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HomiE Smart Energioptimering 

HomiE gör ditt hem energismart och erbjuder flera möjligheter till energilagring och 
optimering. Därtill kan du manövrera och hålla koll på all fastighetsteknik inklusive 
elkonsumtion/produktion och elbilsladdning i en och samma app.  

HomiE erbjuder: 

Energilagring av överskottsel från solcellsanläggning  

Med intelligent styrning lagrar HomiE energi från din 
solcellsanläggning i valfri prioritetsordning enligt 
nedan: 

1. Energilagringen sker steglöst till elpatron i 
varmvattenberedare eller ackumulatortank  

2. Energilagring genom värme eller kyla i 
huskropp genom värmepump 

Laddning av elbil 

HomiE har en inbyggd laddningsteknik för elbilar. 
Genom att välja HomiE:s enkla och stilrena Typ 2 
box till paketet får du en smart laddbox som kan 
styras från din HomiE App. Du kan välja att ladda 
manuellt i valbar strömstyrka eller att enbart tillåta att 
elbilen laddas med ren solel från din 
solcellsanläggning. 

Styrning av luftvärmepump 

Du kan integrera din luftvärmepump till HomiE och 
på så vis kontrollera den via din HomiE App. Du kan 
välja att köra den helt manuellt eller låta 
solelproduktionen styra hur hårt den går. Detta 
möjliggör energilagring i huskroppen. 

Energiuppföljning 

HomiE lagrar data från din solcellsanläggning och 
egen energimätare. Ditt produktions- och 
konsumtionsmönster illustreras snyggt i HomiE App. 

 

Lokal support på Åland 🇦🇽 

HomiE är utvecklat på Åland och finns installerad i 
fastighether på Åland och i både Fasta Finland och 
inom kort också i Sverige. Vi erbjuder lokal support 
på Åland, givetvis på svenska.  

Kommande 2021 

Utöver de unika funktioner HomiE redan erbjuder 
kommer du att få ta del av ännu mer funktioner som 
kommer under uppdateringar 2021. Dessa är bl.a: 

1. Styrning av Thermia berg- eller 
luft/vattenvärmepump 

2. Poolstyrning - energilagring i din pool 
3. Demand response – optimering för spotpriser  
4. Förväntad energikonsumtion/produktion  
5. Batteriövervakning 

”HomiE passar perfekt för dig som har en 
fastighet med solcellsanläggning och vill 
utnyttja din solelproduktion till fullo. 
Behöver du dessutom en laddbox till din 
elbil så har du här allt i ett.” 

 

 
App store: http://apple.co/3cqJWTp 

Google Play: http://bit.ly/3cahe8Z

 


