
1 
 

 

 

 

Dröm blir till verklighet med Z-Wave 

 

 

Det smarta hemmet är inte en framtidsdröm – det är redan här.  

Med Z-Wave teknik blir drömmen till verklighet. Skapa ditt 

automatiserade hem utifrån dina egna förutsättningar och ditt 

eget teknikintresse, det blir inte svårare än du gör det. Låt 

belysningen styras av rörelse och gardinerna av ljuset samtidigt som allt registreras i din mobil. 

Med våra produkter blir allt möjligt.  

 

SecurityPartner – SP AB har en lång erfarenhet från larm, med en historik från Securitas AB 

då larm övergick från relästyrda centraler till att datorer tog över mer och mer. Utvecklingen 

av kommunikation där datorer kommunicerar över Internet har skapat förutsättningarna för 

modernare larm och optimal trådlös styrning och övervakning av 

utrustning i både hem och på arbetsplatser. 

 

 

Z-Wave  

Z-Wave är en specifikation för trådlös kommunikation som är tänkt att användas till 

hemautomation och IoT - "Internet of Things". Då många enheter är batteridrivna har man valt 

att använda ett eget, strömsnålt protokoll som ej har för hög överföringshastighet eller 

räckvidd.  

Detta går i Europa på frekvensen 868 MHz och de företag som tillverkar Z-Wave-produkter 

licensierar protokollet och köper kommunikationschip från Z-Wave Alliance. 

 

Det finns många på marknaden som tillverkar dessa produkter, något som gör att priserna är 

fantastiska och produkterna anpassade även till de som inte är mest teknikkunniga. Alla kan 

införskaffa och installera smart teknik i sitt hushåll, det är både enkelt och roligt. 
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Många fördelar 

 

Det som är så bra med Z-Wave är att tekniken fungerar optimalt för trådlös styrning och 

övervakning av utrustning i både hem och på arbetsplatser. Den är utvecklad för att vara så 

energisnål som möjligt samtidigt som responstiderna på olika kommandon är snabb och säker. 

Gör ditt hem mer energisnålt samtidigt som det blir smart och helt anpassat efter dig och dina 

vanor. 

 

Det är enkelt att installera och menat både för den som bara vill ha en smart lampa och den 

som vill automatisera hela sitt hem.  

Du behöver inte vara en teknikentusiast för att montera utrustningen och väl på plats sköter 

du tekniken med internet. Plattformarna är trådlösa och kräver ingen stor investering eller 

centralenhet.  

Du kan börja i den skala du vill och bygga upp ditt smarta hem i 

exakt den utformning du själv önskar. Med Z-Wave kan allt från 

vitvaror till belysning bli anpassad efter rörelse, ljusintensitet 

och tid på dygnet. Det finns oändligt med möjligheter när det 

kommer till smarta produkter som gör ditt liv både roligare och 

enklare. 

 

 

 

Automatisera hushållet enkelt och snabbt 

 

Är du på jobbet men vill att lampan i hallen tänds ändå? Vill du 

kontrollera rörelse och få meddelande om när dina barn har 

kommit hem från skolan via en sensor vid ytterdörren?  

Det finns så mycket du kan göra med den smarta tekniken som automatiserar våra hem och 

du kan styra den från vilken plats som helst i världen. Inte minst kan du hantera en massa 

funktioner i ditt hem när du inte är hemma, när du vill.  

 

Det bästa är att du kan välja att koppla ihop precis så lite eller så mycket du vill. Du kan välja 

att kontrollera säkerhetsfunktioner, belysning, energisystem, kameraövervakningssystem och 

mycket mer. Det är bara din egen fantasi som sätter gränserna.  

 

 

 

 

 

 

Homey kombinerar alla 

dina trådlösa och smarta 

enheter i ett system som 

är enkelt att använda. 

Styr hela ditt hem med 

gratisappen för Android 

eller iPhone, och låt alla 

dina enheter fungera 

tillsammans i harmoni - 

oavsett teknologi eller 

varumärke. 

Meet Vera Secure, your home's new 24/7 "Security guard". 

Good-bye security panel. Hello Vera Secure! 
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Bygg ut efter hand. 

Vi utökar med produkter hela tiden men kan omöjligt spegla 

det enorma utbud som finns. Det finns alla Z-Wave produkter 

du kan tänka dig. Du kan sortera produkter på allt från typ av 

montering till spänning, maxeffekt, typ av sensorer/funktion, 

märken och kategorier.  

 

Viss montering sker med plug-in, andra ersätter exempelvis befintliga väggbrytare och vissa 

kräver installering under själva väggbrytaren. 

Några av dessa produkter kräver hjälp av elektriker med behörighet, så planerar du stora 

installationer av exempelvis belysning och förändringar i gruppcentral eller elcentral så går det 

säkert snabbare och utan incidenter om du tar hjälp av ett proffs. 

 

Det smarta hemmet har bara tagit sina första steg – se till att vara med i utvecklingen redan 

från början. Med våra leveranser kan du börja bygga ditt framtidshem redan i morgon. 

 

Ansluten belysning är smart och strömsnål. Du styr alla anslutna 

ljuskällor från en app i din smartphone och kan ställa in flera olika 

scenarion som passar tiden på dygnet och stämningen. Kanske vill 

du vakna av en gradvis starkare belysning i sovrummet? Eller att 

belysningen i köket tänds på ett svagt och behagligt sätt när du går 

upp och gör i ordning en macka mitt i natten?  

 

Många fabrikat 

Det och mycket mer är möjligt med produkter från Philips Hue, Fibaro, Nexa eller Zipato som 

ansluts till ditt Z-Wave-nätverk och kontrolleras via din mobil. Det är inte bara ljuset som kan 

styras, lika sömlöst kan sensorer runt om i ditt hem känna av allt från rörelse, rök, vatten, 

ljusintensitet och temperatur.  

 

Genom att sensorerna är kopplade till ditt trådlösa nätverk och 

andra enheter kan du styra så att rörelse eller rök triggar ett larm, 

att du direkt får ett meddelande i appen om det skulle ske en 

översvämning i tvättstugan eller att temperaturen sänks några 

grader när ingen är hemma.  

Du kan även göra så att filmen du tittar på i 

vardagsrummet automatiskt följer med dig till 

sovrummet när du vill fortsätta titta från sängen i stället 

för i soffan. 

Praktiska sensorer 

som rörelse, 

temperatur, ljus och 

rök/brand. 

The Fibaro Z-Wave Wall plug gör det 

möjligt att trådlöst kontrollera alla 

apparater, belysningar och liknande 

som är anslutna till den. 
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Känn er som 

hemma… 

Larmet kan kopplas 

till grannen eller 

annan som ser till 

bostaden, företag 

eller liknande när 

du är bortrest. 

Du kan även 

ansluta en 

larmcentral om du 

vill! 

Fantasi och önskan 

Fundera på vad som skulle vara lyxigt, smart och automatiskt i 

kombination med ett trygghetstänk som innebär att du kan resa bort, 

ligga och sola naken på baksidan, inte behöva vara orolig för vattenskada 

eller rökutveckling – utan att vara säker på att din anläggning hör av sig 

via din telefon, sirén eller på annat sätt som du själv bestämmer. 

Vad behöver man, skall anläggningen vara utbyggbar, enkel att justera 

och installera. Du kanske vill ha kameror anslutna för att i realtid 

undersöka status, spela in – oavsett var du befinner dig i världen. 

Vi hjälper dig, vi har tillgång till experter och personer med 

erfarenhet och som testat och vet vad man kan göra – så berätta för 

oss vad du skulle önska av ett smart hem – så hjälper vi dig att lyckas. 

I vår butik presenterar vi paket av olika slag där vi valt centralenhet 

och kringutrustning som kan göra både det ena och andra, sedan 

väljer ni till om det är funktioner ni saknar.  

 

 

Kontakta oss 

På hemsidan hittar du olika sätt att kontakta oss och få hjälp med att komma igång. Det är 

bara fantasin som sätter gräns för vad du kan göra. 

 

 

 

 

 

 

 

SecurityPartner – SP AB 

076-769 80 88 

intresse@sp-ab.se  

www.sp-ab.se  

En dörr-/fönstersensor 

är en batteridriven 

sensor som med hjälp 

av en magnet på 

dörrbladet eller 

fönstret känner av om 

dörren eller fönstret är 

öppet. 
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