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eSMART, älykkäitä 
verkottuneita ratkaisuja
rakentamiseen

Jokaisessa asunnossa
on kosketusnäyttöpaneeli,
joka tekee asukkaan kodin
hallitsemisesta helppoa - 
niin kotona kuin maailmalla.



Vastaa ympäristöhaasteisiin
Uusimmissa energiatehokkuustrendeissä
pysyminen ei tarkoita vain yksittäisten
rakennusten teknistä päivittämistä - siihen
tarvitaan globaalia hallintaratkaisua, joka 
tehostaa kiinteistöjen hallinnointia keskitetysti.

Jatkuva yhteys kiinteistöjesi
järjestelmiin
on tärkeää jotta voit minimoida sähläyksen ja
ajan tuhlauksen. Samalla asukkaat saavat
turvallisuutta ja mukavuutta etätoiminnoista.
eSmart päivittää asumiskokemuksen raikkaalla
ja globaalilla tavalla. Kodin räätälöity äly auttaa
saamaan kaiken irti asuintilasta minimoiden
samalla ympäristökuormituksen. 

Ole osa muutosta
ja varusta kiinteistösi ratkaisulla, joka on 
ympäristöystävllinen, helppo ja joustava.

Älykäs ja verkottunut
koti ei ole enää
lisävaruste

Kaunis kosketusnäyttö
kodin täyteen hallintaan.



eSMART, ensimmäinen
vuorovaikutteinen ja
verkottunut ratkaisu kotiin

Verkottuneet asunnot tarjoavat asukkaille ja 
isännöitsijöille enemmän
Kodin järjestelmien ja laitteiden hallinta kotoa tai maailmalta
on nyt helppoa
> ovivahti (video- tai ääniovipuhelin)
> lämmityksen ja jäähdytyksen hallinta
> haluttaessa verhojen, valaistuksen ja pistorasioiden ohjaus
> sähkön ja veden kulutuksen seuranta ja reaaliaikanäyttö

Asunnon kiinteät käyttöliittymät ja mobiilisovellus ovat selkeitä
ja helppokäyttöisiä 
Asumisolosuhteet ohjautuvat juuri kuten asukas niitä ohjaa, kunkin
henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Isännöitsijällä on helppo pääsy kunkin huoneiston tietoihin
Kulutustiedot ovat käytettävissä kulujen jyvitykseen ja viestejä on helppo
jättää asunnon kiinteälle kosketusnäytölle.

Helppo toteuttaa ilman muutoksia kaapelointiin
eSMART-sähköverkkotiedonsiirto hyödyntää tavallisen sähkökaapeloinnin
myös tiedonsiirtoon, mikä tekee asennuksesta kustannustehokkaan ja 
mahdollistaa jälkiasennuksen.
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eSMART-touch korvaa tavallisen
ovipuhelimen sisäyksikön

eSMART-touch korvaa ovipuhelimen

Yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen
Tilaohjaukset ovat helppoja ja asukkaan muokattavissa. 'Poissa'-painike 
sammuttaa valot ja alentaa ilmanvaihdon tehoa - se on todella niin 
helppoa

Asunnon kosketuspaneeli

Lisäksi se tarjoaa keskitetyn käyttöliittymän kaikkiin kodin keskeisiin
järjestelmiin: lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus, ilmanvaihdon ohjaus,
vieraiden päästäminen rappukäytävään, valojen ohjaus ja niin edelleen.

Sähkön- ja vedenkulutuksen seuranta on helppoa sekä reaaliajassa että
menneistä tiedoista. Lisäksi paneeli toimii perheen ilmoitustauluna, 
näyttää sääennusteen ja esimerkiksi paikallisliikenteen aikataulut.
Isännöitsijät voivat lähettää näytölle yhtiön tai naapuruston tiedotteita
tai asuntokohtaisia viestejä.



eSMART-hello 
Ovipuhelimen sisäyksikkö
kodin hallintaan

Päivitettävä ratkaisu, joka täyttää
vaativimmankin asiakkaan tarpeet

Matala aloituskynnys

4 5

eSMART-helloon 

vaakaan tai pystyyn.
Seinäkiinnike
mahdollistaa vaihdon
näytölliseen 
eSMART-touch

Käyttöpaneeli eSMART-touch

asennettavissa

käyttöpaneeliin.

Innovatiivinen ovipuhelimen sisäyksikkö tarjoaa helpon
käyttöliittymän asunnon eri järjestelmien hallintaan. 
Vieraiden vastaanotto on helppoa ovipuhelimella ja 
kodin ohjaaminen Kotona- ja Poissa-tiloihin tapahtuu
selkeällä mekaanisella painikkeella.

eSmart-ratkaisu muuntuu asiakkaan tarpeiden mukana.
Järjestelmän laajennuksia voidaan lisätä milloin vain: 
esimerkiksi uusien valaisimien tai verho-ohjauksen 
lisääminen on helppoa jälkiasennuksenakin. Huomisen
digitaaliset palvelut tekevät monisukupolvisista
naapurustoista todellisuutta.

Toiminnot ohjelmoidaan tehtaalla, joten järjestelmä
on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen. Asukkaan
oman älylaitteen liittäminen on suoraviivaista ja 
alle minuutissa asukkaalla on käsissään kotinsa 
helppokäyttöinen graa�nen käyttöliittymä 
etähallintatoiminnoilla.



eSMART-live -sovellus
tuo kotisi hallinnan
taskuusi

eSMART-live -sovelluksella perheen 
mobiililaitteet verkottuvat perheen
yhteiseksi kommunikaatioalustaksi.

Etähallinta ja -valvonta

Eri ratkaisujen ominaisuudet
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Ovipuhelimen
soitonsiirto
puhelimeen

* lisäksi ohjaus erikseen mobiilisovelluksesta

EtähallintaKulutusseuranta

ääniovipuhelin video-ovipuhelin

Lämmityksen
hallinta

Mukavuustilan
valinta

Mukavuustilan
valinta ja säätö
huonekohtaisesti

Kulutusseuranta Mobiilisovellus Asunnon
kosketusnäyttö ja
mobiilisovellus

Tilojen luonti

Mobiilisovellus Asunnon 
kosketusnäyttö ja
mobiilisovellus

Oman mobiiliaitteen
liittäminen

Napista Asunnon
kosketusnäytöltä
PIN-koodilla

Verhojen ohjaus*
(optio)

Avaa/sulje
kaikki napista

Avaa/sulje
kaikki tai erikseen
kosketusnäytöltä

Valojen ohjaus*
(optio)

Sytytä/sammuta
kaikki napista

Sytytä/sammuta
kaikki tai erikseen
kosketusnäytöltä

Kolmannen osapuolen
palvelut �

Lisäksi kodin hallinta on aina taskussa:
lämmityksen ja ilmanvaihdon hallinta
sekä sähkön- ja vedenkulutustiedot
on helppo tarkistaa missä vain.
Ovipuhelimen soitot siirtyvät
automaattisesti puhelimeen, jolloin
voit vasta vieraillesi myös kun et ole
kotona tai kun et jostain syystä pääse
juuri nyt ovelle.



Lisänäyttöä
kulutuksesi
muutoksista

Kulutuksenseuranta
Reaaliaikatietoa kulutuksestasi
eSMART-touch -kosketusnäyttö tarjoaa näkymän
kulutukseesi ja auttaa seuraamaan tavoitteitasi
kulutuksen vähentämisessä. Voit asettaa itse 
tavoitearvot, joista muistutetaan kosketusnäytöllä
ja mobiilisovelluksessa. Tietoisuus kulutuksesta
auttaa tutkitusti vähentämään kulutusta 
huomattavasti.

Miksi lämmittää tyhjää asuntoa?

-15 %
Energia

Yhdistämällä nämä toiminnot
voidaan saavuttaa jopa 15%
säästöt asunnon energian-
kulutuksessa

eSMART:n toimintoja ympäristötietoisen
kulutuksen helpottamiseksi

- Lämmityksen/jäähdytyksen ohjaus: huonekohtainen hallinta, joka
tunnistaa läsnäolon (läsnäoloanturi vaaditaan)
-Valaistuksen ohjaus: sammutus kiinteistössä läsnäolon perusteella
(läsnäoloanturi vaaditaan)

6 7

Lämmityksen ja 
jäähdytyksen

hallinta

'Poissa'-tila aktivoidaan napista kotoa lähtiessä ja
siinä lämmityksen ja ilmanvaihdon tehoa säädetään
huomioiden energiatehokkuus tyhjässä asunnossa.
Lisäksi valot sammutetaan. 'Loma'-tilassa säästöt
voidaan viedä pidemmälle, mutta mukavat olosuhteet
palautetaan automaattisesti ennen paluuta. 



Parannettu kiinteistön-
hallinta ja optimoitu
säätö

Asuntojen kosketusnäytöt ovat isännöitsijän
valvottavissa aina.
Isännöitsijä ja huoltoyhtiö voivat valvoa
huoneistoja etänä turvallisen verkkoalustan
avulla.

Kulutuslaskutus ei enää vaadi 
erillistä mittarinlukua
Käyttöveden kulutustiedot voidaan viedä
järjestelmästä kiinteistö- ja huoneistokohtaisesti
milloin tahansa. Viallisista mittareista tulee
automaattinen ilmoitus. Tämä tekee
laskutuksesta sujuvaa ja luotettavaa.

Viestintä suoraan asunnon
kosketusnäytölle
Verkkoalusta mahdollistaa viestinnän 
kiinteistö- ja asuntokohtaisesti ja viestit
menevät varmasti ja nopeasti perille 
asuntoon asti kosketusnäytölle. Viestintä 
ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Tekninen valvonta ja palvelumaksujen
jyvitys eSMART-web -alustalla.
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Lämmitystoimilaitteet

Sähköverkko 230 VAC

eSMART-PLC -tiedonsiirto
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Kulutusmittaus

box

Älykkäät

yksiköt

Käyttövesi

Lämmityksen 
jakotukkikaappi

Kosketusnäyttö

Yksinkertainen rakenne
ja alennetut asennuskulut

Asennuksen sisältö
>1 kytkentärasia kulutusmittareiden, käyttöpaneelin

>1 käyttöliittymä eSMART-touch

>1 ohjainyksikkö per huone, asennus 

.

Teknologia poistaa suunnittelun 
rajoitteita

eSMART-PLC -teknologian avulla asennus
on mahdollinen uudis- ja saneerauskoh-
teisiin.

Optimoitu rakenne
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Lämmitys Sähkö

kytkimen tai pistorasian taakse. 
Lämpötila-anturi erilliseen kojerasiaan.

tai
eSMART-hello

eSMART:n patentoitu teknologia ei vaadi kaapeloinnin
lisäystä tai väyläkaapelontia, koska perinteinen
sähköverkko hyödynnetään kommunikointikanavana.
Ohjainyksiköt asennetaan kytkinten ja pistorasioiden
taakse. Huonekohtainen lämpötila-anturi voidaan 
kytkeä mihin vain huoneen ohjainyksikköön.
Ohjainyksikköjä voidaan lisätä, jos halutaan laajentaa
järjestelmää esimerkiksi verho- tai himmenninoh-
jauksin. eSMART-ratkaisu on kustannustehokas, kun huomioidaan

korvaavien perinteisten ratkaisujen hinta ja asennuskulut
(ovipuhelin, lämmmityksen ja jäähdytyksen hallinta, 
ilmanvaihdon ohjaus ja kulutuksenseuranta.

ja lämmitystoimilaitteiden kytkentä



Räätälöityjä ratkaisuja
suurille kiinteistö- ja
rakennusalan toimijoille
Vuodesta 2011 lähtien eSMART-ratkaisu on asennettu
yli 100 projektiin ja useisiin tuhansiin asuntoihin. Kaikki
asuntotyypit ovat edustettuna: räätälöidyistä omakoti-
taloista aina suurimpiin ekoasuinalueisiin, joista
esimerkkeinä:
 Eikenott,

Minergie – ECO

Greencity Zurich,

The Capelli Towers,

Luxemburg - 100 asuntoa - 2018

Consulat Général Switzerland’s - Dubaï - 2018suurin ranskankielisen Sveitsin ekoasuinalue
Gland:ssa Geneven ja Lausannen välissä: 230 

asuntoa.

Sveitsin ensimmäinen kestävän
kehityksen alue -serti�oitu kohde: 297 asuntoa

Luxemburgin Belvalissa
sijaitsevaan projektin valittiin eSMART asukkaiden
energiaseurannan ja vuokrasuhteiden hallinnan
helpottamiseksi: 100 asuntoa

Suurimmat rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat Sveitsissä
ja muissa maissa ovat vakuuttuneet asennuksen 
helppoudesta, käytön intuitiivisuudesta ja hallinnollisten
palveluiden optimoinnista. 



eSMART, Sveitsissä tehty,
takuu ja palvelut 
mukana
eSMART-tiimissä asiakkaiden ja asukkaiden
tyytyväisyys ovat tärkeitä projektin jokaisessa
vaiheessa: hankesuunnittelu, toteutus, luovutus ja
käytönaikaiset palvelut.
  Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
(EPFL) -korkeakoulun laboratoriosta lähtöisin olevan
eSMART-ratkaisun keskeiset osat ovat 100% suunniteltu
Sveitsissä. . 

Helpompi asennus ja ylläpito
Ratkaisun komponenttien toimitus 
räätälöidään projekti- ja asuntokohtaisesti,
mikä tekee asennuksesta ja käyttöönotosta helppoa.
  Koko eSMART-asennuksella on 2 vuoden takuu. eSMART
myös valvoo kaikkia asennuksia käytönaikaisten
palveluiden ja paikan päällä annettavan tuen
mahdollistamiseksi tarpeen vaatiessa. Näin viat voidaan
tunnistaa nopeasti ja usein hoitaa ennen kuin niistä
aiheutuu harmia asukkaille. 
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Eikenott - Gland - 230 asuntoa - 2013

Schönburg - Berne - 142 asuntoa - 2019



eSMART, johtava kestävän kehityksen ja
verkottuneiden asuntojen
ratkaisutoimittaja

Lisätietoa eSMART-verkkosivuilla.

eSMART Technologies SA
Toimisto ranskankielisessä
Sveitsissä

info@myesmart.com
www.myesmart.com
Tel : +41 (0) 21 552 02 05

   
Toimisto saksankielisessä
Sveitsissä

info@myesmart.com
www.myesmart.com
Tel : +41 (0) 44 552 16 20

Quartier Greencity - Zürich - 297 asuntoa - 2019

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.

Smartecno / Betaram Oy
Edustus Suomessa 

info@smartecno.�
www.smartecno.�
Tel: +358 50 527 1306

eSMART Technologies AG


