
Styr hela bostaden eller kontoret trådlöst  

från vart du än befinner dig     

  
Med Digitala hemmet  v 5.0 blir det möjligt att via en sändarmodul (433 MHz) ansluten till datorn, trådlöst styra fjärrströmbytare i bostaden avsedda för 230 V. Man kan 
dimmra lampor, tidsstyra värme element, slå av/på köksmaskiner starta/stoppa värmepumpen, fläktar etc. Styrningen av bostaden kan ske från fjärrkontroll, den egna 
datorn, en fjärransluten dator, mobiltelefon, eller genom att skicka e-mail. Ansluter man en web kamera kan man övervaka det man styr från med en fjärrdator via Internet 
eller få en rörelse detektor funktion med möjlighet att t ex slå/av på fjärrströmbrytarna vid rörelseindikering och/eller larma direkt till mobiltelefonen.  
  

  
  

Digitala hemmet v 5.0 (datorn på bilden ingår ej) 
  
Digitala hemmet v 5.0 sammanfogar flera olika gränssnitt till en kommunikativ enhet, där användaren har möjlighet till komplex användning på ett enkelt sätt. 
  
  
Styr belysning i kontoret eller affären: Slå av/på eller dimmra befintlig belysning utan att lämna receptionen eller kassan. 
  
Energibesparing: Switcha elvärme/belysning med tidsstyrning efter behov på dom tider när man befinner sig i bostaden.  
  
Lura tjuven: Slå på/av belysning slumpmässigt när man inte är hemma. 
  
Övervakningskamera/Villalarm Web kameran används som en övervakningskamera alternativt rörelsedetektor (Web kamera ingår ej i basutbudet).  
  
Föredragshållaren: Skapa stämning eller illustration genom att tona ner belysningen eller ansluta effekter. Endast fantasin sätter begränsningar.  
  
Hemförsäkran: Slå av den glömda kaffebryggarn från mobilen.  
  
Nöje & lärande: Eller använd Digitala hemmet v 5.0 endast för att det är roligt och lärande. Lämpligt för barn över 9 år.   
  
  

 
Screenshot: Huvudprogram 
  
Med multitimer applikationen finns det möjligt att switcha värmeelement (230 V) på upp till 3500 W (finns som tillbehör). På så vis kan man ha värme på endast när man 
befinner sig i rummet och avstängt för övrigt tid, t ex mellan 8.00-14.00 när bostaden står tom. En del energikonsulter hävdar, att det går att spara upp till 10- 20 % av sin 
totala energiförbrukningen vid direktverkande el, på detta sätt. 
  
  
Med tillbehörande rörelsedetektorfunktion för web kameran kan man: 
  

aktivera fjärrströmbrytare  
ta foto  
skicka e-mail larm med tagit foto (även multipla e-mail)  
Spela upp ljud  

  
Rörelsedetektorns är ställbar för t ex bortfiltrering av husdjur eller mindre rörelser så att möjlighet finns till att t ex slå på en lampa när man sätter sig vid datorn och slå av 
den när man går därifrån. 
  
Larmet är utbyggbart via en/flera pir-detektorer (tillbehör) som i sin tur kan aktivera en lampa i närhet av web kameran. Programvarans rörelsedetektorfunktion larmar 
vidare via e-mail eller till den fjärranslutna datorn. Har man en mobil telefon med e-post klient kan få larmet direkt i mobilen. Alternativt att man använder sig av någon av 
de Internetjänster som gör om e-mail till sms. 
  
Genom enkel syntaxeffektiv programmering av timern kan man aktivera fjärrströmbrytarna på bestämda tider. Med programvarans slumptidsfunktion slumpas en tid fram 
mellan två angivna tider, vilket försvårar för tjuven att se om man verkligen är hemma.  
  

 
Screenshot: Web kamera applikation 
  
Användar gränssnitt 
  
Det grafiska användargränssnittet är utvecklad och framtagen i samråd med datapedagoger och upplevs intuitivt och lättanvänt t ex. 
  

autosparas inställningar kontinuerligt  
Snabb enkel tidsprogrammering genom att klicka direkt i klocka/kalender  
Klient / serversanslutning utan konfigurering*) , enbart IP-adress behövs  
Bild/rubrik ändras genom att klicka på den aktuella bild/bildrubriken  
E-mailstyrning görs genom att skriva in önskat kommandot direkt i e-mailets innehåll   

  
”Plug-in” funktion av sändaremodulen gör att inga konfigureringar behövs av kom-portar,  
bithastighet, paritet eller dylikt. 
  
*) Konfigurering av brandväggar kan tillkomma 
  
Säkerhet 
  
För att förhindra obehörigt inträde har varje programvara en unik parvis kodad Klient/Server applikation med inloggningskrav. För e-mail applikationerna krävs inloggning 
till respektive e-mail konto samt krav på tillåtelse från användaren för den avsedda e-mail varifrån  
Digitala hemmet  v 5.0 styrs.  
  
Tekniska tabell          
Mjukvara:                                                  JAVA                                  JRE, JMF (ingår i CD)         
Program storlek:                                        160 MB                              Windows(2000,XP,Me,98SE) 
E-mail styrning/larm:                                   pop3/smtp konto                  inloggningskrav    
Klient/Server-teknik:                                  TCP/IP                                Unik Parvis kodning 
Sändarmodul:                                             432.92 MHz                        USB anslutning 
Grupper av fjärrströmbytare:                      9                                          230 V, inomhusbruk§ 
Antal fjärrströmbrytare / grupp:                  oändligt 
Max effekt fjärrströmbrytare:                      3500 W(tillbehör)                1500 W i basutbudet 
Räckvidd för sändarmodul:   ca 25 m                                                     vid fri sikt                     
Dimmerfunktion:                                         40 till 300 W                        endast glödlampor  
Övervakning/larm:                                      Web kamera                        rörelsedetektorfunktion 
  
I bas paketet igår: 
Manual och Programvara på CD 
  
1 st sändarmodul 433 MHz 
9 st fjärrströmbrytare: (6 st avsedda för 1500 W och 3 st med dimmerfunktion)  
1 st fjärrkontroll 
1 st USB sladd 
  
Sändarmodulen är CE-märkt enligt kraven för EMC direktivet.  
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