Godt indeklima
med LK IHC®

- Intelligent styring af varme og ventilation

Hav det godt
når du er hjemme
Forstil dig, at din bolig altid har behagelige varme
gulve. Forstil dig, at luften altid er frisk, når du
kommer hjem. Forstil dig, din bolig har et varme- og
ventilationsanlæg der er let at betjene, giver dig
komfort og samtidig reducerer dit energi forbrug.
Dette er muligt med LK IHC, den intelligente
installation til din bolig. LK IHC kan nemlig meget
mere end at styre lys og stikkontakter. Med en enkel
betjening kan du styre boligens varme og ventilation,
også selvom du er på farten. LK IHC sparer på
energien uden at gå på kompromis med komforten.
LK IHC® - den intelligente vej til komfort og lavere
energiforbrug.

Beboet

– anvendes i det
daglige, hvor boligen
benyttes af familien.

Ubeboet

– anvendes f.eks. når
man er taget på ferie.

Frostsikret
– anvendes når

boligen er ubenyttet
f.eks. i et sommerhus.

Se filmen om
IHC varmestyring

Din bolig. Din rytme
Den intelligente LK IHC® klimastyring følger
din døgnrytme og sørger for, at indeklimaet
i dit hjem altid passer til familiens behov.
Her er et eksempel:

God morgen

Du står ud af sengen og går ud i badeværelset. Gulvet er behageligt varmt,
fordi LK IHC sørger for, at gulvet ikke
er koldt om morgenen. Ventilationen
skifter fra ”nat” til ”dag” og giver dig
frisk luft i din bolig.

06:00

Godnat

Du går i seng, og der er ingen aktivitet
i boligen om natten. Med et enkelt
tryk sættes boligen i nattilstand, lyset
slukkes og ventilationen sænkes så
du undgå lydgener, når du skal sove.
Temperaturen er skiftet til den ønskede
nattetemperatur.

23:30

Huset forlades

Når du trykker sluk alt eller sætter
alarmen for at forlade huset, skifter
ventilationen til svag og varmestyringen sørge for at skrue ned for varmen.
Dit hjem passer sig selv og sparer på
energien, mens du ikke er hjemme.
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Velkommen hjem

Du kommer hjem til en bolig, der har en
behagelig temperatur, og luften er ventileret. Den styrbare solafskærmning
har i løbet af dagen lukket den gratis
solvarme ind, men stoppet før boligen
blev for varm, således at temperaturen
passer til dine behov.

Nemt at styre.
Også når du ikke er hjemme
Uanset hvor du er, har du altid styr på indeklimaet
med LK IHC®. Klimastyringen kan betjenes fra en
computer, smartphone eller iPad.

IHCRemote® og IHCTablet® giver dig

kommer hjem fra ferien. Med andre ord gi-

mulighed for styre dit indeklima, når du er

ver IHCRemote® og IHCTablet® dig overblik

hjemme eller på farten. De gør det nemt

over hele din intelligente bolig installation.

f.eks. at skrue lidt op for varmen eller sætte
boligen tilbage i ”beboet” tilstand inden du

LK IHC Bolig® leveres altid med en let

overblik over din boligs tilstand, f.eks tem-

tilgængelig brugerflade til computeren. Det

peratur, ventilation og solafskærmning. Og

betyder, at du kan logge på din LK IHC-

du kan selvfølgelig indstille klimastyringen,

installation fra din computer, både hjemme

så det passer til dine behov.

og ude. Brugerfladen giver dig det fulde

En hjerne.
Mange funktioner
Hjernen i LK IHC® er den såkaldte controller, der
samler alle trådene. Controlleren modtager og
behandler informationer, som så sender kommandoer ud til forskellige enheder i din bolig.

Alarm

Solfangere

Solafskærming

Lys

Ventilation

Varme

Vinduer

Produkter
Her ser du de produkter, der sammen med controlleren
(systemets hjerne) giver dig mere komfort i dit hjem - og
hjælper dig med at spare på energien.

Panelet er i det kendte LK FUGA-

Varenr.: 530D6721

Varenr.: 507D6513

Statuspanel

Tangenter

Beboet, ubeboet eller frostsikret.

design. Enkelt og elegant.

Varenr.: 120C1010

Varenr.: 507D6531

Temperatursensor

Gulvføler

raturen i rummet og sender infor-

meelementerne i boliger med

mationerne videre til controlleren,

gulvvarme.

Den diskrete sensor måler tempe-

der bestemmer om der skal skrues
op eller ned for varmen, ventilationen eller solafskærmningen.

Støbes ind sammen med var-

IHC® er det rigtige
valg til hele din bolig
LK IHC® er markedets mest brugervenlige løsning til
intelligent styring af både indeklima og mange andre
funktioner i dit hjem. Med en samlet LK IHC Bolig®
løsning kan dit hjem få et utal af funktioner som f.eks.
sluk for standby-strøm, lysdæmpning, alarmer og
bevægelsesstyret lys mm. LK IHC Bolig består af
en grundpakke og en række tilvalgspakker, der kan
vælges efter ønske og behov.
Se hvordan LK IHC passer ind i dine boligønsker
Prøv det nye 3D-univers på din pc, hvor du via din

smartphone kan betjene en lang række funktioner i det
interaktive 3D-univers. Prøv universet på 3d.lk.dk

Se filmen om
IHC universet

Du kan få yderligere oplysninger om
LK IHC® varme- og ventilationsstyring
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