TH O R N R E K L A M BY RÅ

Ge dig själv ett
varmt välkomnande!

Med DEFA Home kan du kontrollera
och styra fritidshuset på distans.
I stugan sätter du upp en basenhet som trådlöst styr en eller flera
stickkontakter. Basenheten har ett förinstallerat SIM-kort, så att du
kan reglera värmen och andra elektriska apparater via din dator eller
smartphone. Enkelt och pålitligt.

DEFA Home lanseras på Hem & Villa-mässan i
Stockholm 11-14 oktober. Välkommen till monter
A26:31 och utnyttja vårt mässerbjudande!

Det betyder att du kan hålla koll på underhållsvärmen när du inte är där.
Och basenheten larmar dig om det blir för varmt eller kallt. Blir det en
köldknäpp ökar du värmen tillfälligt, så inget fryser sönder, utan att slösa
energi på att ha för hög temperatur när det inte behövs.
Men det bästa är ändå lyxen att komma fram till en varm stuga!

Gå in på vår hemsida www.defahome.se
eller ring 0418-449470 så får du veta mer.
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Sm arta hu S

Sm a r ta h uS
”torpet är alltid varm och Skönt
när vi kommer fram.”
Håkan Sandberg
för två år
sedan frös ett rör sönder i familjen
Sandbergs sommartorp. Resultatet blev en mindre sjö på golvet
och en försäkringsskada som tog
en sommar att åtgärda. Nu har
familjen installerat det intelligenta
systemet DEFA Home, som gör
att kan familjen styra sitt fritidshus
från stan.
– Vi kan skruva upp och ner
värmen som vi vill, så att inget kan
frysa sönder på vintern. Dessutom
är det alltid varmt och skönt
när vi kommer dit, säger Håkan
Sandberg.
Det var inte roligt den där
vårdagen för två år sedan, när
familjen Sandberg öppnade dörren
till köket i sommarhuset. Hela
golvet var täckt av vatten, som en
mindre sjö, och både golv och väggar bågnade av fukten. Under en
köldknäpp mitt i vintern hade ett
rör frusit sönder – underhållsvär-

Mitt i vargavintern

Schematisk skiss över ett hus med
Defasystem.

men hade inte räckt till.
– Allt gick bra till slut, försäkringsbolaget trädde in och nu är
allt nyrenoverat och fint, berättar
hustrun Lena, som dock tyckte
det var tråkigt att familjen inte
alls kunde använda det älskade
torpet den sommaren eftersom det
renoverades.
Av skadan blir man vis. Idag har
familjen installerat det intelligenta
systemet DEFA Home, speciellt
anpassat för eluppvärmda fritidshus, vilket gör att familjen kan
kontrollera och styra sitt torp från
stan. När köldknäppen kom igen
vintern därpå, gick Håkan lugnt
in på sin smartphone och kunde
kontrollera och styra värmen med
hjälp av DEFA Home-appen.
Inga frostskador här inte! Han
har också, via DEFA, en egen
hemsida varifrån de olika zonerna
och funktionerna i torpet styrs och
där både dag- och natt-temperatur

men också underhållsvärmen kan
styras i de olika rummen.
– Det känns skönt att ha kontroll hemifrån. Det är ändå tio mil
till sommarstugan, så man åker
inte dit i en handvändning, säger
Håkan som inte bara styr elvärmen
i sommarhuset med DEFA Hometjänsten.
– Vi har också detektorer som
larmar om någon obehörig går
in genom dörrar eller fönster.
Och vi kan värma upp bastun på
distans! Det är en härlig känsla
att slippa komma till ett kallt
fritidshus. Ofta åker vi upp på
fredagskvällen efter jobbet och
då är det härligt att öppna dörren
till en varm stuga och ta en bastu
efter maten. Det är riktig lyx.
DEFA Home-systemet är
trådlöst och styrs med datorn eller
mobiltelefonen via GSM-nätet.
Den lilla basenheten, som är själva
hjärtat i systemet, är placerad på
väggen i torpets kök, och den har
två funktioner. Dels tar den emot
instruktioner från familjen, via
datorn eller mobiltelefonen, dels
styr den de trådlösa stickkontakter
som pluggas in i eluttagen och

som i sin tur reglerar elementen i
huset. Några stickkontakter styr
elvärmen, en annan en lampa, och
en kan sätta på bastun. Basenheten håller också koll på systemets rörelsedetektorer och ett par
magnetkontakter som, om de blir
aktiverade, skickar ett SMS till
Håkans telefon. I själva grundpaketet ingår en trådlös stickkontakt, men man kan koppla
till ytterligare ända upp till 48
kontakter i sex olika zoner. Håkan
och hans familj har valt att dela
in värmen i olika sådana zoner,
med en stickkontakt till varje
zon, så att de olika rummen kan
programmeras till olika temperaturer. För att styra värmen i flera
zoner finns även separata temperaturgivare att tillgå från DEFA,
som kan sättas upp på väggen i
de rum man vill ha temostatstyrning i, för att på så sätt vara säker
på ett bra frostskydd under kalla
vintern. Under vintern håller
köket och badrummet en relativt
hög temperatur under de kalla dagarna, för att inga vattenledningar
ska frysa, medan gäststugan och
sovrummen står på frostfritt läge.

Efter en vattenläcka installerade
Håkan Lindgren en DEFA Home i
sommartorpet.

Defa Home styrs via
webben eller mobilen.

Basenheten har två lägen – bortaläge, när familjen inte är i stugan,
och hemmaläge, som de aktiverar
innan när de anländer. Enkelt att
slå på med appen där man också
avläser temperaturen i de olika
rummen. Man kan också styra
med timer via webben.
– Det är ett väldigt enkelt
system, både att installera och använda, berättar Magnus Ingelsten
på DEFAs svenska kontor i Skåne.
– Många kunder tänker främst
på tryggheten med att ha kontroll
över huset på distans, men faktum
är att det också går att spara bra
med energi genom att styra uppvärmningen hemifrån. Mycket kyliga dagar höjer man temperaturen
och när det sedan blir mildväder är

det bara att sänka värmen eller enkelt låta termostatstyrningen sköta
jobbet. Man kan, enligt Vattenfall,
spara 2 000 kronor per år genom
att sänka och reglera underhållsvärmen till att hålla frostfri nivå
när man ändå inte är i fritidshuset.
Systemet är väl beprövat.
– Vi har runt 20 000 ”hytteägare” i Norge som har DEFAs
system, så vi har riktigt bra
erfarenhet av att ge trygghet och
komfort till fritidshusägare. Vi tar
heller inte bara ansvar för produkten utan också för tjänsten som
innefattar GSM-abonnemanget.

och då ingår allt man behöver för
att komma i gång. En basenhet
med förinstallerat SIM-kort och
en trådlös stickkontakt. Eftersom
GSM mobildataSIM-kort ingår
med abonnemang och en tjänst
bakom som övervakar och säkerställer att allt fungerar i stugan på
det sätt som stugägaren ställt in
de olika zonerna på webbsidan
eller appen så finns ett fast pris per
månad för mobiltjänsten och över-

vakningen – från 49 kronor per
månad eller max 79 kronor. Man
får en personlig sida på www.defahome.se, eller så kan man ladda
ner appen till sin iPhone, iPad eller
Androidtelefon, men det går också
att sköta systemet med SMS. En
väldigt bra detalj är att systemet
automatiskt väljer det GSM-nät
som har täckning där huset finns.
Fem års garanti och fri telefonsupport från oss ingår. Från och
med 10:e Oktober sker lansering
av nya webbplatsen och då kan
man hitta mer att läsa på
www.defahome.se 

Basenheten placeras på
väggen i sommarstugan.

Hur mycket kostar ett Defasystem?

– Ett grundkit kostar 1 990 kr,

”många kunder tänker främSt
på tryggheten med att ha kontroll över huSet på diStanS, men
faktum är att det ockSå går att
Spara bra med energi genom att
Styra uppvärmningen hemifrån.”
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