
Gigaset lanserar hemövervakningslösningen Elements

Nu släpper Gigaset sin nya hemövervakningslösning Elements, ett sensor- och molnbaserat system som skänker trygghet när
hemmet står tomt. Sensorer registrerar vad som händer inom hemmets fyra väggar och vidarebefordrar informationen till
användarens smartphone. 

Gigaset Elements är ett nytt sensorbaserat säkerhetssystem som kopplar samman hem och smartphone och låter användaren, på distans, ta
del av informationen för att kunna reagera.

 – Gigaset Elements hjälper den moderna, mobila och uppkopplade konsumenten att hålla kontakt med sitt hem och att skydda denna privata
plats. Med Gigaset Elements ger vi våra kunder en möjlighet att hålla koll på hemmet, var de än befinner sig, utan att behöva binda upp sig via
abonnemang eller avtal, säger Johan Sandström, VD på Gigaset.

Startpaketet består av två DECT ULE-baserade sensorer, en dörrsensor och en rörelsedetektor, samt en basstation. Det finns även en
tillhörande app för smartphones som är kompatibel med iPhone 3G och senare samt Android version 2.3 och högre. Gigaset Elements består
av moduler och kan därför byggas ut efter behov med exempelvis extra dörr- och fönstersensorer, rörelsedetektor och larmsiren.

 – Möjligheterna inom denna produktkategori är enorma. Allt fler produkter kommer att kopplas upp mot internet och styras via våra mobiler,
något som öppnar upp nya möjligheter för lösningar som förenklar vår vardag, säger Johan Sandström.

Gigaset Element-serien består av:
1.Appen: Den kostnadsfria appen för smartphones och webbläsare betyder att hemmet aldrig är längre bort än en knapptryckning. Den gör
det möjligt för användarna att vidta omedelbara åtgärder om något oväntat skulle inträffa.
2.Basstation: Plattformen för att kunna använda Gigaset Elements och ansluta sensorerna till en smartphone.
3.Rörelsedetektorn: Den batteridrivna trådlösa sensorn känner av om någon rör sig i hemmet.
4.Dörrsensor: Den batteridrivna trådlösa sensorn känner skillnaden mellan ett vanligt öppnande av en dörr och ett inbrottsförsök.
5.Fönstersensor: Den batteridrivna trådlösa sensorn levererar information om aktuell status för fönstret och om det öppnas eller stängs.
6.Larmsiren: Vid ett inbrottsförsök larmar sirenen högt i avskräckande syfte.

Gigaset Elements finns nu till försäljning. Startpaketet har ett uppskattat pris på 2000SEK. Tillvalsenheterna siren samt dörr- rörelse- och
fönstersensorer uppskattat pris 500SEK vardera. Smartphone-appen är kostnadsfri och inga ytterligare kostnader tillkommer vid dess
användning.
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Gigaset Communications GmbH är en av världens största tillverkare av trådlösa telefoner och marknadsledande i Europa när det gäller
DECT-telefoner. Gigaset har sitt huvudkontor i München och utvecklar, tillverkar och distribuerar högkvalitativa produkter. Företaget har en
produktportfölj som innehåller fasta telefoner och enheter för Voice Over IP samt telefonsystem.  Den primära produktionen sker i Bocholt,
Tyskland, där Gigasets produkter tillverkas under rigorösa kvalitets- och miljökrav. För mer information, besök
http://gigaset.com/se/sv/pages/index.html.
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