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Mikä siinä taloautomaatiossa muka maksaa niin paljon?  

Autokauppias saattaa edelleen tokaista nenäkkäästi, että ”Mersulla on 
Mersun hinta”. Heitossa piilee kuitenkin totuuden siemen.

Myös laadukas älykoti vaatii laadukkaat laitteet ja komponentit. Se on asen
nettava siististi. Ohjelmointi vaatii tarkkuutta ja osaamista. Mukavuuden 
lisäksi tekniikka saattaa myös tuottaa. Esimerkiksi mahdollisuus sujuvaan 
etätyöskentelyyn saattaa olla erittäin hyödyllinen ja arvokas.

Pelkään joutuvani pakkonaimisiin kanssanne.  
Kuka älytaloja osaa muka korjata?  

Taitava asentaja osaa huoltaa talosi sähkövikoja aivan sujuvasti jatkossakin.
Automaatiopuolen huollot osaa kuka tahansa KNX tai Control4tekniikan 
asiantuntija. Suosittelemme kuitenkin Digisähkö Oy:n kaltaisia sertifioituja 
asennusliikkeitä.

Kaverini asensi itse kotiautomaatiolaitteet. Hänen vaimonsa mukaan 
älykoti ei ole helpottanut elämää, vaan päin vastoin. 
Miksi ihmeessä haluaisin samaan tilanteeseen?  

Taloautomaatio on varmasti mukava harrastuskohde. Mutta valitettavan 
usein tee se itse miesten osaaminen ei riitä oikeaoppiseen asennukseen  
ja ohjelmointiin. Kokenut sertifioitu asiantuntija saa homman kerralla 
maaliin. Voit keskittyä nauttimaan asumisen helppoudesta.

Mitäs sitten tehdään, kun hieno älykoti jumiutuu?  
Kökitäänkö sitten kynttilän valossa korttia pelaamassa?  

Toimittamamme ratkaisut ovat vuosien mittaan osoittautunut erittäin 
varmatoimisiksi. Toki on silti mahdollista, että järjestelmä joskus jumiutuu. 
Siksi rakennamme järjestelmäsi niin, että sen uudelleenkäynnistys on 
mahdollisimman yksinkertaista. Lisäturvaa tuo nopea reagointimme 
vikatapauksissa, sekä joustava etätukipalvelumme.
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Elokuvassa hakkerit kiristivät älykodin asukasta.  
Miksi asuisin kodissa, joka voidaan kaapata netin kautta?  

Varustamme verkkolaitteet tehokkaalla palomuurilla, joka pysäyttää 
mahdolliset hyökkäykset. Käytämme kaikissa laitteissa vahvoja salasanoja. 
Suosittelemme vahvasti myös ylläpitopalveluitamme, jolloin laitteiden 
tietoturvapäivitykset pidetään jatkuvasti ajan tasalla. 

Miksi haluaisin maksaa kalliita kuukausimaksuja valvontakameroista  
ja hälyttimistä tästä ikuisuuteen?  

Turvajärjestelmämme ovat kuukausimaksuttomia.

Kuka haluaa jutella tunkeilevien ovelta ovelle -myyjienne kanssa?  

Asiantuntijamme eivät kierrä lähiöissä kaupittelemassa palvelujamme. 
Sovimme tapaamisista kanssasi etukäteen. Voit aina tulla toimistollemme  
tai näyttelytilaamme tutustumaan sekä tekniikkaan että ihmisiimme.  
Meillä et päädy lipeävän myyjän painostamaksi.

Netissä puhutaan usein langattomien laitteiden terveyshaitoista.  
Miten vältän ne?  

Suosimme kaapeloitavia ratkaisuja aina kun se on mahdollista.  
Laadukas langaton wifi-verkko on kuitenkin modernin kodin vakiovaruste. 
Sijoitamme tukiasemat muualle kuin makuuhuoneisiin.
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Miten tällainen järjestelmä voisi ikinä toimia, kun lapset nytkin 
rämpyttelevät valoja ja saavat kaikki systeemit sekaisin?  

Voimme ohjelmoida valopainikkeiden toimintaan muutaman sekunnin 
viiveen. Se toki pilaa PikkuLassen riemun. Mutta se säästää hermojasi.

Lastemme isovanhemmat eivät saisi edes älylukkoja auki  
tai saunaa päälle. Saako teiltä sitten lastenvahtipalveluja myös?  

Ohjelmoimme talosi niin, että sitä on helppo käyttää. Voimme kaivertaa 
kuhunkin painikkeeseen selkosuomeksi sen tarkoituksen. Talosi on myös 
mahdollista asettaa niin sanottuun mummomoodiin. Silloin kaikki 
ylimääräiset toiminnot poistuvat tilapäisesti. Toisaalta monimutkaisenkin 
viihdejärjestelmän saa aina päälle yhdellä napin painalluksella.

Mitä jos Digisähkö pistää pillit pussiin, jäänkö pulaan älykotini kanssa?  

Pakettimme perustuvat erityisesti älykoteja varten kehitettyyn  
tekniikkaan. Sekä Control4 että KNXjärjestelmät ovat maailmanlaajuisesti 
käytössä olevia ratkaisuja, joille löytyy osaavia tekijöitä myös Suomesta.

Dokumentoimme järjestelmämme huolellisesti niin, että kuka tahansa 
sertifioitu osaaja pystyy jatkamaan siitä, mihin me jäimme.

Voinko ohjelmoida itse kotiini uusia fiksuja toimintoja?  

Se onnistuu ilman muuta. Järjestämme myös räätälöityjä  
koulutuksia aiheesta.
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Kuinka voin varmistua siitä, että osaan käyttää uutta älykotiani?  

Kokonaistoimitukseemme kuuluu aina henkilökohtainen opastus.  
Käymme yhdessä läpi kaikki kotisi ominaisuudet ja käyttötilanteet. 
Autamme asetusten muokkaamisessa mieltymystesi mukaisiksi.

Tarvitsenko sitten kalliin erikoisasiantuntijan lamppujen  
vaihtamiseen ja muuhun perushommaan?  

Ammattitaitoinen sähköasentaja osaa hoitaa suurimman osan kotinne 
sähkötöistä jatkossakin. Hänen ei tarvitse tuntea syvällisesti älykoti
tekniikkaa. Toimitamme järjestelmän luovutusvaiheessa päivitetyt 
piirustukset ja kaikki järjestelmätiedostojen varmuuskopiot. Siksi et jää 
riippuvaiseksi yhdestä toimittajasta.

Voinko ulkoistaa kotini ylläpidon teille?  

Tarjoamme ylläpito ja huoltosopimuksia. Suosittelemme vähintään 
säännölliset ohjelmistopäivitykset sisältävää sopimustamme.  
Suosituin pakettimme kattaa myös säännölliset toiminnallisuustestit  
ja laitteiden mekaanisen huollon.

Mistä tiedän kannattaako kotini Kumous-päivitys toteuttaa Control4- 
vai KNX-järjestelmällä? 

Selvitämme tämän asian Kumousesisuunnittelman avulla. Tutustumme 
kotinne nykyiseen sähköistykseen pintaa syvemmältä, ja valitsemme 
toteutustavan edullisemman vaihtoehdon mukaan. 

Mikäli talossa on jokin olemassa oleva vanhentunut älykotiratkaisu, voidaan 
se korvata yleensä väyläpohjaisella KNXtekniikalla. 

Jos valaistuksenohjaus on toteutettu perinteisillä kytkimillä, on järkevin 
valinta useimmiten Control4järjestelmä. Molempiin järjestelmiin pääsee 
tutustumaan esittelytilassamme Espoon Olarinluomassa. 
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Kysy lisätietoja

Digisähkö Oy:n toimitusjohtaja  
Jani Hirvonen kertoo Kumouspaketeista 
mielellään lisää. Hänet tavoitat numerosta  
041  530 3010 tai sähköpostitse osoitteesta
jani.hirvonen@digisahko.fi.

Showroom ja toimisto
Olarinluoma 7, 02200 Espoo
www.digisahko.fi


