Smart styrning
Med tjänsten smart styrning kan
du enkelt hålla koll på och ställa in
önskad temperatur i hemmet,
samt få ett jämnare inomhusklimat.
Om du reser bort kan du planera
temperaturen – sänka vid avresa resp.
höja den till du kommer hem – och på
så sätt spara energi och pengar.

Vad innebär smart styrning?

Tjänsten innebär att du som fjärrvärmekund får hyra en smart självlärande termostat, Ngenic Tune,
som kopplas in på din kundanläggning. Ställ in önskad temperatur i den tillhörande appen, så styr
den automatiskt uppvärmningen med hjälp av bl.a. utomhustemperatur, inomhustemperatur och
solinstrålning. Systemet lär sig hur ditt hus svarar på temperaturförändringar inomhus och utomhus
och reglerar värmen utifrån det. I appen ser du även historik för värmeanvändningen i ditt hus.

Utrustning





En app, alternativt Ngenic Tunes hemsida, där du
kan hålla koll på och ändra värmen i din bostad.
En trådlös inomhusgivare som mäter
inomhustemperatur och solinstrålning.
En styrdosa som reglerar din fjärrvärmecentral
samt håller koll på utomhustemperaturen.
En gateway som kopplas till din router eller
modem, och sköter kommunikationen mellan
enheterna Ngenics molntjänst via din
internetuppkoppling.

Smart styrning är en prenumerationstjänst för våra villakunder. Vi tar hand om installationen och
ger dig hjälp att komma igång. För kunder med serviceavtal är installationen kostnadsfri.
Pris

Installation

Månadsavgift

Med serviceavtal

0 kronor

69 kr/mån

Utan serviceavtal

650 kronor

79 kr/mån

Priser inkl. moms. Uppsägningstid 3 månader.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!
0971 - 173 38 Carl Pirak, Distributionsansvarig
varmeverket@jokkmokk.se

1

Beställning
Tjänsten Smart styrning kan beställas via telefon eller e-post:
0971 - 173 38 Carl Pirak, Distributionsansvarig
varmeverket@jokkmokk.se
Fyll i avtalet nedan och lämna det till oss vid installationen av utrustningen.

Avtal för tjänsten Smart styrning
Namn:_______________________________________________________________________
Adress:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________________________
E-postadress:_______________________________________________________________
Datum:_______________________________________________________________________
Underskrift:_________________________________________________________________
Jag har tagit del av informationen om tjänsten (s.1) samt köpvillkoren.
De personuppgifter du lämnar används i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (EU
2016/679).
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