LK IHC Bolig til nybyg

Nye værktøjer - flere fordele

Mere markedsføring
- mere salg

LK IHC Bolig til renovering

Vi sætter alle sejl til for at hjælpe dig med at sælge
LK IHC Bolig til dine kunder, blandt andet med:
Kernen i LK IHC Bolig til nybyg og totalrenoveringer er en
grundpakke, som giver slutkunden masser af funktionalitet
med fokus på høj komfort og energibesparelse. Desuden kan
kunden vælge en eller flere tilvalgspakker, der gør LK IHC
Bolig-installationen endnu mere avanceret.

For eksempel med:

> Varmestyring
> Alarmer - tyveri, røg, vand og gas
> Udvidet automatisk lys ude og inde
> Udestrøm
> Multimedienetværk - LK IHC Net eller LK IHC Net Basic
> Styring af markiser
> Styring fra Bang & Olufsen fjernbetjening

Færdigbyggede tavler

Flotte startpakker

Spar kostbar arbejdstid og minimer

Den perfekte aflevering af en
til nybyg sker med den flotte

lige tavler, der leveres færdigbyg-

startpakke. akken indeholder

gede, til lige netop det projekt, du

komponenter som ikke er en del

skal levere. Tavlerne kan også leveres

af den faste installation, samt en

til LK IHC Bolig til renovering, når

vejledning der beskriver kompo-

kunden ønsker at binde enkeltrums-

nenterne i pakken. Startpakken

løsninger sammen med en controller.

vil sammen med slutbrugermap-

el-installation fra bunden - bygget op ud fra kundens ønsker.

pen give slutbrugeren en god

Nemt for kunder at se fordelene

risikoen for fejl med vores syv forskel-

færdig LK IHC Bolig-installation

Med LK IHC Bolig til nybyg leverer du en komplet, intelligent

Dedikeret LK IHC Bolig-univers på web:

Programmeret på forhånd

Til LK IHC Bolig til nybyg har vi
analyseret en lang række huse og
udført en standardprogrammering, som passer overordnet til de
fleste huse i Danmark. Du downloader et LK IHC Visual- projekt
til controlleren til LK IHC Bolig, og

købsoplevelse.

herefter er det nemt og hurtigt at
tilpasse opsætningen til dit aktuelle projekt i LK IHC Visual.

Aftaleseddel: Sikrer at forventningsafstemningen
med kunden er på plads
Demohuse hvor dine kunder kan blive inspireret

renovering
Prisliste: Hjælper din kunde med at få overblik
over hvad pakkerne koster
Certificering: Få papir på din ekspertise og
bliv certificeret IHC-installatør - så hjælper vi

Dedikeret Produktinformation med artikler
og produktoversigt.

LK IHC Bolig har nye brugerflader

Vieweren til LK IHC Visual har fået ny
grafisk brugerflade og flere funktioner.
Dette højner brugeroplevelsen og giver
nemmere betjening

Videoklip

beregne prisen og give

kundens smartphone. QR-koder i brochurematerialet gør det nemt

tilbud til dine kunder.

og hurtigt at finde videoerne. Videoerne findes også på www.lk.dk

Gør det nemt for dig at

Vis dine kunder, hvad LK IHC Bolig kan - direkte på din eller

kunder med at få mere funktonalitet og intelligens ind i deres
eksisterende installation - også i ældre huse og lejligheder.
Nøglen til det er vores enkeltrums-løsninger til renovering. De
er nemme at gå til, fordi vi til hver løsning leverer en grundig
beskrivelse af funktionaliteten, installationsvejledning og
ikke mindst en stykliste til hurtig bestilling af alle nødvendige
komponenter.

Brochurer til slutkunder: En til nybyg og en til

kunderne med at finde dig

Prisberegner og prislister

Med LK IHC Bolig til renovering kan du nu også hjælpe dine

En stor fordel ved enkeltrumsløsningerne er, at kunderne kan
vælge at opgradere et rum ad gangen, så privatøkonomien
kan følge med. Det gør det nemmere for kunderne at
overskue en opgradering - og dermed at sige ”ja tak” til dit
tilbud.

LK IHC Bolig til renovering omfatter følgende løsninger:

> Fjernbetjening inde og ude
> Sluk for standby-strøm
> Lysscenarier og -dæmpning
> Styret stikkontakt
> Solafskærmning
> Automatisk sluk
> Ekstra kontakt ude/inde
> Bevægelsessensor
> Multimedienetværk
> Controller-pakke, der binder løsningerne
sammen til én, samlet løsning

LK IHC Bolig

®

LK IHC Bolig er udviklet
med særlig fokus på at...

- til dine kunder

Nemt at sælge. Nemt at installere.
Til både nybyg og mindre renoveringer.

Udvide det eksisterende marked for intelligente
installationer
Gøre det nemt for dig som fagmand at forklare dine
kunder, hvilke fordele de får med LK IHC Bolig
Hjælpe dine kunder med at træffe den endelige

LK IHC på en helt ny måde
Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz
Knudsen givet det kendte og populære
LK IHC Standard-koncept en markant
opgradering.

købsbeslutning

Renovering, hvor vi taler om enkeltrums-løsninger.

Gøre det nemmere at installere og programmere

Overordnet er LK IHC Bolig-konceptet
inddelt i to områder, nybyg og renovering.

med intelligent funktionalitet i et rum ad gangen - og

Støtte dig i hele processen, fra markedsføring og

Nybyg og totalrenovering, hvor slutkunden får en helt

Her kan din kunde vælge at opgradere sin installation

endnu mere funktionalitet.

ny el-installation, bygget op fra bunden. Her tænker vi i

salg til endelig aflevering af den færdige installation

”pakker” som er nemme for din kunde at forholde sig til.
Med en LK IHC certificering, henviser vi
kunderne til dig i forbindelse med IHC installationer på vores nye kampagneinstallatør-kort.
LK IHC certificeringen opnås ved bl.a. at
gennemføre en eksamen i LK IHC Control og
LK IHC Net.
Se mere omkring LK IHC certificeringen på
www.lk.dk
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Da standarder og produkter er under kontinuerlig udvikling, vil oplysninger i denne brochure ændres
løbende. Schneider Electric/ Lauritz Knudsen by Schneider Electric tager forbehold for disse ændringer
samt trykfejl og mangler i øvrigt.
Schneider Electric er global specialist i energioptimering og -styring og arbejder målrettet for at hjælpe
mennesker og organisationer med at få mest muligt ud af deres energi.
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