
Hellevad Kirke

I Klokkerholm ligger Hellevad Kirke, som bliver styret af 
vores EnergySystem. Kirken har installeret varmestyring, 
blandesløjfestyring, adgangskontrol og lysstyring. 

Graver Henrik Jul Larsen er ansvarlig for at overvåge og 
styre installationerne i kirken. Det har givet Henrik mere 
sikkerhed i at alt kører automatisk. Kirken bruger kalender-
styringen til arrangementer i kirken, så snart præsten 
opretter f.eks. en gudstjeneste, ved systemet selv at tempe-
raturen skal være 18 °C inde i kirken, døren skal være låst op 
og lyset skal være tændt til det rette tidspunkt. Adgangs-
kontrollen og lysstyringen er også tidsindstillet, da kirken 
har åben hver dag fra morgen til aften for besøgende. 

Henrik bruger både sin iPhone og computer til styrin-
gen, hvilket giver ham fleksibilitet i arbejdsgangen, 
da han ikke er tvunget til den ene løsning.

Henrik gør også brug af den intelligent 
styring, når kirken skal have besøg af 
håndværkere tidligt om morgen 
eller når kirkekoret benytter 
kirken om aftenen ugentligt. 
Her kan han nemt og 
hurtigt styre systemet 
hjemmefra eller 
oprette det i 
kalenderen.

Da kirker er meget forskelligt opbygget sørger vi altid for 
at skræddersy den mest optimale løsning til den enkelte 
kirke, da kravene er relativt ens for de fleste kirker. Det er 
utroligt vigtigt for kirkens kalkmalerier og andre uerstat-
telige genstande at temperaturen og luftfugtigheden ikke 
er for høj eller lav, da dette kan medføre skader.

Bevar uerstattelige 
genstande!

Opret sikkerhed 
og kontrol!

Gør din kirke klar til den 
bæredytige omstilling ved at få 

installeret vores intelligent 
styringssystem EnergySystem.

EnergySystem er en multiinstallation af CleverHouse, som gør 
det nemt at sammenkoble flere CleverHouse installationer til 
én installation, hvilket vil sige, at alle kirkens bygninger eller 
flere kirker i et sogn kan styres online fra kun én enhed.

 Opret standard indstillinger for kirkelige handlinger
 Kontrollér og styr varme samt luftfugtighed i kirkens  
 bygninger fra én enhed
 Nem og enkel styring af alle bygninger i hverdagen,  
 weekend og helligdage via kirkens digitale kalender
 Forbrugsoverblik og -optimering mm.
 Lysstyring ved solop- og nedgang
 Aflås døre automatisk uden for åbningstiden
 Styring af klokken ved kirkelige handlinger

Lysstyring

Varmestyring

Adgangskontrol



Følg os på CVR-nr. 34087245 

SoftControl udvikler og leverer intelligente, tekniske installatio-
ner til både private og erhverv.

Med online styring og overvågning af alt lige fra energi, el, vand, varme, tempera-
tur, fugt, tyverialarmer, solceller, varmepumper til ventilation kan du spare på 
forbruget, men også opnå sikkerhed, komfort og overblik.

Hos SoftControl hjælper vi vores kunder til den bæredygtige omstilling ved at støtte 
op om følgende af FNs Verdensmål.

Vodskovvej 135, 9310 Vodskov

+45 70 25 78 50www.softcontrol.dk

salg@softcontrol.dk

Download app på:

CleverHouse er et fleksibelt system, som gør det nemt at 
styre og overvåge alle de tekniske installationer i dine 
bygninger via app’en CleverHouse på din smartphone og 
tablet eller via computerversionen. 

CleverHouse gør dig ikke kun klogere på forbruget, men 
giver dig også et suverænt overblik, så du kan udnytte 
energi og ressourcer korrekt.

Nem og hurtig styring 
af hele sognets kirker! 
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Bidrag positivt til 
samfundsmæssige 
udfordringer!


