coviva
För ett
smartare
hem.

Radiobaserad
smart teknik för
enkel installation.
Trådlös innovation
Det finns många lösningar för Smarta
Hem, men coviva är annorlunda. coviva
erbjuder en lösning utan komplicerad
installation av extra kablage, något som
normalt kan kräva omfattande strukturella
åtgärder. Detta gör coviva till den optimala
lösningen för alla som vill modernisera
eller renovera sitt hem.

Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Göteborg
Besöksadress:
Bifrostgatan 36
431 44 Mölndal

Intelligent radioteknik som kan
förvandla din bostad till ett Smart Hem.

Telefon: 031-706 39 00
info@hager.se
hager.se

Och vilka är fördelarna?
Det finns många fördelar. Belysning,
persienner och värme kan enkelt styras
via en app. Detta sparar inte bara tid utan
också energi och pengar. Med coviva kan
du även skapa dina egna scenarion, så
kallade covigram, för att öka komforten i
ditt hus.

Kontakta din elektriker:

coviva Smartbox styrs bekvämt via en
app – även när du är ute och reser.

17SE0114IMC

För ett
smartare
hem.

Användningsområden för
coviva Smartbox
Temperaturreglering
Den intelligenta värmestyrningen optimerar
temperaturen i varje rum, anpassat efter
dina behov.

Belysning
Stark eller dimmad belysning, coviva
anpassar all belysning i din bostad efter
dina önskemål.

Ljus- och solskydd
Med coviva kan du enkelt styra dina
rullgardiner/persienner och markiser för att
få önskat ljusinsläpp eller insynsskydd.
Utökningsbar
coviva är förberedd för att kopplas ihop med
väderstationer från Netatmo. Tack vare den
modulära strukturen kan coviva enkelt kompletteras med andra produkter och tjänster i
framtiden.

Testa coviva!
Gå in på hager.se/coviva-demo
i din dator.
Gå sedan in på hager.se/coviva-mobil i
din smartphone och scanna QR-koden.

Vill du
veta mer?
Om du behöver mer information innan du väljer att
installera coviva. Kommer här svar på några av de
vanligaste frågorna.
Vad krävs för att kunna använda coviva?
För att kunna använda coviva i ditt hem behöver
du en smartphone eller surfplatta som uppfyller
systemkraven (iOS version 8 och Android version 4).
För extern åtkomst krävs en fast internetuppkoppling och en ledig LAN-port i din router/switch.
Går det att använda coviva utan
internetuppkoppling?
Systemet fungerar inom ditt privata nätverk utan
internetuppkoppling. Internetuppkoppling krävs
endast vid installationen, registrering samt extern
åtkomst av covivas Smartbox.
Hur skyddas mina personliga uppgifter?
Dina personliga uppgifter lagras i coviva Smartbox.
Om du befinner dig utanför det trådlösa nätverket
och använder din smartphone eller vid support
krypteras delar av din data. I båda fallen krävs att
du ger ditt medgivande.
Hur lång trådlös räckvidd har coviva?
Den trådlösa routern har en räckvidd på 30 meter
inomhus och 100 meter utomhus. Detta kan variera
något beroende på hur enheten placeras.
Mer information finns på:
hager.se/coviva

