
LIVET BLEV PRECIS  
LITE ENKLARE

Klick !



FRAMTIDSSÄKRA 
DITT HEM

Nu kan du välja till Home Boost när du bygger nytt 

hus med SmålandsVillan. Från en och samma app har 

du möjligheten att kontrollera eluttag, belysning, vatten 

och ventilation – vare sig du är i eller utanför hemmet. 

Lösningen framtidssäkrar ditt hem genom att låta dig 

aktivera hela huset med en knapptryckning. Så fort nya 

tjänster adderas till systemet kan du få tillgång till dem 

också. Möjligheterna kommer bara att bli större och större.

FÅ ÖVERBLICK

DU VÄLJER

SÄTT STÄMNINGEN

HOME BOOST  VÄLKOMMEN HEM

Följ din elförbrukning från 
månad till månad. 

I utvalda eluttag finns  
ett styrt relä som kan  
kontrolleras via appen.

Dimra belysningen direkt 
från appen.

HOME BOOSTA 
DIN INREDNINGSBARA 

ÖVERVÅNING
När du inreder övervåningen kan  

du enkelt utöka systemet till alla rum.



VÄLJ SCENARIO
Här kan du enkelt skifta mellan  

husets hemma- eller bortaläge som 

är förprogrammerade i appen. 

ELUTTAG

De utvalda sockeldosorna har dels ett 

uttag som kan styras via appen, dels 

ett som alltid har strömmen på. 

MENY
Bläddra åt sidan för att nå fler funk-

tioner i appen – som att exempelvis 

skapa ett eget scenario eller följa din 

elförbrukning.

VÄRMESTYRNING
Kontrollera temperaturen på värme och 

varmvatten via Home Boost. Du kan även 

styra din värmepump som en del av dina 

förprogrammerade scenarion. 

TILLBAKA HEM
Du kan alltid klicka på huset för  

att komma tillbaka till startvyn. 

BELYSNING
Via lampikonerna kan du tända,  

släcka eller dimra husets belysning.

Via appen får du överblick över hela ditt hus. Den intelligenta  

plattformen tar dig direkt till planlösningen som är specifik för

just ditt hem. Därifrån kan du anpassa husets enheter utifrån  

dina behov. 

LÄR KÄNNA APPEN

HOME BOOST  LÄR KÄNNA APPENHOME BOOST  LÄR KÄNNA APPEN

Få överblick 
över ditt hem 

– VAR DU ÄN ÄR
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Med hjälp av scenarion kan du automatisera olika funktioner 

i ditt hem. Här kan du få en första introduktion till hur du 

skapar ett scenario. Börja med att välja Scenarion från  

menyn och tryck på plustecknet. 

SKAPA ETT 
EGET SCENARIO

BORTA
När du ska gå till jobbet på morgonen är det dags att aktivera scenariot 

Borta. Då kommer husets lampor och styrda eluttag att stängas av och 

värmepumpen går in i sitt bortaläge för att spara energi. Läckagevakten, 

som är placerad i köket och på inkommande vatten, samt ljusstyrningen 

fortsätter att vara aktiv även när du lämnar huset. Efter tre timmar slås allt 

inkommande vatten som är kopplat till diskmaskin, tvättmaskin och vatten-

skåp av.

FÖRPROGRAMMERADE SCENARION
Med Home Boost-appen kan du skapa scenarion anpassade utifrån dina 

rutiner. Fyra scenarion är redan förprogrammerade för ditt hem. De kan 

aktiveras via appen, via scenarioknappen eller genom att schemalägga 

automatisk aktivering.

NATT
Scenariot Natt släcker alla lampor. Uppkopplade  

eluttag stängs av och efter tre timmar slås det  

inkommande vattnet av. Läckagevakten kommer  

att fortsätta indikera på vattenläckor från de upp-

kopplade delarna. Även den förprogrammerade 

ljusstyrningen fortsätter att vara aktiv. 

HOME BOOST  DINA SCENARION

4. 4. 

1. Först kommer du till sidan NÄR där du 

styr om det är en enhet, ett läge, ett klockslag 

eller solens upp- och nedgång som scenariot 

ska utgå ifrån. Här kan du exempelvis fylla i 

”Klockan 7”.  

3. Sedan kommer du till GÖR där du bestämmer 

vad som ska hända när aktiviteterna under NÄR 

(och eventuellt OCH) är igång. Här kan du 

exempelvis fylla i ”Uttag köksbänk: PÅ”. 

2. Nu väljer du OCH där du väljer om det är 

mer än en enhet, ett läge eller ett solläge som 

ska styra när scenariot sätts igång. Här kan  

du exempelvis fylla i ”Dimmer sovrum:  

DIMMA UPP”. 

BORTREST
När scenariot Borta har varit aktiverat i 24 timmar kommer det att övergå  

i scenariot Bortrest som även låter dig fylla i exakt när du kommer hem.  

På så vis vet värmepumpen när huset behöver vara varmt igen. Huset fort-

sätter att tända och släcka lampor enligt dina vanliga rutiner som en extra 

säkerhetsåtgärd. Dessutom kan du välja att det automatiskt ska skickas 

notiser till exempelvis grannar för att informera om att ni är bortresta.

HEMMA
När du är tillbaka igen kan du slå över till 

scenariot Hemma för att få huset att vakna 

till liv. De förprogrammerade funktionerna 

startar, husets vatten kommer att slås på 

igen och värmepumpen går från bortaläge 

till aktivt läge.

På så vis kan du se till att när klockan är 7 tänds dimmern i sovrummet och  

kaffebryggaren på köksbänken startar. Du kan addera nya scenarion och uppdatera 

dina befintliga via telefonen, surfplattan eller datorn. 

HOME BOOST  DINA SCENARION
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HOME BOOST  SÅ FUNGERAR DET

TJÄNSTER & VAROR

Via appen har du möjlighet att beställa ytterligare 

produkter och tjänster som kan hjälpa dig skräddarsy 

ditt hem. Vår teknikleverantör FM Technology  

erbjuder detta via sin webbshop.     

BELYSNING

Dimra lampor och ställ in olika ljusscenarion från en  

och samma app. Med Home Boost kan du även se till att 

belysningen stängs av automatiskt när ingen är hemma. 

VÄRMEPUMP

Den uppkopplade värmepumpen följer 

husets scenarion för att exempelvis gå in i 

sparläge när ingen är hemma. Genom att 

synka Nibe Uplink med Home Boost får du 

tillgång till alla värmepumpsfunktioner. 

VENTILATION

Du kan enkelt styra husets ventilationssystem 

via Home Boost. Med appens olika scenarion 

kan du se till att ventilationsflödet automatiskt 

anpassar sig till om någon är hemma eller inte.

STATISTIK 
Via appen kan du få ut förbrukningsdata för el, 

värme, kallvatten och varmvatten. Du kan även 

se statistik för värmepumpens totala elförbrukning 

och kompressorns elförbrukning för varmvatten. 

Husets Gateway blir kärnan i ditt uppkopplade hem. 

Den installeras i ditt mediaskåp och kommunicerar 

sedan trådlöst med alla funktioner. På så vis kan  

tekniken samverka och sköta sig själv utifrån de  

regler och förutsättningar som du sätter. 

LÄCKAGEVAKT

I ditt hem finns flera läckagevakter som ger indikeringar 

vid läckage. Med hjälp av en ventil kommer husets vatten-

tillförsel att stängas av vid behov för att hjälpa dig undvika 

besväret som vattenskador resulterar i.  

ELUTTAG

Via Home Boost kan du kontrollera husets 

styrda uttag. De kan exempelvis slås av med 

hjälp av en regel som du ställer in i appen eller se 

till att fönsterlampan tänds när det blir mörkt ute.

ADDERA ANDRA FUNKTIONER 

Genom att trycka på knappen Inkludera i appen börjar husets 

Gateway lyssna efter andra uppkopplade produkter som 

fungerar med Home Boost. Dessutom kan du enkelt lägga 

till en ny ikon för dina uppkopplade enheter i din planlösning 

i appen.

HOME BOOST  SÅ FUNGERAR DET

Få tid över 
till annat

09.08.



HUR DU  
KAN MINSKA 
DITT AVTRYCK
Med hjälp av de scenarion som finns för- 

programmerade i din app kan du skräddarsy 

tekniken utifrån dina vanor. Exempelvis så slås 

belysning, transformatorer och andra funktioner 

av när ingen är hemma. Dessutom kan värme 

och belysning justeras automatiskt efter solens 

värme och ljusstyrka. Men det finns fler sätt att 

minska sitt avtryck på.

PRODUCERA DIN EGEN ENERGI

Genom att kombinera en uppkopplad värmepump 

med uppkopplade solceller kan du på allvar minimera 

ditt hus miljöpåverkan. Du kan lätt överblicka både 

din elproduktion och din värmeförbrukning via Home 

Boost-appen – samt se till att anpassa båda delarna 

utifrån dina behov. 

SOLCELLSKALKYLATORN

På nibe.eu kan du själv räkna ut hur mycket du kan spara 

genom att bli mikroproducent av grön el. 

MINSKA ÅTGÅNGEN

SmålandsVillans leverantör inom värme, vatten och 

ventilation är NIBE Energy Systems. Det är via dem som 

vi bland annat erbjuder både värmepump och solceller 

till ditt hem. Med deras solcellspaket är det möjligt att 

halvera eller till och med neutralisera husets energiåtgång.

HOME BOOST  MILJÖPÅVERKAN

Den trådlösa kommunikationen i huset gör det så enkelt som möjligt att  

underhålla systemet och vidareutveckla funktionaliteten. Allt eftersom nya  

tjänster och möjligheter blir tillgängliga för Home Boost kommer du kunna  

ta del av dem i din app och ditt hem. Abonnemanget är helt gratis första 

året, som därefter övergår till en löpande avgift varje månad.

DET HÄR FÅR DU  
MED HOME BOOST

   UNDER UTVECKLING

• GPS-styrd funktionalitet 

• Röststyrning 

• Underhållstjänster 

• Möjlighet att beställa fler tjänster och varor i appen 

   DETTA INGÅR

•  Appen där alla funktioner finns samlade

•  Dörrsensor med magnetkontakt vid entré och groventré som känner  

    av om dörrar är öppna

• Belysningsdimmers på strömbrytare

• Automatisk tändning av utebelysning

• Styrda eluttag invändigt

• De fyra förprogrammerade scenariona Hemma, Natt, Borta och Bortrest

• Mätning och statistik kring förbrukning av el, värme, kallvatten och varmvatten 

• Styra värmepumpen via appen med hjälp av Nibes system Nibe Uplink

• Ventilationsflöde som kan sättas i bortaläge, då ventilation stryps eller minskas 

• Läckagevakt med automatisk avstängning av inkommande vatten vid läckage 

• Möjlighet att beställa tjänster och varor via FM Techologys webbshop 

• Ett komplett brandlarm med röksensorer 

• Möjlighet att addera till ytterligare uppkopplade produkter,  

   exempelvis garageport (för en extra abonnemangskostnad)

FM Technology är vår samarbetspartner som tillhandahåller denna teknik för att göra ditt hem framtidssäkrat. FM Technology,  

som är personuppgiftsansvariga, betraktar all sensordata som persondata och behandlar lagring och behandling enligt GDPR. 

HOME BOOST  VAD SOM INGÅR

VID FRÅGOR ELLER FELANMÄLNINGAR

Supporten för Home Boost går via vår partner FM Technology. Dit kan du vända dig genom att 

göra en felanmälan i appen, ringa 010–60 39 000 eller genom att skriva till info@fmtechnology.se 

11.10.



Läs mer om framtidens hem på smalandsvillan.se Utgåva maj 2019

Home Boost sammanför hemmets delar på en och samma 

plats och erbjuder hållbara, energieffektiva och framtidssäkrade 

hem – anpassade efter dig och dina behov.

Appen kopplar samman allt det som underlättar din vardag 

med en mängd smarta lösningar. Klick, så kan du skapa ett 

säkert, underhållande och hjälpsamt hem för hela familjen.  

Det är Home Boost.

DET SKA VARA ENKELT  
ATT KOMMA HEM


