
RAWKOLL GÖR JOBBET
Men du har kontrollen. Rawkoll gör livet tryggare och bekvämare om du låter vår smarta 
övervakningstjänst styra din fastighet. Energikostnaderna kan optimeras och vårt funktions-
larm varnar dig vid eventuellt driftstopp eller vattenläcka så du undviker stora och överras-
kande reparationskostnader. Förutom larm om vattenläcka får du varning om värmen i huset 
sjunker till riskabel nivå eller om frysskyddet för vatten och avlopp slutat fungera. 

Vår smarta hemma/borta funktion tar hand om regleringen av värmen, så ditt hus inte står 
och kostar onödiga pengar när det inte används. Du styr över när huset ska vara uppvärmt 
och har samtidgit koll på att ingen är där, när ingen ska vara där. Du ser allt detta från din 
mobil eller dator.

Rawkoll minskar behovet av att finnas tillgänglig på plats, systemet sköter kontrollen av 
anläggningen och du får en notis om något inte är som det ska.

Vi använder oss av EnOcean tekniken som är en internationell standard. EnOcean ger den 
bästa bekvämligheten i kombination med låg energiförbrukning. Det är enkelt att få kontroll 
över ditt hem trådlöst med EnOcean & Rawkoll. Det som skiljer oss från våra konkurrenter är 
att av oss får du både energispar samt övervakning i samma system. Du har allt på samma 
ställe och behöver inte använda dig av flera tjänster. Du kan även få larm till flera mottagare.

RAWKOLL

Grundpaket
Övervakningssystem
Larmfunktion
Temperaturkontroll inne
Fuktkontroll inne
Temperaturkontroll ute
Närvarokontroll 
Brandvarning

Tillvalspaket Energi
Temperaturstyrning
Automatisk belysning inne
Hemma/borta klimat 
Frostskydd vatten och avlopp
Läckagevakt
Elförbrukning

Tillvalspaket Säkerhet
Skalskydd fönster och dörrar
Rörelsevakt

Läs mer på rawkoll.se
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Övervakningssystem, Larmfunktion, 
Temperaturkontroll inne, Fuktkontroll inne, 
Temperaturkontroll ute, Närvarokontroll, 
Brandvarning 

Pris från 349:-/ månaden + startkostnad.
Vi erbjuder både leasing och direktbetalning.
Kontakta oss för mer information och fullständig prislista.

KLIMAT
Temperaturkontroll inne. 
Automatisk styrning och temperaturreglering 
garanterar ett klimat anpassat efter era behov 
och hjälper till att hålla ner energikostnaderna.  

Temperaturkontroll ute. 
Inte bara praktiskt. Temperatursensorn är en 
central del i Rawkolls larmtjänst. Den känner 
till exempel av hur akut det är att temperaturen 
inne sjunker.

Hemma/borta-funktion. 
När fastigheten inte nyttjas sänks temperaturen 
för att spara energi och återgår till komfort klimat 
när den återigen ska användas.

Luftfuktighet. 
Information och larm vid hög  
luftfuktighet. Varnar dig i tid för att undvika 
mögel. Finns möjlighet att kopplas till avfuktare. 

BELYSNING
Automatisk belysning inne. 
Automatisk styrning av innomhusbelysning med 
en funktion som får den tomma stugan att se 
bebodd ut. Central funktion som släcker eller 
tänder hela inomhusbelysningen med ett tryck.

Automatisk belysning ute. 
Styrning av den utebelysning som finns på och 
kring bostaden. Via tidkanal eller sensor.

DRIFT
Läckagevakt. 
Larmar om det uppstår en vattenläcka så du kan 
förhindra en större vattenskada. Självklart vid 
diskmaskin, tvättmaskin och varmvattenbere-
dare men även nyttig vid andra kritiska punkter 
där en vattenläcka skulle göra stor skada. Gillas 
skarpt av försäkringsbolag.

Frostskydd vatten och avlopp. 
Kopplas till värmekabel som automatiskt sköter 
värmekabelns av- och påslag vilket förhindrar 
sönderfrusna ledningar. Säkerställer funktion, 
sparar energi och ökar värmekabelns livslängd.

Driftlogg. 
Utförlig information, historik, status vid driftstör-
ning och många andra smarta funktioner. 

SÄKERHET
Skalskydd fönster och dörrar. 
Försäkrar dig om att fönster och dörrar är  
stängda när dom ska vara det. 

Rörelsevakt. 
Rörelsesensor kan användas som komplement 
till skalskyddet och reagerar om obehörig 
person tagit sig in i fastigheten eller rör sig i icke 
tillåtna delar av en större anläggning. 

Brandvarning. 
Rawkoll övervakar funktionen och varnar i god 
tid om batteribyte eller om något inte fungerar 
som det ska. 
Detta säkerställer ett fungerande brandskydd 
både när huset används och står tomt.

Kameraövervakning. 
Kamera som övervakar huset dygnet runt och 
larmar dig om något inte är som det ska.

MÄTNING
El- och vattenförbrukning. 
Tydliga siffror på förbrukningen och även 
en kontroll på att det fungerar normalt. 

SERVICE
Servicefunktioner. 
Koppla larm till de personer som du önskar för 
att få en snabb hjälpinsats.

FUNKTIONER 

GRUNDPAKET

VÄLJ DINA FUNKTIONER
Presentation av tjänster och funktioner för Rawkoll. Samtliga funktioner kan styras via 
webbapp på smart phoneeller dator, vissa kan även kompletteras med brytare i fastighet.

Läs mer på rawkoll.se


