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Smarta hem i stark tillväxt

• Marknadens värde för Smarta Hem i Sverige beräknas vara 1,000 
MUSD 2021, en tillväxt på 23,5%. CAGR 2021 – 2025 = 9,2%

• Enligt Statista kommer hälften av alla svenska hem vara "smarta", ha 
någon form av IoT uppkoppling med till exempel belysning, år 2025.



Vem är vi?

Compare-IT Nordic AB

Smarta hem ”Since 2013”

Nyckelfärdig produkt –
Kom igång direkt när du flyttar in 

Allt sker i Malmö:

• Utveckling

• Försäljning 

• Support

• Tillverkning

”Vi vill digitalisera boendet och 
fastighetsförvaltningen. Skapa en 
effektivare och smartare förvaltning och ett 
attraktivare boende.”



Med HEMMA/BORTA-tryckknappen vid ytterdörren 
så aktiverar du BORTA-läget. All styrd belysning 
släcks och vattentillförseln stängs av för att undvika 
olyckor. Om du skulle glömma att trycka på knappen 
så går det alltid att aktivera BORTA-scenariot på 
distans via appen.

Med God Morgon-scenariot behöver 
du inte längre gissa dig fram var du 
går i mörkret. God Morgon-scenariot 
tänder t.ex. ljuset i vardagsrum, kök, 
badrum och hall för att du ska få en 
bra start på dagen.
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Med Smart Homeline-dimmers kan du ställa 
in ljusstyrkan precis så som du vill ha det. Du 
kanske vill dimma ljuset över köksbordet för 
en vacker stämnings-belysning när du är i 
rummet intill? Kanske vill du skapa en mysig 
stämning inför filmkvällen? Varför inte 
maximal ljusstyrka när barnen vill pyssla?

Ditt smarta hem är kompatibelt med Google 
Voice Assistant. Tänd och släck lampor eller 
dina scenario med rösten så slipper du ta upp 
din telefon eller resa dig upp för att trycka på 
knappen. 
”OK Google, tänd matplatsbelysning”

Skapa ett mys-scenario som dimmar din 
belysning till exakt de nivåer du vill ha för 
din myskväll. Du kan aktivera detta 
scenario med en tryckknapp, i appen eller 
med röststyrning om du har Google Voice 
Assistant. 

Har du en God Natt-knapp i sovrummet så kan du enkelt släcka all styrd belysning i ditt 
hem med ett knapptryck så du slipper stiga upp. Funktionen är även tillgänglig i appen
eller via Google Voice Assistant om du inte har en fast installerad tryckknapp.



Hur är vi unika?

Nyckelfärdigt

Trygghet och komfort funktionalitet installeras 

trådbundet under byggprocessen så att kunden får 

ett driftsäkert system som fungerar direkt vid 

inflyttning utan krångliga installationer och 

programmeringar. 

Anpassningsbart

Kunden kompletterar själv med 
funktionalitet som är användarunik, såsom 
t.ex. vilka vägguttag som ska styras eller om 

kunden vill ha scenarioknappar etc

Dessa kompletteringar är trådlösa 
produkter vilket ger maximal flexibilitet för 
kunden att välja själv vilka vägguttag som 
ska styras och var scenarioknapparna ska 

placeras. 

Vi gör allt

Hela systemet inklusive app och molnlösning är 
utvecklat av oss vilket gör att vi fortsätter att ge våra 

kunder ny och uppdaterad funktionalitet. 

Vi utökar kontinuerligt med nya tjänster och 
förbättrar funktionaliteten i vårt system.

Dessutom tar vi fullständigt ansvar för support och 
underhåll



Våra partners



Några av våra referensprojekt



Brf Prostkvarnen
Jönköping

• 54st lägenheter med Smart Homeline – inflyttning vår 2020

• Komfortfunktioner

• Belysningsstyrning (På/Av och Dimmer)

• HEMMA/BORTA funktion

• Förprogrammerade Scenario (God Morgon, God Natt, Släck allt etc)

• Röststyrning med Google Voice Assistant

• Trygghetsfunktioner

• Uppkopplade brandlarm

• Automatisk vattenavstängning vid BORTA-läge

• Automatisk avstängning av spis och uttag ovanför köksbänk vid BORTA-läge

• Styrning via Smart Homeline App eller Mina Sidor webinterface

• Möjlighet att komplettera med mer styrning och sensorer med trådlöst 

kompletteringspaket



Lagerkransen 3
Lund

• 82st lägenheter med Smart Homeline – inflyttning höst 2021

• Komfortfunktioner

• Belysningsstyrning (På/Av och Dimmer)

• Styrda vägguttag

• HEMMA/BORTA funktion

• Förprogrammerade Scenario (God Morgon, God Natt, Släck allt etc)

• Röststyrning med Google Voice Assistant

• Trygghetsfunktioner

• Automatisk vattenavstängning vid BORTA-läge eller läckageindikering

• Automatisk avstängning av spis och uttag ovanför köksbänk vid BORTA-läge

• Styrning via Smart Homeline App eller Mina Sidor webinterface 

• Möjlighet att komplettera med mer styrning och sensorer med trådlöst 

kompletteringspaket



Fasanen
Arlöv, Malmö

• 19st lägenheter med Smart Homeline – pilotprojekt startar april 2021

• Komfortfunktioner

• Styrda vägguttag

• HEMMA/BORTA funktion

• Skalskydd

• Trygghetsfunktioner

• Övervakning av fönster/dörr sensorer och rörelse sensor vid BORTA-läge eller Skalskydd-läge

• Automatisk avstängning av styrda uttag vid BORTA-läge

• Styrning via Heimstaden boendeapp

• Möjlighet att komplettera med mer styrning och sensorer med trådlöst 
kompletteringspaket



Framtidens 
Smarta Fastighet

Vision



Infrastruktur

trygghet

säkerhet

komfort

Läckagedetektion med vattenavstängning

Uppkopplade brandlarm

Dörr/Fönster sensor, rörelsevakt, kamera etc

Äldrevård, falldetektion, larmcentral, etc

Belysningstyrning, styrda vägguttag

Temperatur, fuktighet, VOC etc

Digital access (entré, lägenhet, gemensamma 
utrymmen)

Lägenheten

Fastigheten

Klimatstyrning baserat på datainsamling

Notiser till förvaltare

IMD

Digital kommunikation med boende via boendeapp
och digital anslagstavla

Paketleverans-boxar

Gemensam bil- och cykelpool

Solcell paneler



”Mitt Community”

Brandlarm
Notifikation till grannar och förvaltare.
”Larmar en så larmar alla”.

Inbrott
Rörelse sensorer och fönster/dörr sensorer notifierar ”nyfikna” 
grannar vid larm.

Skada/olycka 
Integration mot trygghetstjänster för äldre.
T.ex. falldetektering eller personlarm kan notifiera anhöriga 
och/eller grannar för att få snabb hjälp.
AI identifierar ”ovanliga” beteende.

Vattenlarm
Fuktsensorer detekterar läckage. Inkommande vatten stängs av 
och notifierar boende och förvaltare. 



Digital hyresavisering/-betalning
Ingen pappershantering. Betala med Bank-ID

Digital uppsägning/tillträde
Ingen pappershantering. identifiera med Bank-ID

Digital ”Boendepärm”
Få all dokumentation för ditt boende samlat på ett ställe digitalt.  

Underhåll
Notifiering när det är dags för underhåll med digital tidsbokning av 
hantverkare.

Hantverkartjänster
Boka en hantverkare via din app.

Paketleverans
Integration mot paketbox leverantörer

Sharing community
Bil-/cykelpool. 
Hyr/låna av grannarna.

Digital anslagstavla 
Info från förvaltare till boende eller info mellan boende.

Min digitala assistent

”Boende app”



Digital kontroll
Förebyggande kontroll sker digitalt.
Hantverkare/Vaktmästare enbart vid behov

HEMMA/BORTA + 
Ditt smarta hem vet automatiskt när du är HEMMA eller BORTA 
(AI & Machine Learning)

Effektiv Vädring - Luftkvalitet
Styr termostat/värme effektivt med sensorer för luftkvalitet,  
fönster och balkongdörrar. 

Energimätning + 
Energimätning som lär sig ditt beteende och tipsar om 
förbättringar (AI & Machine learning)

Tips & tricks
Förslag på energioptimerande åtgärder. (AI & Machine Learning & 
ev gamification)

Det ”effektiva” huset

Smart och optimal förvaltning 
och energi/värme förbrukning



www.smarthomeline.se

Smart Homeline är ett varumärke som säljs och marknadsförs av Compare-IT Nordic AB som utvecklar och producerar smarta hem system.

Kontaktuppgifter
Henrik Jarl, CEO henrik.jarl@compare-it.se
Igor Miskovic, CTO igor.miskovic@compare-it.se
Kerstin Lindkvist Toms, KAM kerstin.lindkvist@compare-it.se
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