Vi kan alla göra något för miljön samt se över elförbrukningen i hemmet
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Därför är ett smart hem bra för miljön –
och ekonomin
Har du fått höra att smarta produkter bara är mer prylar som förbrukar el och
energi i hemmet? Det är faktiskt tvärtom – med ett smart hem kan du spara
både energi och pengar!

Kontrollera energin i hemmet
Äldre hemelektronik drar ofta stora mängder energi. Hur kan då nyare,
smartare elektronik hjälpa dig att minska energiförbrukningen? Enligt en
studie från EPA (Environment Protection Agency) kan den som använder smarta
termostater för att kontrollera uppvärmningen av sitt hem spara runt 10-30 %
på sina elräkningar, vilket i det långa loppet blir ganska stora besparingar.
Med smarta pluggar kan du själv kontrollera när elektroniken ska användas,
som att lägga upp scenarion när lampor ska tändas till exempel. Du kan också
mäta hur mycket el apparaten som är kopplad till pluggen förbrukar. På så
sätt kan du beräkna hur mycket ditt hem drar i energi och se vilka produkter
du bör byta ut till nyare, smartare och energisnålare elektronik. Med ett
sammankopplat smart hem kan du skapa scenarion där du berättar för ditt
smarta hem när och hur dina smarta produkter ska användas. På så sätt kan
du se till att ditt hem inte blir uppvärmt i onödan, belysning tänds och släcks
efter behov, solskydd aktiveras med mera. Med ett smart hem är
möjligheterna till vad du kan göra många!

Säkert med smart belysning
Med smart belysning lyser lamporna inte i onödan. Med smarta sensorer
släcks belysningen automatiskt när ingen är i rummet, eller så kan du tända
och släcka via appen i din smartphone eller med din röst om du har en
kompatibel röstassistent hemma. Att du kan styra lamporna via appen är
också en sak som gör att du kan känna dig tryggare när du är bortrest, då du

på ett enkelt sätt kan få det att se ut som att någon är hemma. Använder du
dessutom rörelsesensorer till din smarta belysning behöver du inte tända och
släcka manuellt, belysningen tänds automatiskt när du går förbi sensorn.
Särskilt bekvämt om man går upp mitt i natten eller en tidig och mörk
vintermorgon!

Somfy arbetar för miljön
Med sin Act for Green®-policy är Somfy ett miljömedvetet smart hemföretag,
som aktivt arbetar för att ständigt förbättra sina produkter så de blir mer
energisnåla från produktion till användning. Varje del i ledet undersöks och
miljöeffektiviseras, så att de ska bli så klimatsmarta, miljövänliga och
energieffektiva som möjligt. Vi har bara en planet, och Somfy tar ansvar för
att minska sin del av miljöpåverkan.

5 snabba elspartips
1. Använd inte standbyläge eller viloläge, det är en stor energislukare. Stäng
hellre av teven eller datorn med strömbrytaren eller en smart plugg när du
inte använder den. Har du digitalbox eller spelkonsol är det också en bra
vana att inte låta den stå på standby, då den också drar ström i viloläge.
2. Koka hellre vatten i vattenkokare än i mikrovågsugnen eller på spisen, då
detta drar mindre ström. Dessutom går det mycket snabbare!
3. Använd smarta pluggar för att bryta strömmen. En laddare till exempel,
drar ström även när produkten den inte ska ladda är inkopplad. Ett smart tips
är därför att samla flera laddare på samma grenuttag och koppla den till en
smart plugg, för att enkelt kunna bryta strömmen när den inte används utan
att behöva dra ur laddarna.
4. Skaffa smart solskydd som aktiveras automatiskt när solen ligger på. Då
sparar du mycket energi och pengar på att inte behöva kyla ner hemmet efter
att solen värmt upp det.
5. Byt ut dina gamla glödlampor till effektivare lågenergi-, halogen- eller
LED-lampor. Ännu bättre är att investera i smart belysning som till exempel
Philips Hue, som är kompatibelt med Somfy TaHoma så att du enkelt kan
designa din egen personliga, energisnåla belysningsatmosfär.
Ett smart hem är alltså en god investering både miljömässigt och

ekonomiskt!

Om Somfy Sweden AB
Somfy Sweden AB ingår i franska koncernen Somfy och är marknadsledande
inom en mängd olika områden, främst inom hemautomation. Idag är Somfy
etablerat i mer än 70 länder och sysselsätter 8000 människor över hela
världen. Somfy grundades 1969 och är en världsledande tillverkare av
produkter för automatisering av hemmet vilket omfattar allt från motorer för
markiser och rullgardiner men också inom hemautomatisering och smarta
hem där produkterna kännetecknas av hög kvalitet, tillförlitlighet och enkelt
handhavande. Produkterna bidrar med sina lösningar till en enklare och
tryggare vardag i hemmen.
Det svenska huvudkontoret ligger i Malmö där även ett modernt showroom
för det smarta hemmet finns. I Sverige har verksamhet genom Somfy
bedrivits sedan 1969 vilket lett till ett idag välkänt varumärke inom
automatisering för hemmen.
I Somfy Group ingår ett flertal välkända varumärken som Somfy, Simu, BFT,
Asa, Mingardi, Pujol, Dooya, Tube och Bononia. För mer information
besök www.somfy.se
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