
Smart og  
enkelt



Smarte løsninger  
for din bolig

Kardia AS hjelper deg til å organisere og utnytte de tekniske og 

elektriske enhetene i boligen din på en smartere måte. Våre produkter, 

som Kardia Smart og Kardia Prefab, bidrar både til et mer trygt og 

energieffektivt hjem – samt økt boligkomfort og boglede.

Vi leverer et bredt utvalg av tekniske enheter til alle typer boliger. 

Streng kvalitetskontroll av egen produksjon, samt av partnere 

og leverandører, er en garanti for at vi alltid kan tilby markedets 

mest effektive og ukompliserte løsninger.

I en bolig er det summen av praktiske detaljer som gjør den store forskjellen, og Prefab bidrar på sin måte 

til økt bokvalitet. Kardia Prefab leveres i fire ulike utgaver: Standard, Alta, Compact og Eco. Disse dekker de 

fleste behov - fra de minste ettromsleiligheter til eneboliger på opptil 210 m². Kardia Prefab-enheter leveres 

komplett og ferdig koblet internt.
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Kardia Smart lar deg enkelt styre husets tekniske anlegg - Vi gir deg bokstavelig talt bedre kontroll over ditt 

eget hjem. Resultatet er bedre komfort og helse, lavere energiforbruk, et høyere sikkerhetsnivå og et enklere 

liv. Kardia leverer smarthusløsninger tilpasset ethvert hjem, prosjekt og budsjett.
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Kardia Smart

Kardia er din komplette smarthusleverandør, og leverer produkter 
sammensatt av komponenter fra ledende leverandører fra hele verden. 
Kardia Smart lar deg styre husets tekniske anlegg på en måte som praktisk 
talt gir deg en helt ny kontakt med ditt eget hjem. Reguler varmen fra 
flyplassen!

Kardia Smart setter komfort, helse, sikkerhet og miljø 
i fokus med smarte og enkle løsninger. Kardia Smart-
app gjør deg i stand til å styre huset på en enklere og 
mer oversiktlig måte og dermed får du enda mer ut av 
systemet.

Vi leverer skreddersydde løsninger som gir deg en helt 
ny, intelligent kontroll på lysstyring, adgangskontroll, 
varmestyring og måling av luftkvalitet.
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Funksjoner til Kardia Smart

Varmestyring

Kardia Smart lar deg komme hjem til et 

perfekt temperert hjem. Temperaturen justerer 

seg etter dine rutiner og behov. Det er både 

miljøvennlig og økonomisk!

Adgangskontroll

Med digital dørlås lever du i et nøkkelfritt hjem. 

Betjen låsen med pin-kode, brikker og med 

Kardia Smart-appen.

Luftkvalitet

Hvordan påvirker luftkvaliteten helsen din? 

Kardia Smart måler luftkvaliteten med sensorer 

i hjemmet ditt. Vårt system viser deg nivået på 

luftkvaliteten slik at du alltid er oppdatert på 

om du bør iverksette tiltak.

Lysstyring

Lyssensoren beregner innendørs lysnivå, slik 

at lysene i huset automatisk kan dimmes til et 

behagelig nivå. Når du går på jobb, eller legger 

deg, vil Smart-appen automatisk slå av lysene i 

boligen.
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Kardia Smart Hub

Kardia Smart HUB er knutepunktet for ditt smarthjem. Hub’en støtter de 

moderne trådløse standardene Z-wave, Zigbee, Bluetooth og Wi-Fi og har også 

ekspansjonsmuligheter dersom det er behov for andre tilkoblinger.

«Smarthus» er et begrep som samler automatiserte og 
intelligente funksjoner som er med på å bidra til bedre komfort 
og helse, lavere energiforbruk, et høyere sikkerhetsnivå og til 
syvende og sist et enklere liv.
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Sikkerhet

Gå til sengs helt ubekymret om du er langt borte på ferie eller sover på ditt eget soverom. Kardias bevegelses- og 

vibrasjonssensorer oppdager unormal aktivitet i hjemmet ditt. Den smarte inngangsdøren låses automatisk når ingen 

er hjemme. Du vil få varsling hvis brannalarmen blir utløst og i hvilket rom det eventuelt er brann.

Miljø

Hvordan påvirkes verden rundt deg av valgene du tar? Energisensorer overvåker strømforbruket ditt, og forteller 

deg om din innvirkning på miljøet. Er det tiltak du kan gjøre for å redusere energifotavtrykket ditt? Få oversikt over 

strømforbruket slik at du kan ta grønnere valg.

Komfort

Velkommen til et behagelig og komfortabelt hjem! Temperatur, lysnivå og lufttilførsel er viktige faktorer som påvirker 

din komfort.  Ønsker du å senke temperaturen automatisk om natten? Vil du dempe lyset i stua når du ser på TV eller 

øke luftmengden i ventilasjonen når du har gjester? Med Kardia Smart kan du, din familie, og dine gjester oppleve et 

helt nytt komfortnivå hjemme!

Helse

Hvordan påvirker luftkvaliteten helsen din? Irritasjon i øyne og hals, svimmelhet og hodepine er virkninger av dårlig 

luftkvalitet. Med Kardia Smart er hjemmet ditt utstyrt med sensorer som oppdager miljøgifter i luften.  Få varsling om 

dårlig luft i huset, og få råd angående hvilke tiltak du kan iverksette for å forbedre luftkvaliteten. 
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Kardia Prefab

Et mylder av rør og tekniske innretninger opptar ofte stor plass i boder og 
vaskerom. Det er tidkrevende å montere, og det ser rotete ut. Vi løser dette 
på en smart måte ved at alle tekniske elementer samles og organiseres 
i kun én kompakt enhet: Kardia Prefab. Dette elegante, prefabrikkerte 
og komplette tekniske rommet gir fullstendig oversikt over alle tekniske 
installasjoner som balansert ventilasjon, sikringsskap, vannfordeling, 
varmtvannsbereder, varmepumpe og sentralstøvsuger.

Hva inneholder Prefab

Prefab-enheter inneholder et balansert 

og behovsstyrt ventilasjonsaggregat. 

Ventilasjonsaggregatet har innebygd varmeveksler 

med opptil 90 % gjenvinningsgrad. Dette gir frisk luft i 

huset, uten at varmen forsvinner.

    Elektrisk distribusjon

Kardias enheter inneholder sikringsskap med 

forhåndsinstallerte sikringer samt avsatt plass til 

svakstrømsutstyr.

    Sentralstøvsuger

Fordelen med en sentralstøvsuger er at den opptar 

mindre plass i boligen, og luften som kommer fra 

støvsugeren forsvinner ut av huset i stedet for at 

den blandes med inneluften.

    Vanndistribusjon

Kardias vannfordelingssystem er tilpasset norske 

boliger og inkluderer trykkreduksjonsventil, 

lekkasjesikring, avsatt plass til vannmåler, 

ekspansjonstank og fordelere til tappevann.

    Varmepumpe

Varmepumpen henter gratis varme fra uteluft 

og leverer varmtvann og romvarme. Slik kan du 

redusere energiforbruket til oppvarming og være 

både økonomisk og miljøvennlig!

    Varmtvannsbereder

Kardia Standard har en spesialdesignet 

varmtvannsbereder med to varmeelementer som gjør 

at oppvarmingen går mye raskere sammenlignet med 

en tradisjonell bereder.

Ventilasjon
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Les mer detaljert om Kardia Prefab 
på: www.kardia.no
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Kardia Standard er vår største tekniske enhet. Den 

inneholder alle nødvendige funksjoner som ventilasjon, 

varmtvannsbereder, komplett vannfordeling, sikringsskap og 

sentralstøvsuger. Kardia Standard passer til boliger fra 80 til 

210 m².

Kardia Alta inneholder en 300 liters ekspressbereder fra OSO, 

komplett vannfordeling, balansert ventilasjon og sikringsskap. 

Dette er den beste løsningen for deg som har behov for ekstra 

mye varmtvann til for eksempel boblebad, regndusj eller flere 

badekar. Kardia Alta passer til boliger fra 80 til 210 m².

Kardia
Standard

Kardia
Alta
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Kardia Compact er en mindre teknisk enhet - perfekt for 

leiligheter, flermannsboliger og rekkehus fra 40 til 120 m². 

Kardia Compact inneholder alle funksjonene til Kardia 

Standard med unntak av sentralstøvsuger.

Kardia Eco er vår nyeste tekniske enhet som inkluderer 

varmepumpe med 225 liters bereder. Eco er vår mest 

økonomiske og miljøvennlige prefabrikkerte løsning og 

bruker gratis uteluft til oppvarming av tappevann og 

vannbåren gulvvarme. Kardia Eco passer til boliger fra 80 til 

210 m².

Kardia
Compact

Kardia
Eco
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+47 64 86 50 00

contact@kardia.no

www.kardia.no

Sentralbord:      

E-post: 


