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Smarta lösningar
Erbjudanden

Enhet Beskrivning

Multicontroller Används för att kontrollera och styra värme, belysning, ventilation m.m. i lägenheten.

Rumstermostat Styrning och mätning av temperaturer i lägenheterna.

Varmvattenmätare I och med den nya lagen för IMD (Individuell Mätning och Debitering) som ställer krav  
 på att mäta varmvatten, erbjuder vi även mätning för detta.

Värme/kyla mätare Används för att individuellt vill mäta och debitera förbrukning av termisk energi  
 (värme och/eller kyla).

El-/mediacentral Vi erbjuder elcentraler där du som fastighetsägare/byggare har möjlighet att bestämma  
 både utseende och funktionalitet. Luckan kan anpassas till övrig inredning i lägenheterna.

Ventilation Styrning och schemaläggning av ventilation. Kan styras från Sensact App och Portal.

Gateway Med en gateway per hus kan alla ingående komponenter i Sensact plattformen fjärrstyras  
 och avläsas.

Shunt/fördelare Individuell rumsvärmereglering för vattenburna system med golvslingor eller radiatorer.

Vattensensor kök	 Detektering	av	vattenläckage,	ex.	i	kök	under	tvättmaskin	eller	annan	plats	där	risk	finns.

Fuktlarm schakt Detektering av fukt i bjälklag, vindsvåning, krypgrunder, frånluftsventilation och andra utsatta
	 delar	i	byggkonstruktioner	där	behov	av	fuktdetektering	finns.

Dörrövervakning Larm om en dörr eller ett fönster öppnas när den boende inte är hemma.

Digitala lås och nycklar Vår digitala låssystemlösning löser problem med borttappade nycklar och otillåten kopiering.  
 De boende kan öppna lägenhetsporten direkt via Sensact App.

Uppkopplat brandlarm Både fastighetsägaren och den boende kan få notis vid rökdetektering.

Sensact Portal Fastighetsägare och andra medlemmar i en organisation får tillgång till Sensact Portal  
 för att bland annat kunna hålla koll på larmlistan för de uppkopplad enheterna och generera  
 automatiska debiteringsunderlag till anpassade format som till exempel Vitec eller Riksbyggen.

Sensact App	 De	boende	får	tillgång	till	Sensact	App	för	att	styra	och	hålla	koll	på	sin	lägenhet.	I	appen	finns	
 möjlighet att schemalägga temperaturer eller ventilation, låsa upp porten till lägenhetshuset,  
 få larm om det är vattenläckage i köket och mycket mer.
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Smarta lösningar
Paketlösning 1

Beskrivning 

Fastighetsägare får möjlighet att styra och mäta temperaturer i lägenheterna. Även mätning av varmvatten erbjuds,  
i och med den nya lagen för IMD (Individuell Mätning och Debitering), som ställer krav på just detta. 

I paketlösningen ingår även en koppling mot Sensact Portal, som ger fastighetsägare och andra medlemmar i en organisation, 
möjlighet att kunna hålla koll på larmlistan för de uppkopplad enheterna samt generera automatiska debiteringsunderlag  
till anpassade format som ex Vitec eller Riksbyggen.
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Besök partsystems.se för mer information.
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Smarta lösningar
Paketlösning 2

Beskrivning 

Fastighetsägare får möjlighet att styra och mäta värme i lägenheterna. Även mätning av varmvatten erbjuds, i och med den  
nya lagen för IMD (Individuell Mätning och Debitering) som ställer krav på just detta. Fastighetsägaren och andra medlemmar 
i en organisation får tillgång till Sensact Portal för att bland annat kunna hålla koll på larmlistor för de uppkopplade enheterna, 
som till exempel röklarm eller vattenläckage samt generera automatiska debiteringsunderlag till anpassade format som  
ex Vitec eller Riksbyggen. 

Fastighetsägaren kan även ställa in värden för vad som ska ske när den boende aktiverar Borta-läget i Sensact App.  
Sensact App erbjuder fler funktioner till den boende som ex möjlighet att hålla koll på sin förbrukning, öppna fastighetsporten, 
schemalägga temperatur och ventilation samt ta emot notiser om någon uppkopplad enhet larmar.
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Besök partsystems.se för mer information.


