Fremtiden inden for
driftsikkerhed i hjemmet
Wiser Energy, den intelligente el-tavle til dit hjem

Besøg lk.dk/resi9 eller lk.dk/wiser

Nye forretningsmuligheder
med Resi9 og Wiser Energy
Som førende på verdensplan inden for elektrisk distribution holder Schneider Electric
dig på forkanten af udviklingen med Resi9 og Wiser Energy, vores intelligente el-tavle
til boliger, som er spækket med innovative løsninger. Det er en løsning, der vil give dig
mulighed for at levere en skræddersyet installation til dine kunder.
Gør livet nemmere for kunden
Resi9 og Wiser Energy er et innovativt og differentieret produktsortiment, som består af:
–	Markedets nok bedste beskyttelseskomponenter til boliger, skabt på baggrund af Schneider Electrics 50 år lange
erfaring.
– Wiser Energy, der forbinder dine kunder direkte med deres el-tavle fra deres PC, smartphone eller tablet.
– En komplet pakke med beregningsværktøj samt brugervenlig app til idriftsættelse.

Bliv lynhurtigt
Med et omdrejningspunkt for innovation og opfindsomhed er Resi9 udviklet til at lette installation og kabling.
Resi9 er skræddersyet til anvendelse i boliger og er nem at installere - både i forbindelse med nybyg og ved
renoveringsprojekter.
Resi9 er nem at konfigurere og idriftsætte, derfor du bliver mere effektiv og konkurrencedygtig i din hverdag.

Få en endnu bedre relation til dine kunder
Løft din kunderelation til det næste niveau: Al installationsrelateret information kan lagres online, så det er let tilgængeligt
for både dig selv og dine kunder.
Nu kan du få adgang til din kundes installationsdata med nogle få klik. Aldrig før har det været så nemt at holde kontakten
til dine kunder, ved hjælp af DataElec*.
Alle disse ekstra funktioner giver dig et væld af nye muligheder for mersalg.

Vælg mellem grå og hvid
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IP-kommunikationsmodul

Automatsikringer

* Kommer Q1 2018

Skil dig ud, inspirer og
hjælp dine kunder
Overstig kundernes forventninger og tilbyd dem mere end blot beskyttelseskomponenter.
Konfigurer en specialdesignet løsning, der giver dem forbindelse til boligens elektriske
installationer med Wiser Energy.
Ro i sindet
Resi9 og Wiser Energy hjælper med at beskytte boligen, inventaret og vigtigst af alt: Familien.
– Wiser Energy app'en giver overblik over elektriske installationer.
– App'en giver boligejeren besked i tilfælde af kritiske udsving i strømforbruget – så der kan handles i tide.

Designet med effektivitet i tankerne
Med app'en Wiser Energy kan strømforbruget overvåges via en smartphone, tablet eller PC.
– Boligejeren kan sammenligne nuværende strømforbrug med tidligere måneder.
– Der bliver holdt styr på belastninger, herunder de mest energikrævende apparater.
– 	Hvis det forventede budget overskrides, sendes en advarsel til boligejeren med en oversigt over strømforbruget.
Det gør det lettere at overvåge elforbruget og undgå ubehagelige overraskelser på elregningen.
– 	Er der installeret solceller, kan elproduktionen ligeledes overvåges, og det er samtidig nemt at måle
energibesparelserne. Er der udsving i forbindelse med installationen modtager boligejeren også en advarsel.
Alle disse innovative funktioner giver boligejerne mulighed for at træffe mere intelligente valg og beslutninger,
når det kommer til de elektriske installationer i boligen.

Designet til en moderne livsstil
Takket være Wiser Energy app'en giver Resi9 boligejeren forbindelse til sine elektriske installationer og overblik over
kritiske belastninger. Rent æstetisk udstråler Resi9 ren elegance – dens stilfulde design blev bekræftet med
Red Dot-designprisen i 2016. Resi9 passer derfor ind i alle boliger, både nye tavler og som retrofit.
Life is On I Schneider Electric
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Få mere at vide om Resi9 og Wiser Energy
ved at besøge www.lk.dk/resi9 eller www.lk.dk/wiser
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