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Presentation hustillverkare: Smarta hem enligt

Svenska Husgruppen

Bild: Svenska Husgruppen Svenska Husgruppen

Svenska Husgruppen, med varumärkena Faluhus och Forsgrens Timmerhus, har lång

erfarenhet av att erbjuda energisnåla kvalitetshus byggda av miljövänliga material. Bolaget

har sitt huvudkontor och tillverkning i Borlänge, Dalarna. Sen 2017 erbjuder Svenska

Husgruppen ”smart insida” genom en smarta hem lösning från Compare-IT. Mer

beskrivning �nns här. 

 

Beroende på husmodell och storlek samt hur mycket styrning man önskar kan

huskunderna välja mellan 3 olika smarta hem paket från Compare IT Alla lösningarna



huskunderna välja mellan 3 olika smarta hem paket från Compare-IT. Alla lösningarna

levereras som ett komplett smart automatik/styrskåp, där styrsystemet Home Line är

monterat och inkopplat. I varje paket ingår också brand- och rökdetektorer anpassade för

lösningen samt produkter för automatisk vattenavstängning när man lämnar bostaden.

Under vintern uppfördes bl a 2 stycken Faluhus i Bergshamra. Anlitad elinstallatör

Norrtälje Elteknik. 

 

Första smarta Forsgrens Timmerhus levererades till Åre redan 2016, se projekt här. 

 

Senaste katalogen hittar ni här.

Kommersiella projekt: Nyutbyggd Skybar på Malmö

Arena Hotel

Bild: Malmö Arena Hotel

Malmö Arena Hotell har nyligen invigt 100 nya hotellrum samt en nyutbyggd skybar.

Compare-IT har tidigare berättat om leverans av belysningsstyrning till hotellet. Under

vintern har skybaren på 16:e våningen genomgått en om- och utbyggnad och i samband

med det kompletterats med utökad belysningsstyrning från Compare-IT. Här kan man

njuta av en unik utsikt över Malmö och Öresund i 360 grader! Ansvarig elinstallatör är

Bravida Sverige AB Malmö. 

 

För mer info om hotellet se http://www.malmoarenahotel.com/.

Varför ska jag ha trådbundet system går inte allt mot



Varför ska jag ha trådbundet system, går inte allt mot

trådlöst?

Vi ställde frågan till Compare-IT:s tekniska chef och medgrundare Martin

Strandqvist. 
 
”Eftersom strömmen fortfarande är trådbunden så handlar det om att användaren ska

vara trådlös och det är användaren även med ett trådbundet system från Compare-IT.

Man ska heller inte glömma att ett ”trådlöst” system också kräver tråd och elinstallation

eftersom strömmen inte är trådlös. Vinsten med ett trådbundet system är att det kan

levereras helt förprogrammerat med rätt funktionalitet, detta minskar risken för

felprogrammeringar orsakade av den mänskliga faktorn och väger man in dålig

mobiltäckning inomhus så kan man misstänka att trådlöst inte har optimala

förutsättningar i våra täta bostäder. Det blir en robustare, snyggare och mer komplett

installation om systemet är trådbundet. Vi ska inte heller glömma minskandet av

radiovågor i luften. Ett trådlöst system måste på ett eller annat sätt kon�gureras och

adresseras på plats, det behövs inte med ett trådbundet system som är förprogrammera

och dokumenterat. Elinstallationen med ett trådbundet system skiljer sig inte så mycket

från en ”trådlös” elinstallation. Den verkliga nytta med trådlös teknik är när man inte kan

dra kabel. Vi kan enkelt med ett trådbundet system gå tillbaka till det läget som det

levererades i och därmed är nästa ägare av huset garanterad en smarta hem anläggning

som fungerar enligt dokumentation. Om du ska bygga nytt så är det mest förnuftiga att

bygga en trådbunden anläggning. 
 
Kort och gott så �nns inte en trådlös elinstallation. Däremot är det användaren som ska

vara trådlös och det är användaren oavsett om de har en trådbunden installation från

Compare-IT eller en installation baserad på trådlösa enheter. Den trådburna produkten är

en förutsättning under bostadsproduktionen som är en byggarbetsplats där gateways och

småprodukter lätt försvinner. Att programmera och kon�gurera en anläggning på en

arbetsplats när byggprocessen pågår är inte ett optimalt tillfälle och det blir lätt fel.” 

 

Martin Strandqvist, Teknisk chef och medgrundare till Compare-IT 

 

För mer information om hur systemet fungerar se vår animerade �lm: ”Så funkar det!”



Integrationsnyheter på gång

Som vi tidigare informerat om kommer man som användare av Compare-IT:s produktserie

Home Line inom kort kunna röstsstyra sitt smarta hem via Google Home Assistant. Se

exempel på styrning här. 

 

Innan halvårsskiftet kommer vi att lansera trådlös komplettering. I ett första skede

kommer det att vara sensorer och aktorer som man kan köpa via Compare-IT och vi

kommer även att säkerställa kompatibilitet med IKEA i första skedet. På sikt har vi för

avsikt att lägga till �er leverantörer och �er protokoll.

För investerare

Bokslutskommuniké tillkännages den 14 juni 2019 med efterföljande rapport-genomgång

den 18 juni 2019 kl 11.00.

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

Spotlight Stock Market.



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.

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


