
Ljusstyrning i hemmet
Skapa dina egna ljusscenarion 



Öka komforten
> Tänd eller släck ljuset från den plats där du befinner dig!  

> Tänd utelampan automatiskt.

Skydda ditt hem och din familj
> Förhindra olyckor genom att automatisk tända upp barnens väg vid nattliga vandringar.

> Lys automatisk upp utomhus om någon kommer in på din tomt.

Gör det enkelt
> Du behöver inte vara elkunnig för att installera våra produkter för ljusstyrning,  

installationen är mycket enkel att utföra.

> Produkterna har inbyggd “plug and play” funktion för enklast möjliga installation.

> För att underlätta ytterligare för dig kan produkterna köpas i färdiga kit.

Styr dina ljuskällor automatiskt  
och förenkla vardagen!

Våra produkter för ljusstyrning är utvecklade för att ge dig full kontroll på 

ljussättningen i ditt hem.



Låt ljuset visa  
vägen i hemmet
Gör hemkomsten ännu behagligare 
genom att låta belysningen tändas upp 
automatiskt över ytterdörr och hall.

Gör ditt hem säkrare

Trådlös närvarodetektor för utomhusbruk



Tänd bara när det 
behövs
Se till att ingen skadar sig genom att 
famla omkring i mörkret. Ljuset tänds 
automatiskt genom närvarodetektion 
i badrum, toaletter och korridorer.

Och ljuset star aldrig på i onödan.

Trådlös närvarodetektor för inomhusbruk



Tänd belysningen 
från valfri plats
Styr belysningen enkelt och komfor-
tabelt från din soffa eller från din säng.

Skapa din egen komfort

Trådlös strömbrytare



Kontrollera belys
ningen från den plats 
där du befinner dig
Upptäck finessen med att enkelt styra 
belysningen i hela hemmet med vår 
väldesignade fjärrkontroll.

Skapa din egen komfort

Fjärrkontroll



Mycket ögongodis
> Låt våra väldesignade produkter för automatisk ljusstyrning försköna ditt hem.

> Njut av snygga produkter framtagna i våra välrenommerade designstudios.

Spara energi
> Tänd automatiskt och bara när det behövs. Aldrig mer lampor som står på helt  

i onödan!

> Släck hela våningsplanet samtidigt från valfri plats: inga kvarglömda energitjuvar.
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I de fall standarder och specifikationer ändras över tiden kan även innehållet i denna 
publikation bli inaktuellt. Kontakta vår kundtjänst för att få garanterat aktuella uppgifter.

Denna publikation är tryckt på 
ekolokiskt papper.

myhome.schneiderelectric.com

Upptäck våra smarta lösningar för 
automatisk belysningsstyrning utifrån 
dina egna behov: 

Schneider Electric Sverige AB

 Frösundsviks allé 1, 169 70 Solna
 Tel: 0771-95 30 30
 customercare.nordic@schneider-electric.com


