
Om Kardia
Kardia AS leverer prefabrikkerte tekniske enheter og smarthus-løsninger til 

boliger. Vi har tverrfaglig innsikt i alle de ulike områdene innen byggebransjen, fra 

elektro og VVS til ventilasjon og produksjon, og vi utvikler løsninger til alle typer 

bosituasjoner. 

Vi leverer tekniske enheter til leiligheter, eneboliger, flermannsboliger og 

rekkehus. Vi har løsninger for de fleste boliger – fra leiligheter på 50 m² til 

eneboliger.

Kardia Smart Hub 
Kardia Smart Hub er knutepunktet for smarthjemmet ditt. Huben støtter 
de moderne trådløse standardene Z-Wave, Zigbee, bluetooth og wifi, 
og den har også ekspansjonsmuligheter dersom du har behov for andre 
tilkoblinger.
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Reguler varmekabler 
fra appen eller fra 
termostaten på 

Styr lys både fra bryter 
på veggen og via 
appen.

Trykk på “nattscene 
knappen” for å slå av alle 
lys i huset før du legger 
deg.

Fredagsstemnming i stua? 
Demp lys med et tastetrykk 
i appen 

Spar penger med smart varmestyring
Med Kardia Smart kan du enkelt lage et tidsskjema for varmestyring. Ved å tilpasse 
varme basert på behovet ditt og strømprisen kan du spare opptil 4000 kr i året. Det er 
både miljøvennlig og økonomisk!

Et komfortabelt hjem
Med Kardia Smart-appen kan du lage egendefinerte scener som gjør at du enkelt kan 
sette temperaturen og lyset i riktig modus. For eksempel kan du sette huset i film-
kveld-modus via appen, slik at lyset demper seg og gir den perfekte stemningen for en 
filmkveld med familie eller venner.

Enkel adgangskontroll med smartlås
Med digital dørlås bor du i et nøkkelfritt hjem. Betjen låsen med pin-kode, brikker og 
Kardia Smart-appen. Få pushvarsling når barna kommer hjem fra skolen, eller lås opp 
for snekkeren mens du er på jobb

Luftkvalitet
Inneklimaet påvirker helsen! Kardia Smart-appen forteller deg om det er god eller dårlig 
luftkvalitet, slik at du kan lufte eller sette husets ventilasjon i boost-modus via appen.

Følg med på inneklima. Kardia har sensor i 
ventilasjonsaggregat for å måle temperatur, 
fuktighet, CO2, og PM2,5

Smarthus i ditt ABChus
Smarthus i ditt ABChus inkluderer Kardia Hub, smart dørlås, Kardia Smart-appen 
og en kommunikasjonsmodul til Kardia smart ventilasjon med luftkvalitetsmåling. 
Du kan også styre temperatur og lys ved hjelp av smarte dimmere, brytere og 
termostater.* I tillegg får du en scenebryter som gjør at du kan sette husets lys 
og temperatur i scenene hjemme og borte. 

Lysstyring med smarte 
dimmere og brytere*

Kardia Smart Hub Smart lås Kommunikasjonsmodul 
til Smart ventilasjon

Kardia Smart app for 
Android og iOS

Varmestyring med 
smarte termostater*

Smart modusbryter

*Dimmere, brytere, og termostater er en del av leveransen fra elektriker.


