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ZENSEHOME ER EN DANSK PRODUCENT AF INTELLIGENT LYSSTYRING
ET SYSTEM DER PASSER I ALLE DANSKE HJEM - NYE SOM GAMLE

Udviklingen af ZenseHome blev startet i 
Aalborg i starten af 00’erne af tre innovative 
elinstallatører, som manglede en løsning til 
deres kunders udfordringer. Efter færdiggørelse 
af de første prototyper blev der i 2006 etableret 
et samarbejde med Teknologisk Instituts 
innovationsselskab Teknologisk Innovation og 
ZenseHome ApS blev stiftet.

I 2008 blev bestyrelse og kapitalgrundlag 
yderligere styrket med erfarne og 
kapitalstærke private investorer. Efter et 
omfattende testarbejde samt de nødvendige 
patentundersøgelser gik ZenseHome i 
begyndelsen af 2009 på markedet i Danmark. 
Fra 2009 og frem til i dag er ZenseHome 
installeret i mere end 2500 hjem i Danmark.

ZenseHome er i dag med i en meget erfaren 
gruppe af selskaber, ejet af Toft Holding Esbjerg 
ApS, med speciale i software og hardware, der 
er samlet under samme tag for at skabe et 
kollaborativt og innovativt miljø.

ZenseHome er et komplet lysstyring og smart 
home system , der nemt kan installeres i alle 
danske hjem både nybyg eller renovering. 
ZenseHome er et stabilt og nemt system, der 
øger din boligs værdi, kan bruges i hele boligens 
levetid og af hele familien.

Systemet er designet til at styre alt lys i hele 
boligen og automatisere den daglige brug. 
Udover det kan det integreres med mange 
andre Smart Home systemer på markedet for 
at gøre din bolig endnu mere intelligent f.eks. 
Google Home, IFTTT, Phillips Hue, Sonos osv.

ZenseHome bruger 230V kablerne i huset til 
at kommunikere over ved hjælp af Power Line 
Communication (PLC). ZenseHome laver sit 
eget netværk ved hjælp af kablerne, samtidig 
med at de stadig kan bruges til 230V. Alt sættes 
derefter op ved hjælp af ZenseHome appen.

Alle vores kunder er forskellige, og det afspejler 
ZenseHome systemet. Her er noget for alle





Udviklet til at passe i FUGA
FUGA serien er den mest brugte størrelse 
i Danmark. Alle enheder fra ZenseHome 

passer i FUGA serien, du kan derfor udskifte 
din eksisterende installation en-til-en med 

kontakterne fra ZenseHome 





Afbryder Betjeningstryk

DEN INTELLIGENTE AFBRYDER ER BANEBRYDENDE

Afbryder

I stort set alle husstande er afbryderne det mest 
synlige element i elinstallationen. Udseendet 
af ZenseHomes intelligente afbryder er derfor 
lavet et minimalistisk dansk design, som giver 
et udtryk der passer i almindelige husstande, 
men samtidig dækker over en yderst intelligent 
indmad. 

Under overfladen er der blandt andet indbygget 
4 forskellige trykmuligheder, et indbygget 
dæmpemodul til LED- og glødepære samt en 
bevægelsessensor.  Bevægelsessensoren kan 
af- og påmonteres efter eget ønske.  

Afbryderen installeres – præcis som en 
almindelig enhed – med en 230V forsyning samt 
en mellemledning. På den måde kan afbryderen 
sende et direkte signal til lysgruppen den er 
monteret på, men også tale med og sende 
signaler til andre ZenseHome enheder i boligen 
samt ZenseHome Appen. 

Betjeningstryk

Betjeningstrykket er udseendemæssigt 
designet ligesom afbryderen og har ligeledes 
indbygget 4 forskellige trykmuligheder, efter 
brugerens egne ønsker. Betjeningstrykket er 
lavet uden dæmpemodul og bevægelsessensor, 
hvilket betyder at den er oplagt at bruge ved 
korrespondancer. 

Hvis man forestiller sig en fordelingsgang 
med en kontakt i hver ende, så vil afbryderen 
monteres i den ene ende til at styre lyset, hvvor 
betjeningstrykket kan monteres i den anden 
ende, for at sende signaler til afbryderen om at 
styre lyset. 

Betjeningstrykket er billigere end afbryderen, 
hvorfor den får sin ret i ZenseHome systemet. 

De intelligente afbrydere fra ZenseHome



ZenseHome er for alle, og det viste sig igen at være 
sandt, da systemet blev installeret hos en familie i 
starten af 2021.

Installationen blev lavet hos Tania Nørgaard, som 
sammen med hendes familie byggede hus i 2018, og 
tankerne omkring detaljer i huset er til at få øje på. Tania 
bor sammen med sin partner samt parrets to børn.

Ved opførelse af huset var der ikke tænkt intelligent 
styring eller andet smart home relateret ind i processen, 
hvilket resulterede i et traditionelt byggeri med en 
ligeledes traditionel elinstallation. Herunder med 
korrespondancer og dæmpemuligheder på dele af lyset.

Selvom tanken omkring en intelligent elinstallation lyder 
godt for de fleste, så er et hus som er opført i 2018, ikke 
det der står øverst på ønskelisten i at fræse vægge for at 
trække nye ledninger.

Her kom ZenseHome på banen, med en intelligent 
elinstallation der passer direkte i de kontakter Tania og 
familien allerede havde.

Ved installation af smart lysstyring i huset bliver 
mulighederne mange flere, og det var Tania heller ikke 
sen til at opfatte:

”For faktum er at vi er sådan nogle, som tænder lys over-
alt. Fordi vi synes det er hyggeligt, og fordi vi bruger alle 

rum i huset on/off i løbet af dagen” – Tania Nørgaard

ZenseHome installation begyndte en fredag morgen og 
henad eftermiddagen var 24 enheder installeret og hele 
opsætningen til huset var lavet. ZenseHomes enheder 
kommer forprogrammeret, så systemet virker ud af 
boksen.

Elektrikeren kunne herefter køre hjem og blot lade Tania 
og familien bruge deres nye lysstyring.

En nemmere hverdag
Et par uger efter installation, ser det stadig ud til, at Tania 
nyder sit smarte hjem:

”Vi slipper nu for at rende hele hytten rundt og slukke 
lys. Vi kan fx indstille kontakterne til at slukke 3 lamper i 
stuen samtidig, til at alt lys i køkken tændes fra bryggers 
når vi kommer hjem, og ikke mindst til at slukke hele 
skidtet, når jeg farer ud af døren om morgenen med to 
børn. Det kan altså noget! Alt indstilles nemt via en app, 
og derefter fungerer kontakterne som du ønsker. Du kan 
fx også lave bevægelsessensor i bestemte rum, dæmpe 
alle lamper og tænde/slukke lyset via app’en, når vi ikke 
er hjemme.” – Tania Nørgaard

Specielt det her med at tilgå lyset i huset selvom man 
ikke er hjemme er en stor funktion for Tania. Ligesom 
mange andre danskere kan der føles stor utryghed, når 
man forlader hjemmet velvidende om at ubudne gæster 
kan skabe sig adgang. En af løsningerne findes i Zense-
Home, hvor du blot kan aktivere hjemmesimulering:

”Og tager du på ferie, så slår du bare ”hjemmesimuler-
ing” til. Så tænder og slukker lyset præcis som du har 
brugt det den sidste uge” – Tania Nørgaard

Funktionen skaber en simulering af den rigtige hverdag, 
hvilket besværliggøre gennemskueligheden for indbrud-
styvene. Der er nemlig stor forskel på, at samme lampe 
tænder og slukker i forhold til at hele huset tænder og 
slukker efter husets almindelige døgnrytme.

ZenseHome tilgodeser familielivet

I DENNE BOLIG PÅ 190M2 ER DER MONTERET FØLGENDE ENHEDER:
14 stk. afbrydere

4 stk. betjeningstryk
1 stk. lampeudtag

4 stk. stikkontakter
1 stk. udelys modul

1 stk. ZenseHome Box

Samlet pris ekskl. montering: kr. 23.700 inkl. moms

“Alt indstilles nemt via en app, og derefter 
fungerer kontakterne som du ønsker.“







DYK NED I APPEN OG FIND DIN YNDLINGSFUNKTION

På appen fra ZenseHome får du et overblik over 
din bolig. Det er også via appen alt opsætning 
forgår, f.eks. hvis et nyt lys skal tilkobles 
systemet eller hvis der skal opsættes specielle 
funktioner såsom scenarier eller tidsplaner. 
Når ZenseHome er installeret i huset, så er det 
gratis at downloade og bruge appen.

Hvis der bor flere personer i husstanden, som 
hver især har behov for at kunne styre lyset i 
hjemme, så er det muligt at dele appen mellem 
personerne.

På den måde får hele familien adgang til 
systemet, og børnene kan selv styre lyset, hvis 
forældrene ikke er hjemme.

ZenseHome appen er lavet til daglig brug for 
almindelige mennesker. Appen gør det nemt og 
ligetil at opsætte eller ændre i opsætningen af 
systemet.

Er du træt af at lyset slukker efter 5 min. i gara-
gen, så kan du i løbet af 20 sek. ændre det til 10 
min.. Det er det der gør at man hele tiden har 
lyst til at optimere funktionerne, så brugeren 
får endnu mere ud af systemet.

Et brugervenligt system, som er bygget op i 
dagligdagssprog og uden tekniske betegnelser



Lysdæmpning
Mulighed for at dæmpe lyset i hele huset. 
Indstil f.eks. lyset til at dæmpes direkte fra 
kontakten, tænde på et dæmpet niveau 
i de mørke timer eller at dæmpe ned når 
der ikke er nogen i rummet. 

Tidsstyring
Lyset tændes og slukkes automatisk på 
bestemte tidspunkter. Det er specielt 
smart ved f.eks. udendørsbelysningen. 

Bevægelsessensorer
Afbryderne og lampeudtagene 
fra ZenseHome har indbyggede 
bevægelsessensorer. Det giver mulighed 
for at automatisere belysningen, så det 
tænder når der er bevægelse i rummet og 
slukker når rummet er forladt igen. 

Hjemmesimulering
Hjemmesimulering er en simulering af, 
hvordan du bruger dit lys i dagligdagen. 
Det bruges til at simulere at nogen er 
hjemme i et tomt hus, f.eks. hvis du er ude 
at rejse eller måske er længere tid væk fra 
hjemmet i dagligdagen.

Scenarier
Skræddersy dine egne lysscenarier. F.eks. 
“Sluk alt” lyset fra en kontakt, “hyggelys” til 
en filmaften på sofaen eller “Velkommen 
hjem” lys som tændes fra kontakten ved 
entreen. 

Alarm
Alarmfunktionen bruger bevægelsessen-
sorerne i systemet til at give besked om 
der er andre i husttanden mens du ikke er 
hjemme.

Integrationer
ZenseHome systemet taler sammen med 
Google Home, IFTTT og MQTT. I praksis 
betyder det at ZenseHome kan bruges til 
f.eks. at styre Phillips Hue, Sonos, Velux, 
Somfy og meget andet. 

Stemmestyring
Stemmestyring af belysningen gennem 
Google Home



MEGET MERE END FLOTTE KONTAKTER

Mulighederne for smart home er mange på 
verdensplan, hvor flere store spillere udvikler 
systemer som sælges på tværs af landegrænser. 
Med Danmarks beskedne størrelse bliver 
langt de fleste produkter udviklet til at passe i 
europæiske indmuringsdåser, som er væsentligt 
større end de danske. 

Samtidig med det, så vægter vi hos ZenseHome 
kunderne højt. Derfor skal det altid være muligt 
for vores kunder, at få nødvendig supportering 
af et ZenseHome system samt komme med 
forslag til, hvordan de ønsker systemet kan 
forbedres. 

ZenseHome har udelukkende dansktalende 
supportere, som sidder klar alle hverdage til at 
hjælpe med store som små problemer. Det kan 
både være opsætning, mindre fejl eller større 
udfordringer. 

Udover vores hotline via telefonen, så har 
ZenseHome et bredt netværk af aut. elinstal-
latører, som kan hjælpe til med alle typer op-
gaver. 

Er du i gang med at bygge hus eller et renover-
ingsprojekt, så sender vi gerne en ZenseHome 
kyndig installatør din vej, eller tager en dialog 
med din nuværende elinstalatør for videre råd-
givning.

Fordi ZenseHome systemet bliver udviklet på 
vores hovedkontor i Esbjerg, så har vi ligeledes 
mulighed for at hjælpe dig godt på vej fra dis-
tancen, og er ikke afhængig af andre parter til 
hurtig afvikling af eventuelle udfordringer.

Kunderne er det vigtigste for ZenseHome, og derfor 
tilbyder vi meget mere end smarte features



HJERNEN BAG SYSTEMET

Boksen er bindeleddet mellem appen og 
ZenseHome enhederne installeret i boligen. 
Boksen håndterer signalerne som ZenseHome 
enhederne sender ud på ledningsnetværket. 
Desuden gør boksen det muligt at ændre 
indstillingerne for dit ZenseHome system, 
styre belysningen fra din telefon, opdatere 
systemet automatisk og meget andet.  

Fasekobling er et nøgleord i ZenseHome og 
det er netop her Zensehome styreboksen kom-
mer til sin ret.

I alle husstande løber 1 eller flere faser rundt 
i boligen. På disse faser kan der sidde et antal 
enheder på fase 1, men også et antal enheder 
på fase 2. 

Boksen sørger for at enheder der sidder, 
på forskellige faser kan tale sammen ved at 
opfange signaler og videresende disse til de 
korrekte enheder. Det gør det muligt at bruge 
en afbryder i soveværelset til at slukke for lyset 
i stuen, udelyset eller sågar hele huset. 

ZenseHome ønsker at undgå uoverskullige teknikrum 
fyldt med tavlemoduler, med én undtagelse 



INTELLIGENTE STIKKONTAKTER GØR LIVET NEMMERE

I mange tilfælde er stikkontakterne i boligen 
placeret i gulvhøjde eller uhensigtsmæssige 
steder. Med stikkontakten fra ZenseHome har 
du mulighed for at sende signaler fra afbrydere 
og betjeningstryk, så du kan styre dine stander-
lamper fra samme sted, som du tænder dit loft-
slys. Stikkontakterne kan også indgå i diverse 
scenarier såsom ”sluk alt”, ”velkommen hjem” 
eller lignende, så det ikke kun er loftslamper, 
men også standerlamper, TV, kaffemaskiner og 
lignende der slukker når hjemmet forlades. 

Stikkontakten er designet med en enkelt knap, 
hvor der både er kort og langt tryk, som giver 
mulighed for at sende 2 signaler ud på Zense-
Home systemet. Stikkontakten kan ligesom 
andre ZenseHome enheder styres direkte fra 
ZenseHome appen, uanset om du er i boligen 
eller ej. 

Stikkontakterne kan også styres ud fra et live 
forbrug. Eksempelvis hvis der sidder et TV og 
en spilleconsol tilknyttet kontakten, og disse 
ikke er i brug, så slukker stikkontakten for at 
undgå stand-by strøm.

Intelligent styring af stikkontakter, både fra appen og 
almindelige afbrydere





UDENDØRSLYSET FÅR HELT NYT LIV

Udelys modulet fra ZenseHome er et 
tavlemonteret modul med indbygget lys 
dæmper og mulighed for at tilslutte en ekstern 
bevægelsessensor. Det er derfor oplagt at bruge 
modulet til at styre din udendørsbelysning, hvor 
modulet gør det muligt at udnytte ZenseHome 
systemets fulde potentiale. Udover at kunne 
styre din udendørs belysning, kan modulet 
også bruges til at styre den indendørs belysning 
de steder hvor det ikke er muligt at bruge en 
afbryder.  

Universaludtaget fra ZenseHome minder på 
mange områder om udelys modulet. Forskellen 
mellem udelys modulet og universaludtaget 
er, at universaludtaget kan monteres 
udendørs og ikke har indbygget lys dæmper. 
Universaludtaget er derfor specielt brugbart 
ved udendørs lys hvor der ikke er trukket kabler 
fra bevægelsessensoren tilbage til eltavlen. 

Alle familier har forskellige dagligdage og 
behov for hvordan deres belysningen skal 
fungere i deres hverdag. Med ZenseHome får 
du mulighed for at tilpasse hvordan udelyset 
skal virke præcis efter jeres behov. Vælg 
f.eks. at udelyset skal stå tændt i aften- og 
morgentimerne, og kun tænde på bevægelse 
om natten når I sover.

ZenseHome kommer med et indbygget astrour, 
hvilket gør det muligt at indstille lyset til kun at 
stå tændt i de mørke timer, på den måde er du 
sikker på at lyset er tændt når det er mørkt, og 
samtidig undgår du at lyset står unødvendigt 
tændt i de lyse timer.

Udelyset kan styres både fra appen 
eller en valgfri kontakt



ZenseIO

BRUG ZENSEHOME SAMMEN MED ANDRE SMARTE PRODUKTER

ZenseHome giver muligheden for at koble 
op med andre systemer. Det kan både gøres 
gennem produktet “ZenseIO”, som kan modtage 
og sende digitale signaler fra eksempelvis 
garageporte og alarmsystemer. Eksempelvis 
kan du sætte systemet til at slukke alt lyset i 
huset, hvis alarmen sættes til.

Udover den direkte tilkobling gennem ZenseIO, 
så tilbyder ZenseHome også integration til 
tredjepart som IFTTT og MQTT. 

IFTTT (If This Then That), er en platform 
som forbinder dine apps, enheder og 
serviceudbydere. Her er ZenseHome blandt 
600 partner virksomheder, som blandt andre 
også tæller Philips Hue, Sonos, Velux, Somfy og 
Netatmo. 

IFTTT-platformen er enormt brugervenlig, gør 
det muligt at lave automatiseringer på tværs 
af dine smart things. Eksempelvis ZenseHome 
kontakterne igennem IFTTT opsættes til at 
styre garageporte, musikanlæg, gardiner og 
meget andet.

ZenseHome tilbyder også løsninger til vores 
mere avancerede brugere, hvor de gennem 
MQTT-platformen selv kan programmere 
deres egne automatiseringer. Om du ønsker 
en simpel, men smart løsning, eller en mere 
avanceret løsning, så kan ZenseHome systemet 
tilbyde begge aspekter, og det er altid muligt 
at bygge på med automatiseringer i dit smarte 
hjem hen ad vejen.

Tænd og sluk eksempelvis for Philips Hue, Sonos, iRobot 
direkte fra ZenseHome kontakterne 



VI SAMLER PÅ GLADE KUNDER

“Zensehome anbefales til alle, der ønsker at gøre sit hjem smartere.

Beboeren, der ønsker et simpelt system, vil føle sig hjemme i den brugervenlige 
app, der gør det nemt at programmere og styre lys og kontakter i hjemmet.

Den avancere bruger kan benytte Zensehome’s integration til Home Assistant 
via mqtt og dermed f.eks. benytte betjeningstryk til at styre Sonos, rullegardiner, 
Velux, garageporte etc etc. Dermed er det også muligt at lave automatiseringer, der 
inkluderer lys og andre smarthome enheder i hjemmet.

Zensehome har en velfungerende integration til Google Home.

Endelig er Zensehome et system udviklet i Danmark med en fremrangende support 
funktion.”

- Torben, 26-10-21, Trustpilot



ZENSEHOME ER FOR ALLE OG VI HJÆLPER DIG HELE VEJEN

Uanset hvor langt du er i processen, om du er nybygger eller har en eksis-
terende bolig, så er det nemt at få intelligent lysstyring. En normal proces 

forgår som følgende:

HAR DU SPØRGSMÅL?
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak, og få råd og vejledning til din intelligente bolig

www.zensehome.dk

info@zensehome.dk

Tlf. 7070 2034

1. Behovsafstemning
Råd og vejledning til hvad der 

passer i dit hjem

2. Sammensætning af pakke
Sammensætning af de rigtige 

produkter til din bolig

3. Hjælp til installation
Vi hjælper med installation og 

programmering af systemet


