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Hallo allemaal,
De winter komt er weer aan. Het gaat weer vriezen en sneeuwen. Althans dat is de
verwachting die we hier allemaal hebben. De afgelopen 2 jaar hebben we het hier
in Zweden toch wel flink voor onze kiezen gehad.
Een aantal van onze klanten hebben de afgelopen 2 winters wat problemen gehad met de
kou. Bevroren waterleidingen en waterpompen was helaas het resultaat. Gelukkig dekt de
verzekering het meeste maar de sores die je ervan hebt, daar zit je toch niet op te wachten.
Via ons netwerk hier in Zweden kwamen we in contact met een bedrijf dat een handig
apparaatje heeft ontwikkeld. Het is een via de telefoon bestuurbare schakelaar. Je stopt er
een (prepaid) mobiele telefoonkaart in en door het sturen van bv een sms met de juist code
kan je deze schakelen. Je hebt dus geen vaste telefoon nodig.
Op zich dat alleen is leuk maar nu niet echt waar we allemaal op zitten te wachten. Maar
het apparaatje kan nog meer. Er zit bv een thermostaat in ingebouwd. Door een slimme
elektronische koppeling kan deze schakelaar bij het bereiken van een ingestelde
temperatuur jou een SMS sturen. Of te wel.
Stel je voor:
¨De verwarming in je huis is om welke reden dan ook uitgeschakeld het wordt kouder in
huis en waar het voorheen dan mis zou gaan, krijg je nu een sms dat de temperatuur onder
de ingestelde waarde is gekomen en kan je op tijd iemand waarschuwen om actie te
ondernemen. Zo kan je dus grote problemen voor blijven!¨
Je kan ook zelf een sms sturen naar de unit en je krijgt dan per omgaande een sms terug
met de huidige temperatuur in je woning. Er bestaat zelfs een mogelijkheid extra gagets
erop aan te sluiten. Zo kan er bv een vochtmelder aangesloten worden. De voeler hiervan
leg je op de grond op de meest kritieke plek. Bijvoorbeeld bij je watermeter of pomp en
zodra de voeler nat wordt zal er een sms gestuurd worden met een code waarmee jij
begrijpt dat er iets mis is.
Er zijn nog veel mogelijkheden te bedenken voor een dergelijk systeem maar het
bovenstaande is volgens ons de meest interessante voor een aantal van jullie.
Nu hebben we zelf het apparaat nog niet getest maar zijn dat wel van plan, daarvoor willen
we eerst weten of er mensen zijn die hier wel oren naar hebben. Een dergelijke basis unit
ex telefoonkaart kost zo rond SEK 1.750,00. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat we
zover gaan en een complete set te maken. Dus een prekaartje er al in eventuele extra
melders instaleren, testen en dan in overleg of plaatsen of versturen.
Laat dus graag weten wat jullie hiervan vinden zodat wij weten of we een testfase in willen
gaan.
Met vriendelijke groet
Eric en Tamara Verhaegh
StugainZweden.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuurt u dan een berichtje naar
geennieuwsbrief@stugainzweden.nl dan halen wij u direct uit het mail bestand.

