
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 smartp-
hone og tablet eller via computerversionen.

CleverHouse gør dig ikke kun klogere på 
forbruget, men fællesnævneren for 

alle funktionerne er, at det giver 
dig et suverænt overblik, så du 

kan udnytte energi og 
ressourcer korrekt.

Grøn omstilling

Det seneste år er antallet af grønne biler på de danske veje 
mere end fordoblet, som ses på grafen på næste side, men 
for at nå regeringens mål med 1 mio. grønne biler i 2030, 
skal der flere til. Status i starten af 2021 er, at kun omkring 
6% af målet er opnået, men i 2020 steg salget af grønne 
biler med 142% og salget vil stige endnu mere i fremtiden.

Når salget af grønne biler stiger år efter år, skal antallet af 
ladestationer også stige. Derfor har SoftControl udviklet en 
ny ladestation, som gør dit liv endnu grønnere med intelli-
gent energistyring.

Reducér yderligere dit CO2-aftryk ved at integrere Clever-
House i resten af hjemmet! Det intelligent system medhjæl-

per til, at du reducerer energiforbruget og 
derved CO2-aftrykket med op til 30%!
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Bidrag positivt til 
samfundsmæssige 
udfordringer!

Få gavn af den
bæredygtige indsats!

Skab værdi ved at være 
med på den bæredytige 
dagsorden!



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

Intelligent ladestation

Ved at integrere ladestationen med CleverHouse gives en 
række fordele til dig: 

 Optimering af ladetiden, da den sker dynamisk op til
 32 A, men fordeles når ladestationen, diverse brugs-
 apparater og madlavningen er i gang.
 Overskudsstyring når bygningens solceller produce- 
 rer mere strøm end der bruges. Den overskydende   
 strøm kan derfor bruges til opladning af bilen.
 Indstilling af timer, som sikrer at bilen kun lades op  
 når el-priserne er lave.
 Se tilbage i historikken for at holde øje med forbruget  
 på opladningen.

Den intelligent ladestation er fra østrigske go-e GmbH, som 
har stor fokus på innovation, bæredygtighed og at mestre 
morgendagens udfordringer med de nyeste teknologier. Deres 
ladestation passer til enhver elbil og plugin hybridbil. Med et 
indbygget Wi-Fi modul kommunikerer den nemt og hurtigt 
med vores CleverHouse.

Har du brug for yderligere intelligente installationer i hjemmet 
eller på arbejdspladsen mm., kan funktioner som varmesty-
ring, tænd-/sluk funktion og adgangskontrol samt andre nemt 
tilsluttes. Ved installationen af ladestationen medfølger en 
CleverHouse controller, som kan kommunikere trådløst rundt 
til de forskellige tekniske installationer.
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(Danmarks statistik, 2020)


