100%
kontroll

Sense

Vi gjør det lett for deg
å ha full kontroll
Med Gilje Sense i dører og vinduer har du full kontroll på om huset ditt er
lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger
finner du på mobiltelefonen.
En enkel app gir deg oversikt over alle dører og vinduer koplet til Gilje Sense.
Har du noen gang vært i tvil om alle dører og vinduer er lukket og låst?
Med Gilje Sense har du full oversikt.

Sense
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Sensor
i karm og
vrider

Zigbee-modul
i dørlås

Vindu/balkongdør/skyvedør
Slik virker det: Giljes spesialutviklede vrider kommuniserer med sensoren i karmen og gir deg beskjed om vinduet eller døren er forsvarlig
lukket eller ikke. I appen ser du til enhver tid status på alle produktene med Gilje Sense. Varsling fra Futurehome-appen utløses dersom
kontaktfeltet i magneten blir brutt og boligen står i borte- eller feriemodus.
Du trenger:

En Strips Z-Wave
sensor i karmen

Futurehome Smarthub

Spesialutviklet vrider som
kommuniserer med sensoren

Sense

bestiller du sammen med nye
vinduer og dører. Tilgang til
app får du når du bestiller hub
fra Futurehome. Gilje Sense
fungerer med alle Z-Wave
kompatible smartsystem.
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Montering: Sensoren limes til karm og en spesialvrider erstatter eksisterende vrider. Når sensor og vrider
er montert søker du opp sensoren via Futurehome-appen, aktiverer den og du er i gang. Vi anbefaler at du
i appen gir hvert enkelt vindu et forklarende navn slik at det er lett å se hvilke vinduer et varsel gjelder for.

Ytterdør

Snar
t
for l klart
ever
ing

Slik virker det: Du kan sette opp push-varsel for å få informasjon om hvem som låser opp døren og du kan
fjernstyre låsen for å slippe inn f.eks hjemmelevering av matvarer eller feieren.
Du trenger:

Futurehome Smarthub

Yale Doorman med
ZigBee modul

Montering: Yale Doorman passer til de fleste moderne ytterdører på markedet og kan derfor enkelt erstatte
en tradisjonell vrider med separat lås. Når Yale Doorman-låsen er montert søker du den opp via Futurehome
appen, aktiverer den og du er i gang.
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Gilje Sense – veien til et smartere hjem

Gilje Sense er utviklet i samarbeid med Sensative og Futurehome.
Som bruker av Gilje Sense og Futurehomes plattform åpner det seg en verden av smarte løsninger som gir full kontroll over huset ditt.
Lysstyring, brann- og røykvarsling, varmestyring, vannlekkasje- og bevegelsessensorer er bare noen av de funksjonene du kan knytte opp mot
løsningen og mobilen din. Glemte du å slå av kaffetrakteren? Nå kan du gjøre det via telefonen.
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Én enkel app gir
full kontroll

Alle hus kan være smarte hus, man trenger
kun strøm og internett for å komme i gang!
Smarthus dreier seg om sikkerhet, komfort og
en enklere hverdag. At du kan spare miljøet
og penger samtidig er en fin bonus.
Et smarthus lar seg enkelt installere i løpet av
et par timer og krever ingen oppgraderinger
på elektrisk anlegg.
Design dine egne smarte løsninger.
Alle sensorene knyttet til Futurehome kan settes
opp til å kommunisere med hverandre. På den
måten kan du styre at varmen i huset ikke skrus
opp selv om et vindu er åpent, eller du kan
sette opp egne ferieprogrammer som slår på
og av lys til angitte tider. Alt gjør du enkelt via
Futurehome-appen på mobilen din.
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Sense
Et samarbeid med:

Dørfabrikken:
4460 Moi
Vindusfabrikken:
4335 Dirdal
tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

