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Senaste nytt: 
Riksbyggen först ut med smarta lägenheter från
Compare-IT 

Bild: Riksbyggen



Riksbyggen har som första större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem

lösning som standard i ett lägenhetsprojekt. 

Smarta hem lösningen som föreskrivits är Compare-IT:s produkt Home Line™.

Styrsystemet levereras förprogrammerat med grundfunktioner för trygghet och säkerhet

samt med boendekänslan i centrum. Lägenhetsprojektet BRF Prostkvarnen innefattar 54

stycken bostäder i Jönköping. I projektet kommer Home Line™ levereras installerad i

elcentraler från Alcadon AB. Byggstart under 2018 med beräknad in�yttning i början av

2020.  

För komplett pressmeddelande klicka här. 

För mer info om lägenhetsprojektet klicka här.

Presentation avtalskund: HM-Hus

Bild: HM-Hus

Inflyttning i det första smarta HM-Huset! 

Under devisen ”Mer hus för pengarna” säljer HM-Hus skräddarsydda lösvirkeshus med bra

kvalitet till attraktiva priser. Varje hus är unikt och helt anpassat utifrån kundens behov

och önskemål samt tomtens utformning och läge. All byggnation sker på plats. Bolaget

bygger endast i Göteborgsregionen och levererar ca 30-50 hus per år. Förutom

enfamiljshus projekterar och säljer HM-Hus även �erfamiljshus i 2-3 våningar, med plats

för 6-8 familjer. Bolaget grundades redan 1979 av Håkan Meurling och drivs idag av Johan

och Peter Meurling. 

Från och med 15 juni 2017 ingår ett smart hem paket från Compare-IT som standard i alla

hus som säljs. Grundfunktionerna levereras som standard i 4 olika paket, sammansatta

utifrån husens storlek och planlösning. Förutom grundfunktionaliteten, har kunden

möjlighet att välja till ett antal kompletterande produkter såsom t ex brand- och

rökdetektorer, vattenavstängningspaket, utökat dimmerpaket mm. 

Redan drygt ett år efter avtalstecknande levererade Compare IT det första systemet och



Redan drygt ett år efter avtalstecknande levererade Compare-IT det första systemet och

under hösten �yttade den första familjen in i sitt smarta HM-Hus! Vi tackar HM-Hus och

familjen Larsson för förtroendet och önskar en riktigt �n jul i det nya huset! 

För mer information se www.hm-hus.se. 

Kommersiella projekt: Compare-IT levererat
belysningsstyrning till nattklubb Etage i Malmö

Bild: ETAGE

Mitt i centrala Malmö ligger nattklubb Etage, som ingår i Etagegruppen. I samband med att
Etagegruppen utökar sina lokaler har Compare-IT levererat belysningsstyrning från
produktserien Commercial Line™. Leveransen har bestått av 10 stycken styrsystem med
dimmerfunktionalitet samt en webbserver för att enkelt kunna styra systemet via appen.
Förutom produktleverans �ck Compare-IT konsultuppdraget att programmera samt
namnge produkter, ingångar och utgångar. Uppdraget innefattade även att programmera
och skapa scenarion i appen (samt utbilda personalen) som personalen ska använda för
att styra systemet. 

Ansvarig elinstallatör är Bravida Sverige AB i Malmö 



Martin på besök i ett smart hem från Compare-IT

Under sommaren 2018 färdigställdes ett enplanshus i Blekinge och bostadsinnehavarna

�yttade in. Huset har ett smart hem system från Compare-IT med funktioner för

framförallt trygghet och säkerhet. Funktionerna är förutom belysningsstyrning även

koppling till brandlarm och inbrottslarm samt vattenavstängning och läckage detektering.

För några veckor sedan trä�ade jag det trevliga paret för en genomgång av deras smarta

hem leverans. De har kommit igång bra med sitt smarta hem och de sitter redan framför

datorn med Mina Sidor och provar orädda sig fram mellan �ikar och inställningar. De är

väldigt intresserade och har satt sig in i sin anläggning ordentligt, det är kul att se eftersom

det är då de verkligen kommer att få glädje av sin investering. Jag ger dem en grundlig

genomgång av systemet med dess uppbyggnad, pushnotiser, scheman, grupper, scenarier

mm. och vi testar lite olika funktioner. När jag efter ca en timme lämnar dem så ska de

börja gruppera om och byta namn på sina utgångar till det som de känner igen och är

bekanta med. Så här inför julen passar de också på att lägga in scheman för att tända och

släcka adventsljusstakarna i fönsterna.  
 
Vi tackar förtroendet och önskar en riktigt god jul och gott nytt år!  

 
Martin Strandqvist, Teknisk chef och medgrundare till Compare-IT

Uppdaterad projekteringsanvisning och
användarmanual

Under hösten har Compare-IT:s projekteringsanvisning samt användarmanual

uppdaterats. Kompletta underlag för projektering hittar ni här. 

För generell användarmanual för Home Line™ klicka här!

För investerare

Kvartalsrapporten för kvartal 3 tillkännages den 15 mars 2019 med efterföljande rapport-

genomgång den 19 mars 2019 kl 11.00.

Senaste rapporter och pressreleaser hittar ni här l alternativt via Compare-IT:s sida på

Spotlight Stock Market.



Öppettider och support i samband med jul- och
nyårshelg

Under helg- och mellandagar �nns medarbetare på Compare-IT tillgängliga för akuta

supportfrågor. Välkomna att kontakta oss via mail info@compare-it.se och tel 040-41 37

00.

Stort tack för det här året, vi ser nu framemot ännu ett händelserikt och spännande

år 2019!

Istället för att skicka julkort skänker vi pengar till Läkare utan gränser.

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. Läs vår integritetspolicy här.




