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Välkommen till det

DET SMARTA
HEMMET

Ett smart hem med Control4 koordinerar all teknik i ditt
hem till en komplett och lättanvänd helhet som anpassas
efter din livsstil och din familj. Med ett enkelt knapptryck
kan du dimra ljuset, spela musik, höja värmen, låsa
dörrarna eller sätta på larmet. Du kan också schemalägga
kompletta scenarier så du slipper trycka på några knappar
överhuvudtaget.
Det finns många smarta enheter tillgängliga idag — TVapparater, termostater, dörrlås och även glödlampor
som du kan styra med din smartphone. Dessa apparater
fungerar alldeles utmärkt var för sig, men när de
kombineras att arbeta tillsammans, det är då det blir
fantastiskt på riktigt!
Control4 koordinerar praktiskt taget alla anslutna
produkter i ditt hem och skapar en personifierad
upplevelse med lösningar som maximerar din komfort,
bekvämlighet, underhållning och får dig att känna
sinnesro. Med en oberoende och certifierad Control4
återförsäljare är det lätt att uppdatera och anpassa ditt
system efter dina behov, nu och i framtiden.
Välkommen till en smartare vardag!
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UNDERHÅLLNING
SMART BELYSNING
KOMFORT & BEKVÄMLIGHET
SÄKERHET & TRYGGHET

LÖSNINGAR

UNDERHÅLLNING
Njut av din favoritmusik och film i
bara ett rum eller i hela ditt hem.

GRÄNSLÖS
UNDERHÅLLNING
Med en Enda fjärrkontroll

Styr allt i ditt
hemmabiosystem
med en enda fjärr.

Förenklad underhållning för hela familjen 
Det är dags att höja upplevelsen i familjens TV eller vardagsrum.
Med en enda fjärrkontroll kan du kontrollera praktiskt taget allt i din
TV bänk. Det är en prisvärd och snabb väg till att uppleva det
“Smarta hemmet”.
• Njut av musik och video från en rad olika källor
• Ett enastående och lättanvänt gränssnitt låter dig styra allt
Se på TV, kom åt din filmsamling, strömma video, starta igång
TV-spelet, eller njut av hela din musiksamling.
• Allt innehåll du älskar lättillgängligt i dina händer
Från DVD/Blu-ray filmer till satellit-TV, med häpnadsväckande,
högupplöst bild och ljud.
• Integreras enkelt med kända produkter och tjänster
Apple TV, Sonos, Netflix, Spotify, Tidal, SVT Play, HBO, Viaplay
med flera.
• Dimra ljuset utan att lämna TV-soffan

HÄPNADSVÄCKANDE
HEMMABIO
Ljud, bild, belysning & mycket mer

Dedikerad Hemmabio 
Designa en häpnadsväckande hemmabio som konkurrerar med en riktig
biosalong. Högupplöst ljud och bild, fantastiskt surroundljud, en stor TV
eller bioduk och anpassad belysning, allt för den kompletta upplevelsen!
• Se på film från flera källor
Se film från mediaspelare, hårddiskar och portabla enheter — eller
bläddra igenom alla samtidigt.
• Göm all elektronik i en garderob
Kontrollera allt med en lättanvänd fjärrkontroll eller elegant touchskärm.
• Njut av smart belysning
Belysning som dämpas när du trycker på “play” och tänder upp när du
trycker på “paus”.
• Lägg till ytterligare ljusfunktioner
T.ex. orienteringsljus för säker gång även i mörker.
• Kontrollera hela ditt hem från din biosalong
Justera rumstemperaturen eller se vem som är vid ytterdörren, utan att
lämna din plats i biofåtöljen.

Kontrollera hela din
hemmabioupplevelse
inklusive ljus och
gardiner med en lättanvänd fjärrkontroll.
Bläddra i din filmsamling och
sätt en personlig prägel på
din bioupplevelse med hjälp
av en elegant bordsplacerad
touchskärm eller direkt på din
TV eller bioduk!

1 RUM, 2 RUM
ALLA
RUM
Musiken ligger i dina händer

Uppslukande Multi-Room Ljud 
Ändra sättet du lyssnar på musik för alltid. Fyll hela
ditt hem med musik eller lyssna på en speciell spellista i bara ett rum. Du kommer uppskatta möjligheterna med att kunna njuta av musik på ditt sätt.
Med Control4 blir din musik visuellt tilltalande.
Albumomslag visas elegant och tydligt vilket gör
det lätt att hitta din favoritartist eller favoritlåt på din

Tryck på en knapp för
tillgång till din favoritmusik direkt med en
smidig väggpanel.

smartphone, touchskärm eller TV.
• TuneIn Internet Radio ingår i alla Control4-system
Njut av tusentals radiostationer och podcasts,
utan extra kostnad!
• Spela klassiskt i vardagsrummet, jazz i köket och
rock i barnens rum
Allt på samma gång!
• Streama musik från praktiskt taget vilken källa
som helst
Från din smartphone eller surfplatta, till vilket rum
som helst i hela ditt hus. Du kan till och med tillåta
dina gäster att strömma sin egen musik direkt från
deras portabla enheter.
• Justera volymen, starta och stoppa musiken samt
kontrollera ljuset
Med ett enda tryck!

Control4 kan konfigureras så
du kan strömma musik från
över 40 olika tjänster genom
hela ditt hem, t.ex. Spotify.

BILD I
ALLA
RUM
Enkelt och stilrent!

Bild i alla rum har aldrig varit så lätt
En ny trend inom hemunderhållning är att distribuera
bild i hela huset så du kan njuta av högupplöst TV
Använd touchskärmar för att
bläddra igenom ditt filmbibliotek på ett elegant sätt.
Dessutom blir det lätt att starta
film från alla rum.

och film utan att sätta upp en massa klumpig utrustning med mängder av kablar vid varje TV.
Med en multirums-bildlösning kan alla njuta av
samma film eller se på vad de vill när det vill.
Dela hela ditt filmbibliotek, strömma video och
satellit-kanaler genom hela huset och slipp flera
TV-boxar och videokällor i varje rum. Stoppa undan
all bild och ljudutrustning i en garderob och skapa
en stilren miljö i ditt hem samtidigt som du kan
uppleva fantastiskt ljud och bild i alla dina rum.
• Bläddra i filmbibliotek och videotjänster
Bläddra i Netflix, SVT Play, HBO, 			
Viaplay m.fl. med valfri TV, touchskärm eller mobil
enhet — var som helst ifrån i huset.
• Titta på sport i källaren, nyheterna i köket och
barnfilmer i vardagsrummet
Varje rum har tillgång till alla videokällor och ett
intuitivt skärmgränssnitt gör det lätt att välja rätt.
• Se på nytt innehåll direkt när det tillkommer
Kom åt nya videokällor i hela hemmet så fort de
lagts till.

SMART
BELYSNING
Smart belysning bidrar till att ge ditt
hem elegans, atmosfär, bekvämlighet
och energieffektivitet.

SMART BELYSNING
DET ÄR LYSANDE
Inuti ditt hus
& ute i trådgården

Elegant och effektiv belysning
Smart belysning är en av de största möjligheterna för dig
att subtilt men effektivt påverka stämningen i ditt hem
och komplettera inredningens estetik.
Du kan tända upp hela rummet eller flera rum och höja
eller sänka belysningen till vilken nivå du vill. Vill du inte
ha synliga strömbrytare på väggen kan du placera dem i

Det är lätt att höja eller
dämpa alla ljuskällor
i rummet, eller hela
huset direkt från en
touchskärm.

ett dolt utrymme för att inte störa rummets estetik.
Smart belysning är både vackert och energieffektivt.
Belysningen slås på automatiskt när du behöver den och
stänger av sig själv när ingen är i rummet.
• Låt lampor i huset slås på automatiskt
För att välkomna dig hem.
• Använd rörelsesensorer
För att tillhandahålla handsfree belysning.
• Programmera belysningen
Automatisk avstängning när rummet är tomt på
människor.
• Använd knappsatser till mer än bara ljus

Ett KNX system ger
dig möjlighet att på ett
enkelt sätt skapa olika
ljusscenarier t.ex. ”Städa”,
”Middag”, ”Godnatt”.
Varje scenario påverkar

Musik, ljusstyrka och energiinställningar — Allt med ett

utvalda armaturer enligt

enda knapptryck.

önskemål.

• Lys upp hallen automatiskt
Ger dig en säker passage så fort du parkerat i garaget.
• Låt din utebelysning automatiseras
Stängs av på morgonen och sätts på när solen går ner
på kvällen.
• Gör ditt hem bebott
Även när du är bortrest.

KOMFORT
& BEKVÄMLIGHET

Njut av ett bekvämt och inbjudande hem
som automatiskt anpassar sig efter ditt liv
och maximerar dina energibesparingar.

BEKVÄMT
& INBJUDANDE
Klimatkontroll som är
smart & energieffektiv

Smart och bekvämt
Att vara bekväm omfattar mer än att bara justera temperaturen. Kontrollera luftfuktighet, ljusinställningar, sätta
på badkaret på vägen hem och programmera hela huset
för maximal energieffektivitet. Control4 arbetar med
världens ledande varumärken så det är lätt att integrera
ditt system med golvvärme, ventilation, värmepannor
Den trådlösa termostaten

samt jordvärmesystem etc.

från Control4 bygger på
mer än 50 års erfarenhet av
klimatkontroll och är byggt
speciellt för smarta hem.

• Trådlösa termostater
Upprätthåller jämn temperatur och luftfuktighet,
oavsett tid på dygnet eller årstid.
• Njut av personliga komfortinställningar
Styrs via ett tidsschema eller med bara ett par tryck på
din telefon eller touchskärm.
• Pool- och spakontroller
Gör det enkelt att sätta på värmen, ställa in temperaturen eller starta jetstrålarna i bubbelpoolen direkt från
din telefon.
• Kontrollera din kamin eller eldstad

Personliga komfortinställningar kan ställas in

Från valfri enhet i hela huset. Tryck på knappen med
förinställningen “Romantik” och njut!

med bara några knapptryckningar på telefonen.

• Programmera dina markiser
Sänk markiserna under de varmaste timmarna på dagen
och spara på kostnaderna för luftkonditioneringen.
• Automatisera dina sprinklers & bevattningssystem
Att anpassa sig efter rådande väderförhållanden.

BEKVÄM
KOMMUNIKATION
Inom ditt hem

REPLACE SCREEN >

Högupplöst Video-intercom



Oavsett om du vill se vem som är vid ytterdörren,
titta till ditt sovande barn eller tala om för familjen
att middagen är redo så är det lätt och bekvämt med
video-intercom. Med snabb anslutningshastighet och
högupplöst kvalitet är all denna funktionalitet automa-

Njut av snabb fullskärmsvideo och högkvalitativt ljud
från varje touchskärm.

tiskt tillgängligt i alla touchskärmar i ett smart hem med
Control4.
• En elegant “dörrstation”
För att se vem som är vid ytterdörren utan att lämna
soffan.
• Få en fullständig bild av verandan
Med extra kameravyer.
• Ring till valfri touchskärm i hemmet
För att kolla till barnen eller sammanföra alla.

En dörrstation låter dig se
vem som ringer på dörren
och flera kameror låter dig
se vad som händer i din
trädgård eller på din
garageuppfart.

TRYGGHET
& SÄKERHET

Intelligent säkerhet i hemmet ger dig
sinnesro i vetskapen om att din familj
är trygg och säker.

SINNESRO
Både när du är hemma & bortrest

Med tjänsten 4Sight kan
du styra ditt hem var du
än befinner dig i världen.

Tryggt och säkert
Gör ditt hem säkrare genom att integrera dina lampor,
lås, säkerhetssystem, övervakningskameror etc. med ditt
Control4 system. Med tjänsten 4Sight från Control4 kan
du titta till ditt hem när och varsomhelst direkt från sin
smartphone.
• Lås alla dörrar och larma på
Allt med en knapptryckning.

Sensorer är inte bara för
säkerheten. De kan också
automatisera och styra
belysnings- och komfort-

• Titta till barnen
Oavsett om du är på nedervåningen eller på stan.
• Se livebilder från alla dina övervakningskameror
• Ta emot ett textmeddelande
När systemet känner av problem, inklusive vattenläckor
eller få reda på när barnen kommit hem från skolan.
• Släpp in grannar eller hantverkare när du inte är hemma
Larma av och lås upp dörren från din smartphone eller
surfplatta.
• Använd ljus, ljud och bild slumpmässigt
För att få det att se ut som att du är hemma, även när
du inte är där.

produkter.

PRODUKTER
Från eleganta och enkla strömbrytare till slimmade touchskärmar.
Control4 produkter skapar intuitiva
lösningar för ditt smarta hem.

Det “Smarta hemmet”
startar här.
Gränssnitt
Ett hem med Control4 kommer sannolikt förlita sig på
en mängd olika gränssnitt, var och en utformad till de
funktioner du använder mest. Det kan vara så enkelt
som en fjärrkontroll för din ljud- / bildupplevelse, en
touchskärm för att bläddra i din film- och musiksamling,
en knappsats som ersätter många olika strömbrytare
eller din smartphone / surfplatta när du är ute i
trädgården eller bortrest.
Plattform
Du kan se kontrollenheterna i ditt Control4-system som
hjärnorna eller operativsystemet för ditt smarta hem.
De hanterar hela hemmets olika system automatiskt i
bakgrunden och tillåter enheterna att jobba tillsammans,
Allt från belysning och säkerhet till musik och
bildlösningar, och så gott som allt däremellan.
4Sight appen med åtkomst var du än befinner dig
4Sight appen med Anywhere Access ger dig säker
mobil åtkomst till hela ditt hem när du är hemifrån.
4Sight låter dig se på dina övervakningskameror, låsa
dörrarna, justera temperaturen, stänga garageporten,
och till och med slå på belysningen för att välkomna dig
hem. Appen finns för både iOS- och Androidenheter.

Control4 produkter

Underhållning
Control4 förstärkare, ljud- och bildmatris switchar, system-fjärrkontroller
och trådlösa mottagare levererar exceptionella upplevelser i ditt hem. Vi
integrerar med ledande varumärken så som Sonos, Apple TV, Sony och
så många fler, vilket garanterar att ditt Control4 system fungerar med de
produkter som du redan har och älskar.

Smart Belysning
Oavsett om du bygger nytt eller renoverar så är strömbrytare och dimmers
från Control4 eleganta och energieffektiva. De finns dessutom i en mängd
olika färger och utföranden för att passa inredningen i alla hem. Med KNX är
det lätt att styra all belysning i ditt hem.

Komfort och Bekvämlighet
Den trådlösa Control4 termostaten levererar jämn nivå av komfort till
ditt hem, och din Control4 återförsäljare kan integrera belysning, pool/
spakontroll och även styrning av din kamin/eldstad för att tillföra en ny nivå
av komfort till ditt smarta hem.
Dörrstationer är tillgängliga i en mängd olika utföranden och håller dig i
kontakt med gäster vid huvudentrén.

Säkerhet och Trygghet
Genom att integrera med ledande varumärken inom övervakningskameror,
smarta lås och sensorer kan du övervaka ditt hem 24 timmar om dygnet och
få notifieringar direkt om dörren öppnas, varmvattenberedaren läcker eller
om du av misstag lämnat garageporten öppen.

För en komplett lista på produkter
besök control4.com

Varför Control4?
Vi leder utvecklingen
Vi är pionjärer inom smarta hem och är idag den största
leverantören inom smarta hemlösningar i världen. Vi arbetar
kontinuerligt med att certifiera vårt globala nätverk av
oberoende auktoriserade återförsäljare som hjälper till med
att installera kundanpassade lösningar. Systemen installeras
både vid nybyggnationer och vid renoveringsprojekt i villor,
lägenheter, hotell och företag över hela världen.

Vi tror på valfrihet
Vi arbetar med över 8000 hemelektronikprodukter och
system för att säkerställa att våra kunder kan välja vad de
vill att vi automatiserar och styr i deras hem. Vi uppmuntrar
standarder och jobbar ihop med industriledande märken för
att få dina smarta produkter att arbeta tillsammans.

Vi utvecklar
Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar som gör att du kan
skapa ett smart hem med Control4 utefter dina drömmar.
Eftersom vi arbetar med en “öppen” plattform, vilket ger
andra tillverkare tillgång till vår teknik, har du möjlighet
att lägga till fler funktioner och produkter i framtiden
allteftersom dina behov och önskemål förändras.

Gör ditt hem så smart
som det förtjänar.
Vi är ett livsstilsföretag, inspirerat av idéer
som ger mer komfort, bekvämlighet,
underhållning och sinnesro för våra
kunder. Vi arbetar ständigt för att hitta
smartare sätt att leva.
Vi samarbetar med välutbildade
systemdesigners och installatörer som
delar vår vision och passion för ett
smartare boende. Genom att dela dina
tankar med dem om hur du vill leva så
kan de leverera våra lösningar och hjälpa
dig att skapa ett smart hem enligt dina
drömmar. Läs mer på control4.com
Canseda AB (generalagent Sverige)
Amalia Jönssons Gata 19
421 31 Västra Frölunda

Telefon: 031-709 37 60
Hemsida: www.canseda.se
E-post: info@canseda.se

