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Läs hela inlägget här

Smarta hem: Besök i första smarta

VästkustStugan!

Bild: VästkustStugan AB

Under förra veckan besökte Compare-IT tillsammans med VästkustStugans Inköpschef

Jörgen Nilsson och Marknadschef Leif Litzell den första smarta VästkustStugan! Byggteam

och elektriker var på plats i huset utanför Borås och vi �ck även trä�a husköparna Cecilia

och Simon. Planerad in�yttning är under första delen av november.

Kommersiella projekt: Compare-IT har levererat

belysningsstyrning till ett NCC projekt i Malmö



Bild: VA SYD

Sjölunda reningsverk ligger i norra delen av Malmö och är ett av Sveriges största
reningsverk. Under 2017 har man byggt om ett kontorshus innefattande matsal,
konferensrum och VIP-rum. Beställare är VA SYD och NCC Sverige AB är
generalentreprenör. 
 
Compare-IT har levererat produkter i form av styrsystemet Dali Broadcast för
belysningsstyrningen samt kompletterande programmeringstjänster för dessa utrymmen.
Styrsystemen är fördelade i två elcentraler. Belysningen är programmerad så att den
automatiskt släcks efter 15 minuters frånvaro. Konferensrummet har en vikvägg, när den
är öppen tänds respektive släcks hela konferensrummet när man trycker på tryckknappen.
När vikväggen är stängd tänds respektive släcks endast respektive utrymme.   
 

WSP Sverige AB har ritat in och föreskrivit lösningen och Bravida Sverige AB har gjort
elinstallationerna.  

Koncept färdiga elcentraler

Vi ser generellt ett större intresse för kompletta smarta elcentraler.



Läs mer här

Elmässan 2018

Tack till alla intresserade besökare under Elmässan 17-18 oktober! Compare-IT fanns

representerade i Alcadons monter. En delsektion i montern visade bl a en komplett

Alcadon central med Home Line™ installerad. Compare-IT:s grundare Martin Strandqvist

och Jimmy Björkman var på plats och trä�ade såväl be�ntliga som nya kontakter bland

besökare och utställare.



Artikel i Magasinet Inrikes nr 9

Numret innehåller en intervju (s.48-53) med Martin Strandqvist, medgrundare och Teknisk

Chef på Compare-IT. Magasinet trycks i 30.000 ex och räckvidden är 170.000 läsare. Läs

artikeln här.

För investerare

Spotlight Stock Market har publicerat en �lm om Compare-IT. Klicka på bilden nedan för

att komma till �lmen.

Kommande rapport är halvårsrapporten och den tillkännages den 14 december 2018 med

efterföljande rapport-genomgång den 18 december kl 11.00. 

Senaste pressreleaserna hittar ni här



Läs vår integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 infördes GDPR - General Data Protection Regulation, den nya

uppdaterade personuppgiftslagen. Vi vill informera om vår hantering av personuppgifter i

samband med utskick av nyhetsbrev. Syftet med att vi lagrar era mail-adresser är att vi

önskar hålla er uppdaterade med produktnyheter samt berätta om referensprojekt och

nya avtalskunder. Om ni inte längre önskar få vårt nyhetsbrev, är det enkelt att

avprenumerera via länken nedan. Avregistrering sker omedelbart och ni får en bekräftelse.

Inom en arbetsdag raderas kontaktuppgifterna i vårt system.

 

Detta meddelande har skickats till [[EMAIL_TO]], klicka här för att avsluta.


