er i
gang med, et nybyggeri. Tænk smart
home ind i nybyggeriets infrastruktur.

LOGIC LIVING I DIN
EKSISTERENDE BOLIG
Få Logic Living i din eksisterende bolig
og oplev hvordan hverdagen i hjemmet
bliver tryggere og nemmere. Dette til
glæde for hele familien.

Det er også muligt at få Logic Living
i dit sommerhus, så du kan overvåge
sommerhuset når du ikke er der, og
blandt andet få besked om bevægelse
eller udstrømning af vand.

LOGIC LIVING LEJLIGHED
En smart home løsning til dig der bor i
lejlighed. Pakken fokuserer på at gøre
din lejlighed intelligent i forhold til
styring af lys og el-apparater.

SKRÆDDERSYEDE

Man kan sammensætte vores produkter på mange måder, sammen
med tredjeparts produkter og til mange anvendelsesmuligheder.
På denne side ses et eksempel på en af vores smart home løsninger.

SMART HOME LØSNINGER
Soveværelse

Køkken

Køkken

Depot

Entré

Entré

Entré

GOOGLE ASSISTANT
Prøv at sige:
”Hey Google, tænd
lyset”

PHILIPS HUE

EMHÆTTE
Når emhætten
starter, åbner
VELUX-vinduet
ventilationsristen.

SIMULERING AF
”NOGEN HJEMME”

GÆSTECENE
Tænder taster der
styrer lys i Matrix
Betjeningstryk.

FORLAD-HJEM
SCENE

CENTRAL STYRING
Brug iPad’en
i entréen til at
monitorere og styre
hjemmet.

Tænd/sluk
■ Styrke op/ned
■

LYS UNDER
KØKKENØ
■
■

Tænd/sluk
Farveskift

Optager
aktiveringer af lys i
en periode
■ Afspiller
simulering f.eks.
ved ferie
■

Slukker alt lys og
stopper musik
■ Tast lyser rødt hvis
døre eller vinduer
står åbent
■

Vi taler med:

Alle tre værelser

Få en rundvisning

Depot

NATLYS
Tænder for svag
belysning i Matrix
betjeningstryk.

Entre v hoveddør

Køkken, V stue N

Køkken v entre N
Stue, V Soveværelse
Værelse 1 v dør. 3 stk

Skurdør

DØRKONTAKTER
Når døren åbnes,
ringer en
klokke i
bryggerset
■ Indgår i
dørstatus i
entré
■

Ude

Stue

Stue

Køkken

Køkken

Lille badeværelse

Ude

BEVÆGELSESFØLER

SONOS

DECOFLAME
BIOPEJS

GULVVASKER
Prøv at sige:
”Hey Google, start
gulvvasker”

VELUX
Åbner og lukker
vinduer ved
enkeltklik eller
hold-inde.

BEVÆGELSESFØLER
Lyset tænder og
musikken starter
ved bevægelse.

PLÆNEKLIPPER

Tænder udelys
■ Giver besked om
bevægelse
■

Afspil/stop
■ Volume op/ned
■

Tænd/sluk
■ Styrke op/ned
■

■
■

Starter automatisk
Stopper når den
første kommer
hjem

... og mange flere

SÅ NEMT ER DET AT FÅ LOGIC LIVING
Mange tror det er en kompliceret øvelse at få et smart home. Det behøver det
bestemt ikke at være!

Du bestiller

Vi skræddersyr din
løsning

Leveres klar til
montage

BOOK EN FREMVISNING
Går du med tanker om at gøre boligen intelligent, så book en smart home
fremvisning. Du bliver inspireret og klogere på hvordan du kan gøre din bolig
eller kommende nybyggeri intelligent. Det tager kun 45 minutter og kan afvikles
både fysisk og virtuelt.
Ring os op eller send en e-mail med ønsker om datoer og tidspunkter.

KONTAKT EN SMART HOME SPECIALIST
Vi sidder klar til at hjælpe dig
7060 2080
logicliving@logic-group.com
www.logic-group.com

