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Alt om smarthus

ALLE BOLIGER KAN 
BLI SMARTE!

En god smartbolig er 
kostnadseffektiv og øker 
hjemmets komfort.
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Lavere forbruk
og større komfort

Hvem er vi?

Det er ikke tilfeldig at vi heter ALT Installasjon. 
Våre elektrikere hjelper deg med ALT som har 
med elektrisitet å gjøre, fra boligkontroll og 
belysning til varme, tele og data.

Vårt mål er å gi deg de beste elektrikertjenestene, 
den beste servicen og de beste løsningene. Vi 
hjelper deg mer enn gjerne med gode råd og 
inspirasjon til det elektriske i boligen din. 

Kort og greit, vi ønsker å hjelpe deg med å få  
ALT i orden!

Din elektriker i Vestfold

Hva er et smarthus?
Et smarthus har som mål å redusere boligens 
energiforbruk og øke komforten. Det skjer ved 
at smarthusløsningen styrer og overvåker din 
bolig. I prinsippet er det et system for sentral 
styring og automatikk. 

Smarthus dreier seg om sikkerhet, komfort og 
en enklere hverdag. At du kan spare miljøet 
og penger samtidig, er også en fin bonus. Et 
smarthus lar seg enkelt installere i løpet av et par 
timer, og krever ingen oppgraderinger på elektrisk 
anlegg.

Kontroll på lys og varme fra mobilen

På grunn av klimaet vi har her i Norge er det 
naturlig at store deler av strømutgiftene går til 
oppvarming. Med smarthusteknologi kan du 
sette opp ulike programmer og scenarier, slik at 
temperaturen i boligen automatisk tilpasser seg 
tiden på døgnet. Eksempelvis kan temperaturen 
senkes med en grad eller to når du legger deg på 
kvelden, og ha steget til du kommer hjem fra jobb 
neste ettermiddag. 

Du kan også lage automatiske scenarier for et 
døgn, en uke eller sette «feriemodus». Du kan også 
styre alt slik du mener det er best, til enhver tid. 

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere 
løsninger. Vi har lang erfaring og kompetanse 
på el-løsninger som gjør boligen din grønnere, 
blant annet innenfor elbillading, solceller og 
byggautomasjon. Du kan være trygg på at vi tar 
din komfort og ditt energibruk på alvor. Sammen 
gjør vi en forskjell.

Vi har en rekke produkter og løsninger som gjør 
det trygt og enkelt for deg som kunde å velge 
ALT+ som din leverandør - enten det gjelder privat, 
næring eller det offentlige. 

Din leverandør av smarte løsninger

Solcellepanel . Ladeløsninger for elbil . Byggautomasjon
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Energisparende

Med smarthusteknologi kan du få full kontroll på varmeforbruket, og det 
synes på strømregningene. Du kan for eksempel senke temperaturen i rom 
du ikke oppholder deg i, samt aktivere innstillinger som regulerer lys og 
varme etter behov. Energien brukes kun når du trenger den, og på den 
måten vil du senke unødvendig strømforbruk, og få en mer miljøvennlig 
bolig.

Trygghet

Sikkerhet og trygghet er viktige stikkord, og det er flere aspekter ved 
smarthusløsningene som gjør seg gjeldende her. Du trenger aldri å lure 
på om du husket å slå av kaffetrakteren, og du kan få varslinger når barna 
kommer hjem fra skolen. Det finnes også tilfeller der smarthus regnes 
som velferdsteknologi. For eksempel kan eldre ha nytte av en alarm, som 
blant annet varsler ved fall eller en åpen utgangsdør.

Komfort

Gjennom mobilen kan du styre lys og varme hvor enn du er i verden. 
Om du sitter foran TV-en og vil dempe lyset, eller om du vil varme opp 
hytta før du kommer opp på fjellet, har du alltid systemet tilgjengelig i 
lommen din. Og det er både stas og praktisk med litt ekstra automatikk 
i hverdagen, i alle fall når det gir deg følelsen av å ha en litt mer luksuriøs 
bolig.

Verdiøkning

Med smarthusløsninger vil boligen din fremstå mer fremtids- og 
miljørettet, som ikke bare gir trygghet, komfort og lavere strømregninger. 
Det vil også gi et konkurransefortrinn på boligmarkedet.

Hvorfor smarthus?
Få en enklere hverdag med en fremtidsrettet 
bolig som styrer seg selv. Et tryggere og 
smartere hjem!

Med moderne smarthusteknologi har du alltid 
tilgang til husets systemer, uansett hvor du 
befinner deg. Noe som medfører at du kan ha full 
kontroll og oversikt over hjemmet til enhver tid. 
Via app på mobilen kan du sette opp automatiske 
programmer, samt stille inn manuelt slik at du kan 
nyte ferien helt bekymringsfritt. 

Alle kan ha smarthus

Våre smarthusløsninger kan tilpasses alle type 
boliger, hus og leiligheter, gamle som nye - for ikke 
å nevne feriehus og hytter. Uansett om du skal 
bygge nytt, sette opp tilbygg eller pusse opp. Det er 
også et godt hjelpemiddel for bevegelses-
hemmede, eller til bruk i hus med flere etasjer. 

Omtrent alt kan bli smart, fra din elektroniske 
dørlås til dimmeren som styrer downlightene på 
badet. Du bestemmer selv hvor stor del av huset du 
ønsker å inkludere.
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Få full kontroll
over egen bolig

Varmestyring
Når du har bedre kontroll over boligens var-
mekilder, er det lettere å styre både forbruk 
og temperatur i alle rom. 

Vi er helt avhengige av oppvarming i boligen 
vår for å ha et godt og behagelig inneklima. 
Det er kanskje ikke overraskende at svimlende 
60 prosent av strømregningen vår går med 
til oppvarming, men heldigvis er det mye å 
spare. Det finnes varmestyringsløsninger for 
perfekt inneklima, samtidig som det holder 
energiforbruket nede – bra for lommebok og miljø. 

Smart varmestyring

Med smart varmestyring kan du redusere varmen 
i boligen din når du er på jobb, bortreist eller 
om natten når du sover. Du kan enkelt tilpasse 
temperaturen i boligen etter familiens døgnrytme 
og rutiner. Og alt dette kan du styre fra mobilen 
din. 

Bor du i en bolig med mange varmesoner, vil 
det være fordelaktig for deg å investere i en 
løsning for sentralstyring av varmen (Linke 
til smarthusløsning). Det som skiller denne 
løsningen fra vanlig varmestyring er at du kan 
styre alle varmesoner i boligen fra ett og samme 
sted.

Med varmekabler utendørs slipper du å få snø 
og is i takrennene og på resten av utearealet, 
uten at du behøver å gjøre noe som helst. Dette 
bidrar til økt fremkommelighet og sikkerhet, 
som igjen bidrar til å øke den totale komforten. 
For å unngå at varmekablene står på hele 
tiden, kan en snømelder installeres. Den sørger 
for varmekablene kun slår seg på når det er 
nødvendig. 

ALT Installasjon 
har elektrikere over hele 

Østlandet, og vi kan 
hjelpe deg med alt 

av små og store 
oppdrag.

TRENGER  
DU ELEKTRIKER?

Smart energistyring

Å ta kontroll over ditt energiforbruk er en enkel måte å 
spare penger på. I tillegg til å ha kontroll over temperatur 
og komfort, vil energistyring tilegne seg kunnskap om dine 
aktivitetsmønstre - og tilpasse seg automatisk. Det vil si du 
har en komplett forbruksoversikt over smarte enheter.
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Våre løsninger
Vi har et bredt utvalg pakker og løsninger, 
og hjelper deg mer enn gjerne med å finne 
løsningen tilpasset ditt behov.

En modulbasert smarthusløsning krever ingen 
oppdateringer av det elektriske anlegget for 
å fungere, og det er enkelt å installere. Du 
bestemmer også selv hvor stor del av huset du 
ønsker å inkludere.

Våre smarthusløsninger leveres ferdig montert, 
hvor installasjon og eventuell programmering 
er inkludert i pakkeprisene. Når du bestiller 
et produkt hos oss, vil vi ta kontakt for å 
avtale montering av produktet i din bolig. 
Servicedokumenter og garanti medfølger.

Takhøyttaler Sonos
In-Ceiling, arkitektoniske høyttaler

15990,- / pr. stk

Move smarthøytaler
Batteridrevet, utendørs og innendørs

4240,- / pr. stk

Control4 smarthus
Smarthuset som har alt

Pris etter avtale

KNX Boligpakke
8 rom, 8 lyssoner og 6 varmesoner

49338,- / pr. stk

Xcomfort Leilighetspakke
6 rom, 6 lyssoner og 1 varmesoner

21900,- / pr. stk

Xcomfort Boligpakke
8 rom, 8 lyssoner og 6 varmesoner

38300,- / pr. stk

Smart Termostat Heatit
Termostat for elektrisk gulv-varme

1869,- / pr. stk

Komplett SmartDør utvidelse
Dørlås, porttelefon og tilgang til app

8990,- / pr. stk

Futurehome Leilighetspakke
6 rom, 6 lyssoner og 1 varmesoner

21124,- / pr. stk
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Våre smartløsninger

Poly solcellepanel Jinko Solar 
JKM 280W
60 solceller med avansert glass- 
og overflateteksturering

Garo CLBDC Ladeboks Type 2
ST-T2
Hurtiglader med stikkontakt

ZapCharger PRO ZAPTEC
u/bakplate
Hjemmelader 

Pris etter avtale

Pris etter avtale

Mono solcellepanel Jinko Solar
JKM 310W
Solcellepanel med dikret design

Garo CLBDC Ladeboks Type 2
FK-T2
Hurtiglader med fast kabel

Bakplate til ZAPTEC 
Bakplate til hjemmelader

Solcelleomformer SolarEdge
HD-Wave 1PH 3
Ènfaset solcelleomformer

Hjemmelader Easee Home
Intelligent og elegant hjemme-
lader - Finnes i 5 forskjellige farger

Pris etter avtale

Pris etter avtale

Pris etter avtale

Gjelder t.o.m. 
31.12.20

Pris etter avtale

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere 
løsninger. Vi har lang erfaring med el-
løsninger som gjør ditt bygg grønnere, 
blant annet innenfor elbillading, solceller og 
byggautomasjon.

Sammen finner vi løsninger som gjør det enklere 
å spare penger og få en grønn og komfortabel 
hverdag.

Hjemmelading av elbil
Solceller og anlegg tilpasset ditt bygg

Det legges stadig til rette for flere ladestasjoner, 
på grunn av den kraftige veksten med elbiler på 
norske veier. Likevel lader de aller fleste elbileiere 
bilen sin hjemme. Hva er galt med det, tenker du 
kanskje? Svaret er enkelt, de fleste boliger har ikke 
elektrisk opplegg tilpasset lading av elbil.
 
Selv om bilen leveres med ladeutstyr som passer 
til vanlig stikkontakt, er dette en såkalt nødlader, 

Stadig bedre teknologi gjør det rimeligere og mer 
effektivt med egne solcelleanlegg. Vi i Alt+ leverer 
solcelleanlegg til både privatboliger, næringsbygg 
og større offentlige bygg.

Med oss i Alt+ på laget kan du være trygg på at 
du får et solcelleanlegg som fungerer og som gjør 
det enklere å spare penger. Vi samarbeider med 
kjente leverandører, og tilbyr kun solcelleanlegg av 
høyeste kvalitet og med det beste innen teknologi.

og ikke beregnet på daglig lading. Langvarig 
belastning kan gi varmgang og brann i det 
elektriske anlegget. 

Vi har et bredt utvalg trygge og effektive løsninger 
for hjemmelading, fra etablerte leverandører som 
Zaptec, Easee og CARO. Hjemmelader kan også 
enkelt kombineres med en smarthusløsning.

VI HJELPER DEG!
Snakk med oss så finner vi 
en smart løsning tilpasset 
ditt behov.

14900,- / pr. stk ink. installasjon

14900,- / pr. stk ink. installasjon
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ALT OM SMARTHUS

Kontakt:

Skaugveien 2

3178 Våle

33 06 10 20

post@altinstallasjon.no

Se hvordan du kan oppgradere hjemmet ditt og la deg inspirere på våre nettsider.

Bli inspirert!

www.altinstallasjon.no 


