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LOGICLIVING BASISPAKKE
MED ET LOGIC LIVING SMART
HOME FÅR DU ET TRYGT OG
INTELLIGENT HJEM

BAD

VÆRELSE
CARPORT

Basispakken indeholder enheder til intelligent
lysstyring, samt til detektering af bevægelse,
vinduer, døre, røg og vand. Dette skaber både
tryghed og komfort i hjemmet.

WALK-IN

BAD

SOVEVÆRELSE

Basispakken kommer integreret, så den virker
ud-af-boksen til din husstand. Du kan altid
tilføje flere enheder og funktioner - nu eller
senere.

ENTRÉ

STUE

Inkluderet i basispakken:

2 X MATRIX
STIKKONTAKT

2 X BEVÆGELSES
DETEKTOR

1

6 X MATRIX
BETJENINGSTRYK
MED LYSDÆMPER

1 X RØGDETEKTOR

1 X KONTROLCENTER

3 X MAGNET
KONTAKT

1 X LÆKAGE
DETEKTOR

BRYGGERS

KØKKEN-ALRUM

VÆRELSE

VÆRELSE

De næste sider giver dig en række eksempler på, hvad du kan bruge en Logic Living
basispakke til. Hvert eksempel er mærket med et hak eller et plus:
9

: Eksemplet er integreret i basispakken

+

: Dette kan også lade sig gøre, men kræver særlig tilpasning

LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

MATRIX BETJENINGSTRYK

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

LYSKONTAKTEN DER BETJENER ALLE DINE INTELLIGENTE ENHEDER
2 X MATRIX STIKKONTAKT

Lysdæmperen i MATRIX Betjeningstryk kan
bruges til at styre lys intelligent:
9

Sluk alt lys i hjemmet fra entré og
soveværelse

9

Give feed-back, når der trykkes på
tangenterne

9

Korrespondance mellem to af afbryderne,
så samme lys styres fra forskellige steder

9

Ledelys som tænder i de sene timer eller
om natten, så man kan finde vej i mørket

9

Mulighed for fjernstyring og aflæsning
af hele dit Logic Living smart home via
mobilen, både ude og hjemme

9

Lys i MATRIX i børneværelset fungerer
som vågelys

9

Gæstetilstand: felter til primær lyskilde
lyser grønt når den er slukket og omvendt
rødt, når den er tændt.

9

Automatisk tænd/sluk styret af solrytmen
+

2

Den lysende baggrund i MATRIX
Betjeningstryk kan bruges til signalering:

eller et fast skema eller vejret

+

Scener til hygge- og rengøringsbelysning
aktiveres med ét klik

+

Langsomt tænde/slukke lyset, fx tænde
i børneværelset over 30 min. som et
vækkeur

+

Snyd tyven med Ferietilstand, der ved
aktivering afspiller et lysprogram, som
er opsat manuelt eller optaget over den
sidste uge

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

3 X MAGNETKONTAKT

1 X RØGDETEKTOR

1 X LÆKAGEDETEKTOR

1 X KONTROLCENTER
MATRIX Betjeningstryk har fire bagbelyste tryk og en
lysdæmper. Tilsluttes en lyskilde, som herefter kan
dæmpes og styres over Z-Wave netværket.
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LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

MATRIX STIKKONTAKT

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

STYR DIT FORBRUG MED INTELLIGENTE STIKKONTAKTER
2 X MATRIX STIKKONTAKT

Brug én ved kaffemaskinen eller ved
strygejernet, som:
9
+

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 over, 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., som:
9

Tænder og slukker fra et felt på et MATRIX
Betjeningstryk, så du får fjernkontrol.

9

Slukker fra Sluk alt funktionen.
+

eller når forbruget er under fx 12 Watt.

9

Måler forbruget, så du kan se hvordan
det ændrer sig, når standby-strømmen
reduceres.

+

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.

+

Snyd tyven og tænd for stikkontakten ved
TV’et eller radioen med en smartphone,
når familien er ude.

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

3 X MAGNETKONTAKT

1 X RØGDETEKTOR

1 X LÆKAGEDETEKTOR

1 X KONTROLCENTER

3

MATRIX Stikkontakt er en intelligent enhed der kan
styres på forskellig vis.

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

BEVÆGELSESDETEKTOR

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

KAN TÆNDE OG SLUKKE LYS AUTOMATISK
2 X MATRIX STIKKONTAKT

Scener, der kan aktiveres ved bevægelse:
9

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 en
smartphone ved indbrud (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

Andre funktioner:
9

Registrering af temperatur
+

9

Information om for høj eller lav
temperatur i forhold til komfort eller
enhedens anbefalede drifttemperatur

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

3 X MAGNETKONTAKT

Registrering af lysniveau (lux)
+

Regulering af lys efter et fast
lysniveau (eksempelvis 400 lux)

1 X RØGDETEKTOR

1 X LÆKAGEDETEKTOR

1 X KONTROLCENTER

4

Bevægelsesmelderen er batteridrevet og registrerer
bevægelse, lysniveau og temperatur. Kun til indendørs
brug.

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

MAGNETKONTAKT

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

OVERVÅGER DØRE OG VINDUER
2 X MATRIX STIKKONTAKT

9

+

Signallyset i MATRIX Betjeningstryk ved
hoved-/bagdør lyser blåt, hvis en dør eller
et vindue står åbent. Så kan du aldrig
mere glemme at lukke et vindue.

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

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.

3 X MAGNETKONTAKT

Dør-/vindueskontakterne alarmerer dig
også når du ikke er hjemme, og:
+

sender notifikation til en smartphone
ved indbrud

+

sender notifikation om åbent vindue
ved regnvejr, baseret på lokal
vejrudsigt

1 X RØGDETEKTOR

1 X LÆKAGEDETEKTOR

Magnetkontakten sættes i karmen og på selve vinduet
eller døren og detekterer om vinduet eller døren er
åben eller lukket. Enheden er batteridrevet.

5

1 X KONTROLCENTER

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

RØGDETEKTOR

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

GIVER DIG BESKED - OGSÅ NÅR DU IKKE ER HJEMME
2 X MATRIX STIKKONTAKT

Få røgmelderen til at alarmere dig, både når
du er hjemme og når du ikke er, ved at:
+

9

Registrering af røgniveau
9

Sirenelyd ved røgalarm

+

Notifikation til en smartphone ved
røgalarm

+

Blinke med alle lyskilder ved røgalarm

+

Signallys i alle MATRIX afbrydere ved
røgalarm

+

Notifikation ved røgniveau over en
sat grænseværdi – sensoren kan
registrere røgniveau helt ned til
cigaret eller stearinlys

3 X MAGNETKONTAKT

1 X RØGDETEKTOR

1 X LÆKAGEDETEKTOR

Registrering af temperatur
+

6

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

Information om for høj eller lav
temperatur i forhold til komfort eller
enhedens anbefalede drifttemperatur

Røgdetektoren og måler røgniveau og temperatur og
afgiver en høj sirenelyd og lys ved alarm. Enheden er
batteridrevet.

1 X KONTROLCENTER

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

LÆKAGEDETEKTOR

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

OPDAG VANDLÆKAGE FØR DET GIVER PROBLEMER
2 X MATRIX STIKKONTAKT

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

Denne sensor kan du placere under
eksempelvis opvaskemaskinen for at
detektere om der opstår vandlækage.
9

9

3 X MAGNETKONTAKT

Registrering af vandlækage
9

Sirenelyd ved vandlækagealarm

+

Notifikation til en smartphone ved
vandlækagealarm

1 X RØGDETEKTOR

Registrering af temperatur
+

Information om for høj eller lav
temperatur i forhold til komfort eller
enhedens anbefalede drifttemperatur

Lækagedetektoren måler om der er vandlækage på en
overflade og giver alarm med lys, lyd og notifikationer.
Enheden er batteridrevet og måler også temperatur.

1 X LÆKAGEDETEKTOR

1 X KONTROLCENTER

7
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LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

KONTROLCENTER

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

GIVER MANGE MULIGHEDER
Geofence: Et virtuelt hegn på fx 30 m omkring
huset, som kan bruges til at lave scener ud fra
placering af beboernes smartphone

Notifikationsknap: Tast på MATRIX
Betjeningstryk udløser en notifikation hos
pårørende

+

Sluk alt når sidste beboer forlader huset

+

+

Tænd lys i indkørsel og entré, når første
beboer nærmer sig

Til den ældre borger, hvor der sendes
besked til pårørende hvis den ældre føler
sig utryg

+

Notifikation til forældre, når barn kommer
hjem eller går

+

Til familien, hvor der sendes besked til
forældrene om, at barnet er kommet hjem

+

Geofence på flere lokationer, fx hjem og
arbejdsplads, kan aktivere forskellige
scener

2 X MATRIX STIKKONTAKT

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

3 X MAGNETKONTAKT

Brugerspecifikke rettigheder:
+

Kan indstilles så børn ikke kan genere
forældrene med lysstyring via smartphone

1 X RØGDETEKTOR

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

1 X LÆKAGEDETEKTOR

1 X KONTROLCENTER

8

Kontrolcenteret er hjernen bag dit smart home. I en
Logic Living løsning bruger vi et Home Center 3, der
kommer både til webbrowser og smartphone.

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

INTEGRATION
KLAR TIL MONTERING I DIT HJEM - DU SPARER BESVÆRET PÅ
OPSÆTNING OG TILPASNING

9

KOM NEMT I GANG

For at gøre dit smart home nemt og
overskueligt at komme i gang med, sørger
Logic Group for at alle de intelligente
produkter, der er med i pakkeløsningen,
kommunikerer med hinanden.
Du får som standard tre revisioner af din elplan, når du køber en basispakke hos Logic
Group.
Skulle du efter overtagelsen få nye idéer
og behov, kan du bruge den nemme og
brugervenlige software, der følger med
systemet, til at ændre eller tilføje nye
produkter, scener, associationer, virtuelle
devices og plugins.
+

TILPASNING

Du kan selvfølgelig også få Logic Group til at
tilpasse din integration yderligere med flere
produkter og funktioner, efter dine ønsker.
9

Inkluderet i basispakken:

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

2 X MATRIX STIKKONTAKT

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

3 X MAGNETKONTAKT

1 X RØGDETEKTOR

1 X LÆKAGEDETEKTOR

1 X KONTROLCENTER

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

Inkluderet i basispakken:

SUPPORT

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

MED VORES GUIDES OG SUPPORT BLIVER DU EKSPERT I
DIT EGET SMART HOME

2 X MATRIX STIKKONTAKT

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

9

DU KAN ALTID SØGE HJÆLP ONLINE

På www.logic-group.com/support kan du
finde svar på ofte stillede spørgsmål og du
kan finde tutorials og vejledninger til selv
at ændre og forbedre dit system. Sådan får
du, uden ekstraomkostninger, mest ud af din
smart home løsning.
9

3 X MAGNETKONTAKT

1 X RØGDETEKTOR

KONTAKT SUPPORTEN

Du kan også trække på vores supportafdeling
på forskellige måder. Du får et klippekort til 8
ændringer i din installation via telefon, chat
eller Teamviewer.
9

9

10

Telefon og chat: Hvis du f.eks. har behov
for hjælp til ændring af en scene, eller
tilpasning af nogle funktioner, står vi klar
til at guide dig.
Teamviewer: Du giver os adgang til din
skærm så vi kan vejlede dig eller vise dig,
hvad du skal gøre.

1 X LÆKAGEDETEKTOR

+

VI KOMMER OGSÅ PÅ SERVICE BESØG

Har du brug for mere hjælp, kan det
selvfølgelig også tilkøbes. Du kan til en fast
time pris tilkøbe en smart home specialist til at
hjælpe dig med din installation i hjemmet efter
den er blevet monteret.

1 X KONTROLCENTER

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

QUICKAPPS

Inkluderet i basispakken:

6 X MATRIX BETJENINGSTRYK MED LYSDÆMPER

STYR ALT FRA OVERVÅGNINGSKAMERA TIL LYDANLÆG
2 X MATRIX STIKKONTAKT

Dit Smart Home kan ikke bare
kontrollere Z-Wave enheder.
Med QuickApps får du endnu
flere muligheder.

2 X BEVÆGELSESDETEKTOR

3 X MAGNETKONTAKT

Der er mange smarte enheder, der har deres
egen app (fx Philips HUE, Litter, SONOS).
Men med alle disse enheder, vil dit hjem snart
blive en app-jungle. Du kan i stedet bruge dit
kontrolcenter til at styre og automatisere alle
dine smarte enheder.
Alt du skal bruge er en QuickApp, som du
henter fra dit Home Center 3. Der er p.t. ca. 40
indlejrede QuickApps og et hav af muligheder
på den online markedsplads

1 X LÆKAGEDETEKTOR

ALLE QUICKAPPS DER ER
TILGÆNGELIGE VIA HOME CENTER 3
FØLGER MED BASISPAKKEN.

1 X KONTROLCENTER

9

11

1 X RØGDETEKTOR

INTEGRATION OG ONLINE SUPPORT

LOGICLIVING BASISPAKKE

LOGICLIVING+
DU KAN ALTID UDVIDE DIN SMART HOME LØSNING MED NYE ENHEDER OG FUNKTIONER

Med Logic Living + får du en
smart home løsning, der er
skræddersyet til dit hjem. Du
bestemmer selv hvilke enheder
og funktioner dit hjem skal
have.

MANGE MULIGHEDER MED LOGIC LIVING+
Vores smart home løsning kan tale med
mange forskellige produkter og løsninger.
Vores kunder skal nemlig have muligheden for
nemt og effektivt at udvide deres smart home
løsning – lige efter behov. Herunder ses nogle
eksempler – og der kommer løbende endnu
flere til.

POPULÆRE TILVALG
Udover enhederne i basispakken har du for
eksempel mulighed for at tilføje følgende
Z-Wave baserede enheder:
+ MATRIX Betjeningstryk
+ DIMMY Lysdæmper
+ Udendørs bevægelsesdetektor
+ Godkendt brandalarm
+ Sirene
UDVIDEDE INTEGRATIONER
Logic Group har udviklet en række
QuickApps, så MATRIX Betjeningstryk kan
kommunikere med enheder, der kører på
andre protokoller end Z-Wave. Disse kan følge
med i en Logic Living + løsning:
+ Sonos højttalere
+ VELUX Integra
+ Philips Hue
+ Decoflame biopejs
+ Gardiner

12

Læs mere om Logic Living og Logic Living+ på www.logic-group.com/logic-living

