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Sähkönsäästö puhuttaa ja tarve on olemassa



Confidential Property of Schneider Electric  



Wiser Sähkönsäästöpaketti

1. Seuraat helposti yksittäisten 

sähkösyöppöjen (esimerkiksi turhaan 

valmiustilassa olevien viihdelaitteiden 

energiankulutusta

2. Voit automatisoida laitteet menemään pois 

päältä kun niitä ei käytetä

3. Sammutat laitteet näppärästi 

langattomasta painikkeesta kun lähdet 

kotoa

4. 16A FI-hyväksytyt Wiser-älypistokkeet

ovat turvallisia käyttää kaikkien 

sähkölaitteiden kanssa

5. Wiser-järjestelmä on maksuton käyttää ja 

helposti päivitettävissä laajemmaksi

6. Käyttöön tarvitaan iOS/Android-puhelin, 

käyttäjätili sekä Wiser by SE sovellus

https://fi-merkki.fi/miksi-fi-merkki/jalleenmyyja/
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FI_40967&p_enDocType=Certificate&p_File_Name=FI_40967.pdf


Wiser tarjoaa kattavat ominaisuudet

Kodin valvonta mistä 

tahansa, tuo 

mielenrauhaa

Kun kädet ovat täynnä, 

ääniohjaus auttaa 

ohjaamaan kodin 

toimintoja

Esiasetetut tilanteet 

mahdollistavat nopeat 

muutokset kodin oloihin

Automaatio helpottaa 

jokapäiväisten asioiden 

kanssa

Ilmoitukset havaituista 

poikkeavuuksista kuten 

liikkeestä tai 

vesivuodoista kun 

kukaan ei ole kotona

Etäkäyttö Ääniohjaus Tilanteet Automaatio Notifikaatiot
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Esimerkki tilanteesta ja sen käytöstä

Langattomaan 

painikkeeseen on 

asetettu 

näppäimeen tila 

”Poissa kotoa”.

Näin tila on 

helppo kytkeä 

päälle ilman 

matkapuhelinta 

kotoa lähtiessä.

”Poissa kotoa”-tila sulkee 

käyttämättömäksi jäävät 

pistokkeet.

HUOM ”Tilanne” täytyy 

luoda järjestelmään 

erikseen



Sähkönsäästöpaketin tuotteet

Sähkönsäästöpakettien kuvaus:

Wiser Sähkönsäästöpaketti helpottaa kodin näkymättömien sähkösyöppöjen havaitsemista ja ohjaamista. Tavalliseen pistorasiaan kytkettävät 

älypistokkeet osaavat kertoa Wiser by SE -sovelluksen avulla, kuinka paljon laitteesi on kuluttanut sähköä päivä-, viikko-, kuukausi- tai 

vuositasolla sekä kuinka paljon sitä kuluu juuri nyt. Turvalliset, FI-hyväksytyt 16A älypistokkeet sopivat kaikkiin sähkölaitteisiin ja ne on helppo 

kytkeä pois päältä joko sovelluksen kautta automaattisesti tai mukana toimitettavan langattoman painikkeen avulla. Järjestelmän toimintoja 

voidaan ohjata myös ulkolämpötilan mukaan tai esimerkiksi erikseen myytävän, sisäkäyttöön tarkoitetun lämpötila/kosteustunnistimen avulla. 

Jatkuvasti kehittyvä järjestelmä mahdollistaa laajennettavuuden nyt ja jatkossa laadukkailla Schneider Electricin Wiser by SE-älykotituotteilla.  

Wiser-järjestelmän käyttö vaatii: internet-liittymän, reitittimen joko langallisella yhteydellä (suositeltu) tai WiFi 2.4GHz, Wiser by SE 

matkapuhelinsovelluksen (iOS/Android) sekä käyttäjätilin. Wiser by SE sovellus sekä järjestelmän käyttö on maksutonta.

Wiser keskusyksikkö Wiser langaton painike Painikkeen kehys Wiser älypistoke 16A



Sähkönsäästöpaketti MINI
Wiser keskusyksikkö

2 älypistoketta

langaton painike

valkoinen primo kehys

Sähkönsäästöpaketti
Wiser keskusyksikkö

5 älypistoketta

langaton painike

valkoinen primo kehys

Sähkönsäästöpaketti XL
Wiser keskusyksikkö

7 älypistoketta

2 osainen langaton painike

valkoinen primo kehys



Wiser by Schneider Electric-tuotevalikoima

Wiser 
keskusyksikkö

2622118

Kekusyksikön pöytäteline
2622119

Langaton näppäin
2 toiminen*

2622106

Langaton näppäin
4 toiminen*

2622107

Valvontakamera
sisäkäyttöön

7126096

Valvontakamera
ulko/sisäkäyttöön

7126097

Liike / 
valoisuustunnistin

2609194

Lämpötila / 
kosteusmittari

2609193
Vesivuotosensori

2609192

Ovi/ikkunatunnisti
n

2609191

Älypistoke
2400153

Kuluttajan itse

asennettavissa

olevat tuotteet

...uusia tuotteita lanseerataan jatkuvasti

Palovaroittimet Lämmitysratkaisut PowerTag Sähköautojen lataus

*Täydennetään Exxact-kehyksellä

Wiser by SE
-sovellus

Maksuton lataus
ja käyttö

Android / iOS

Vaatii sähköasentajan

Relekytkimet Pistorasiat

Liiketunnistimet

Säädinmoduuli, kytkinmoduuli & 
VerhomoduuliLED-painikesäätimet

LED-säätimet
Verhosäätimet




