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Vi skapar trygga och smarta hem
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Trådlös styrning för ett tryggt och smart hem
Det handlar om finurliga, automatiserade lösningar som underlättar i hemmet. Solens upp- och nedgång kan styra
utvald belysning helt automatiskt, enkelt och bekvämt.
Man kan även övervaka och styra bostaden på distans via sin mobil, och få larm om något händer.
Intelligensen ligger i Nexa Bridge, som tar emot information från olika sensorer, sändare, kontakter och givare, och
i sin tur styr funktioner som belysning, värme, ventilation, larm m.m.
Nexa Bridge kan övervaka och larma vid exempelvis intrång, då sirener kan aktiveras och belysningen tändas etc.
Vid ev. brand aktiveras inte bara brandvarnarna, utan belysningen tänds och du får en notis i din mobil.
Ett annat problem man gärna vill bli informerad och varnad om är vattenläckage, och även här kan åtgärder, förutom
notiser till mobila enheter, vidtas automatiskt som t.ex avstängning av huvudkranen m.m.
Det är bara fantasin och behoven som sätter gränserna för vad
man kan göra. Att göra sitt hus smart är inte bara praktiskt utan
också ekonomiskt och miljövänligt, t.ex att sänka temperaturen
någon grad när ingen ändå är hemma.
Att kunna läsa av temperaturen både i realtid och historiskt för
att få full kontroll över energiförbrukningen är saker som är bra
för både klimatet och plånboken.

System Nexa
System Nexa är ett system för trådlös styrning och automation. I systemet finns mottagare både som plug-in som
placeras direkt i vägguttag, och mottagare för fast installation
med placering i eldosan.

SYSTEM NEXA

Styrning kan ske antingen med hjälp av handburna fjärrkontroller, trådlösa väggsändare eller via din smarta telefon eller
surfplatta.
Alternativt så sker all styrning helt automatiskt via rörelsevakter, timers, magnetkontakter och skymningsrelän.
System Nexa använder sig av radiosignaler för att kommunicera mellan sändare och mottagare, och ger en räckvidd på
25-30 meter.
Ett trådlöst system ger en flexibilitet och enkelhet som traditionella elinstallationer inte klarar av. Perfekt vid renoveringar
och kompletteringar men givetvis även lämpligt att använda
vid nybyggnation.

Användarvänligt
Vi vill inte bara göra hemmet smartare för tekniskt kunniga
personer med erfarenhet av programmering, vårt mål är att
alla ska kunna använda våra produkter och vi har därför lagt
stor fokus på användarvänlighet när vi utvecklat våra nya
appar för iOS och Android samt i vårt webgränssnitt.
Nya möjligheter tillkommer i takt med att tekniken utvecklas
och med hjälp av duktiga utvecklare kan befintliga produkter bli ännu bättre tack vare uppdaterade appar och nya
funktioner.
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Nexa Bridge
SYSTEM NEXA
FIRE&SAFETY

NEXA BRIDGE

Nexa Bridge är bryggan mellan dina trådlösa produkter oavsett om du använder
System Nexa, brandvarnare från Nexa Fire & Safety eller produkter med Z-Wave.
Nedan ser du ett urval av de funktioner som Nexa Bridge möjliggör.

Z-Wave, internationell standard

Driftsäkerhet

Genom att använda en internationell standard kan du koppla
produkter från många olika företag till din Bridge.
Det är även möjligt att få status från mottagaren via
2-vägskommunikation, och till utökad räckvidd.

Systemet är inte beroende av en server som riskerar att gå ner
och drabbas av diverse driftstopp. Intelligensen ligger i din
Nexa Bridge, som övervakar och styr ditt hem även om din
internetförbindelse tillfälligt ligger nere.

Notiser

Brandvarnare

Få ett meddelande i din telefon när t.ex magnetkontakten på
källardörren bryts eller när rörelse detekteras etc.
Du väljer själv vad som ska skickas och när.

Med en kompatibel brandvarnare från Nexa kan du enkelt
skapa en automation som startar när brandvarnaren aktiveras.
Tänd alla lampor, skicka notis till telefoner, aktivera sirener etc.

Mitt hem

Dina rum

Scenarion

Här får du en snabb överblick över
ditt hem och vad som just nu händer. Du når enkelt dina favoriter och
ser vad som hänt i hemmet, samt
att du ser alla dina olika typer av
enheter.

Du delar in alla dina enheter efter rum
för att få en lättare överblick över ditt
hem. Enheterna grupperas in efter
rum oavsett var du befinner dig i
applikationen, du ser alltid vilket rum
en enhet tillhör.

Med scenarion kan du utföra flera
händelser i följd men endast
genom ett tryck. Du kan exempelvis tända eller släcka enheter och
dimra upp enheter under flera minuter.

Aktivitetslogg

Schemaläggningar

Grafer

Med aktivitetsloggen kan du gå tillbaka flera dagar för att se vad som
har hänt i ditt hem. Du ser exakt när
dörrarna öppnades, när rörelse
detekterades eller när brandvarnaren
larmade senast.

Schemaläggningar är en grundläggande
del i det smarta hemmet. Vissa lampor
vill man alltid skall tändas eller släckas
vid en valfri tid eller vid solens upp- eller
nedgång.

Du får en enkel historik på dina sensorer
genom grafer och varje värde för sig.
Här kan du se historik för flera dagar
tillbaka. Du kan också se den högsta
temperaturen, den lägsta, samt medelvärdet.

Nexa - Marknadsledande på hemautomation
Nexa har sedan 1997 jobbat med trådlös styrning och hemautomation. Vi tror på långsiktiga relationer i hela ledet från
tillverkare till slutanvändare, och tillsammans med innovation och hög kvalitet gör det att vi efter 20 år fortsatt har en
ledande position inom hemautomation.
I det intelligenta och moderna hemmet är Nexa Bridge hjärnan
som knyter samman alla mottagare, sensorer och sändare till
ett tryggt och smart hem.
Våra produkter finns i miljontals installationer runt om i
Norden och förenklar vardagen för våra användare.
Verksamhetens grundvärderingar bygger på professionalism, snabbhet och kvalitet. Dessa nyckelord är en naturlig
del av allt vi gör.
Nexa är en del av den börsnoterade OEM-koncernen med
verksamhet i 14 länder och en omsättning på ca 2,2 miljarder.

Brandskydd för hem och företag
Nexa har även ett av marknadens bredaste program av brandsläckare
och brandvarnare, de senare finns såväl med standardbatteri som
batteri med 5- och 10-års garanti, samt för nätanslutning 230V.
Nexas röda brandsläckarserie innehåller ett komplett sortiment av
brandsläckare för både hem, företag och fartyg, samtliga certifierade
av DNV och The Marine Equipment Directive.
Design Lines rena brandsläckare i vitt, svart, silver eller champagne
passar bättre in i vissa miljöer och kan även bli till en snygg prydnad
i rum där du normalt inte vill ha en röd brandsläckare, och förbättrar
därmed säkerheten ytterligare genom
snabb tillgång till bra brandskydd.
Brandsläckare
6 kg ABC-pulver 43A 233B C
1. Dra ut säkringen
2. Rikta munstycket
mot lågornas bas
3. Tryck ner handtaget

Brandsläckare
2 kg ABC-pulver
13A 89B C

Godkänd för användning på elektrisk utrustning upp till 1000 Volt med ett avstånd av 1 m

1. Dra ut säkringen
2. Rikta munstycket
mot lågornas bas
3. Tryck ner handtaget

Tryckladdad pulversläckare torrt kemikaliskt pulver
Kontrollera regelbundet att manometernålen står i det gröna fältet
Förvaringstemperatur/verkningsområde
-30°C – +60°C
Drivgas Kväve (N2 )
Brukstryck 15 bar vid 20°C
Säkerhetsavstånd 1 m
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Importør/Importör Nexa Trading AB Box 12200 SE-402 42 Göteborg Sweden
Produsent/Tillverkare Tianbo & Mega Safety Ltd Yuyao City Zhejiang China

Godkänd för användning på elektrisk utrustning upp till 1000 Volt med ett avstånd av 1 m.

Tryckladdad pulversläckare, torrt kemikaliskt pulver.
Kontrollera regelbundet att manometernålen står i det gröna fältet.
Förvaringstemperatur/verkningsområde:
-30°C – +60°C.
Drivgas: Kväve (N2 )
Brukstryck: 15 bar vid 20°C.
Säkerhetsavstånd: 1 m.
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Importør/Importör: Nexa Trading AB, Box 12200, SE-402 42 Göteborg, Sweden.
Produsent/Tillverkare: Tianbo & Mega Safety Ltd, Yuyao City, Zhejiang, China.
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