
Smart hem med Wiser™

Wisers smarta hem system fylls på med nya produkter och funktioner 
kontinuerligt. Väljer du Wiser så är dina kunder rustade för framtiden.

se.com/se/wiser



Möt Wiser

Med ett brett sortiment av smarta uppkopplade produkter som innefattar 
styrning, hantering och övervakning av belysning och energi kan du 
tillgodose dina kunders behov och göra deras hem bekvämare.

Wiser systemet uppdateras kontinuerligt med nya funktioner.  
Det innebär att dina kunder kan uppgradera sina smarta 
hem funktioner längre fram för att passa deras behov.

Lättanvända appar som gör 
det enkelt att styra belysningen 
eller övervaka och styra elen.

Ladda ned katalogen



Wiser appen för dina kunder

Ett hem borde tillgodose sina ägares behov, inte tvärtom. Det är Wiser filosofin. Därför kan 
hemmet enkelt anpassas med de två kostnadsfria Wiser apparna för belysning och energi.

Min dag

Tre lägen - Hem, 
Borta och Viloläge, 
ändras med 
ett tryck för att 
snabbt justera 
heminställningarna 
till ägarens närvaro 
eller frånvaro.

Scenarier

Den perfekta atmosfären för 
alla tillfällen. Wiser appen låter 
husägaren ställa in och spara 
inställningar för belysning och 
jalusier som enkelt kan ändras 
vid behov.

Förbrukning 

Få en bra överblick över din 
energikostnad. Välj att se din 
kostnad utifrån nutid, dag, vecka, 
månad eller år. Välj om du vill 
se totala förbrukningen eller för 
enskilda apparater.

Larmfunktion ger trygghet 

Vid onormal förbrukning eller 
avbrott skickas ett larm som 
mail och push-notis direkt till 
telefonen. Tryggt och säkert för 
sommar och fjällstugan eller 
villan när man är bortrest!

Program

Belysning och jalusier 
programmeras 
individuellt av 
husägaren i Wiser 
appen. Med Wiser 
kan kunden tända 
upp huset i tid för 
hemkomst. Och när 
ingen är hemma släcks 
belysningen för att 
spara pengar.



Belysningsstyrning

Med Wiser ger du dina kunder möjlighet att skapa 
den ideala belysningen för alla tillfällen.

Det finns tre förinställda scenarier; Hemma, Borta och 
Viloläge. Sedan kan kunden lägga till egna scenarier för 
de tillfällen man vill anpassa belysningen. T ex om de ska 
ha filmkväll eller har middagsgäster på besök och vill ha 
lite dimrad belysning för att komplettera med tända ljus.

Wiser Home Touch

Wiser Home Touch är en gateway som kopplar samman 
de smarta belysningsfunktionerna i hemmet. Med denna 
kan kunden styra bostadens belysning och enkelt skapa 
olika inställningar utifrån sina behov. Kunden behöver inte 
ha en Wiser Home Touch installerad i sitt Wiser system – 
men då den även fungerar som styrenhet med pekskärm 
så är den ett bra hjälpmedel om den placeras på en väl 
utvald plats. Den kan monteras på en vägg eller stå på 
bordet för att ha den nära till hands.

Några fördelar med funktionerna  
för belysningsstyrning

•  Strömställare och dimmer i Exxact design

•  Några av våra tekniska lösningar är vi ensamma 
om på marknaden, t ex har reläpucken potentialfri 
kontakt och  
vi har inbyggd timer-funktion i alla våra produkter.

•  Vår dimmer behöver ingen nolla, vilket kan vara ett 
problem vid renoveringar)

•  Våra produkter har inbyggd batteribackup, en 
fördel då andra fabrikat behöver en separat enhet 
för att lösa detta

•  Vi har inbyggt kortslutningsskydd som gör att man  
inte behöver byta ut produkten vid kortslutning.

•  Vi har en gateway som även fungerar som 
styrenhet med sin pekskärm.
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Wiser Exxact strömställare
Exxact Wiser strömställare med Bluetooth styrning 10A. LED 200W, 2200W R laster, 2000W halogen 230V, elektroniska 
transformator 1050VA, 500VA konventionel transformator, 1000VA motor last. Inbyggd tryckknapp för manuell  av/på. Kräver nolla. 
För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning Färg Ant/fp Art.nr E-nr
Strömställare 10A Vit 1 st WDE002476 18 202 41

Strömställare 10A Antracit 1 st WDE003476 18 202 44

Strömställare 10A Metallic 1 st WDE004476 18 202 45

Wiser Exxact tryckdimmer   
Exxact Wiser LED tryckdimmer universal med Bluetooth styrning 4-200W/VA. Vid reglering av LED lampa (RC) 7-100VA,  LED 
lampa (RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen lampor (R) 14-200W/VA, och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella 
transformatorer(L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i 
apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning Färg Ant/fp Art.nr E-nr
Tryckdimmer 200W/VA Vit 1 st WDE002310 13 604 62

Tryckdimmer 200W/VA Antracit 1 st WDE003310 13 604 63

Tryckdimmer 200W/VA Metallic 1 st WDE004476 13 604 64

Wiser Exxact vriddimmer   
Exxact Wiser LED vriddimmer universal med Bluetooth styrning 4-200W/VA. Vid reglering av LED lampa (RC) 7-100VA, LED lampa 
(RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen (R) 14-200W/VA, och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer(L) 
14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck på vred, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i apparatdosa 
c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.   

Beskrivning Färg Ant/fp Art.nr E-nr
Vriddimmer 200W/VA Vit 1 st WDE002334 13 604 59

Vriddimmer 200W/VA Antracit 1 st WDE003334 13 604 60

Vriddimmer 200W/VA Metallic 1 st WDE004334 13 604 61

Wiser Exxact rörelsedetektor med dimmer   
Exxact Wiser rörelsedetektor med Bluetooth styrning och dimmer 4-200VA. Vid reglering av  LED lampa (RC) 7-100VA, LED lampa 
(RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen lampor (R) 14-200W/VA, och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella 
transformatorer(L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck, trappomkoppling. Kräver ej nolla.  För infällt montage i 
apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning Färg Ant/fp Art.nr E-nr
Rörelsedetektor med dimmer Vit 1 st WDE002374 13 010 72

Rörelsedetektor med dimmer Antracit 1 st WDE003374 13 010 73

Rörelsedetektor med dimmer Metallic 1 st WDE004374 13 010 74

Wiser Exxact rörelsedetektor med tryckknapp   
Exxact Wiser Rörelsedetektor 10A med Bluetooth styrning och inbyggd tryckknapp 10A. LED 200W, 2200W R laster, 2000W halogen 
230V, elektroniska transformator 1050VA, 500VA konventionel transfoormator, 1000VA motor last. Kräver nolla. Med App kan olika 
tidsstyrningsmöjligher väljas såsom programbar veckobaserad styrning, timer funktion och Astro tidsstyrning. För infällt montage i 
apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning Färg Ant/fp Art.nr E-nr
Rörelsedetektor med tryckknapp Vit 1 st WDE002367 13 010 75

Rörelsedetektor med tryckknapp Antracit 1 st WDE003367 13 010 76

Rörelsedetektor med tryckknapp Metallic 1 st WDE004367 13 010 77

Wiser puckar
Puckarna installeras enkelt i infälld eller utanpåliggande dosa (35 mm) exempelvis bakom återfjädrande strömställare eller i 
befintlig kopplings- eller takdosa (mått 43x43x22 mm).

Strömställarpuck 10A:
Vid reglering av LED lampa 100W. Glödljus 2000W, (R) elektronisk trafo 1050VA, konv. trafo(L) 500VA kräver neutralledare.

Dimmerpuck, 200W/VA för ljusreglering:
Vid reglering av LED lampa (RC eller RL, automatisk detektering) 5-100VA. Framkantstyrd (special) LED lampa (RL) 5-20VA. 
Glödljus, (R) elektronisk trafo 14-200W, konv. trafo(L) 14-150VA, 230V halogen lampor 14-200W (R). Neutralledare behövs ej.

Jalusipuck 500VA motorlast kräver neutralledare

Beskrivning Färg Ant/fp Art.nr E-nr
Strömställarpuck mörkgrå 1 st CCT5011-0001 18 202 35

Dimmerpuck mörkgrå 1 st CCT5010-0001 13 604 32

Jalusibrytarpuck mörkgrå 1 st CCT5015-0001 18 202 37

Wiser Home Touch gateway
Wiser Home Touch är den centrala navet i Wiser-systemet. Det kopplar ihop dina Wiser-produkter med varandra så att du  
kan kontrollera dem var som helst ifrån med hjälp av Wiser-appen. Wiser Home Touch är dock mer än bara ett gränssnitt  
mellan enheterna. Tack vare pekskärmen i fullfärg kan den också användas som en styrenhet när du inte har din smartphone  
nära till hands. 

Beskrivning Färg Ant/fp Art.nr E-nr
Wiser Home Touch gateway för väggmontage vit 1 st CCT501500 17 240 00

Wiser Home Touch gateway för bordmontage vit 1 st CCT501510 17 240 01

Wiser Kit bordsmontage av Home Touch
Wiser Kit bordsmontage av Home Touch 
Bestående av: Transformator och monterings kit  
för montage över en apparatdosa cc 60 mm

1 st CCT51600 17 240 02

Wiser Kit väggmontage av Home Touch
Wiser Kit väggmontage av Home Touch 
Bestående av: Transformator och monterings kit  
för montage över en apparatdosa cc 60 mm

1 st CCT51500 17 240 03
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Energihantering

Ge dina kunder möjligheten till full kontroll och säkerhet tack vare 
24/7-övervakning av deras elektriska installationer.

Wiser Energy ger din kund möjlighet att övervaka sina viktiga 
och känsliga laster som t ex värme, kyl, frys och spabad.

Om en produkt slutar förbruka energi eller förbrukar mer  
än normalt får man ett mail och en pushnotis i telefonen.  
Det gör att man tidigt får information att problem uppstått  
och kan åtgärda problemet.

Exempel på vad som kan förhindras är:

•  Vattenskador pga att värmesystemet havererat  
och vattnet fryser med översvämning som följd.

•  Förstörd mat pga trasig frys/kyl eller att dörren  
glömts öppen.

•  Söndersprängda pumpar i spabad pga att vattnet frusit.

•  Ökad radonhalt i villor pga att fläkten som ventilerar 
grunden stannat.

Nu lanseras nästa nyhet i Wiser Energy, 
möjligheten att styra olika funktioner  
med appen.

Med styrenheten kan kunden enkelt  
aktivera önskad funktion via appen  
oavsett var i världen man befinner sig!

Det innebär exempelvis att din kund  
kan använda appen för att:

• Höja värmen innan de är framme vid stugan

• Tända belysningen

• Starta bastun

se.com/se/resi9



Art. Nr Beskrivning Modulbredd E-nummer

Normanpassad gateway

Wiser gateway

Wiser Energy IP är en normanpassad gateway till vilken man kan ansluta upp till 20 st PowerTag. 
Då den har trådlös överföring och egen IP adress kan mätvärden och övervakningsinformation direkt överföras till dator 
eller en smart telefon via en app.
Lastövervakningen innebär att man får information om spänningsbortfall, förlarm (50%, 80%) av de värden användaren 
sätter upp på enskilda laster. 
Informationen skickas som E-mail och push-notis till telefonen. Exempel på användningsområden är övervakning av 
värme i hus och sommarstugor, kyl och frys, pool etc.
Kommunikationen mellan Wiser IP och PowerTag sker trådlöst med Zigbee. 
Programmeringen görs i en app med direktkontakt till Wiser IP via blue-tooth.
Om inte router finns tillgänglig vid centralen används ett elnätsmodem. Det kopplas in på samma fas som den bifogade 
pluggen som sätts i ett vägguttag vid routern. (Tillgänglig från Oktober 2017).
Tekniska data:
Märkspänning: 110/230V AC
Frekvens: 50/60Hz

EER31800 Wiser gateway IP för PowerTag 3 42 627 41

EER31710 Elnätsmodem till IP Wiser 1,5 42 627 42
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PowerTag En energisensor som tillsammans  med koncentratorn mäter 
elektriska storheter och överför dem trådlöst.

Strömtrafo
PowerTag är en strömtrafo som kopplas in direkt på utgående anslutning till dvärgbrytare, 
finns i utförande 1P, 3P och 3P+N. 
De har samma modulbredd som normprodukterna och monteras direkt i anslutningarna på 
över- eller undersidan av den produkt som skall mätas. 
Tekniska data PowerTag:
Märkspänning. 230/400V AC
Märkström: Max 63A

A9MEM1520 PowerTag 1P för montage på över- eller undersidan 1 42 627 37

A9MEM1540 PowerTag 3P för montage på över- eller undersidan 3 42 627 38

A9MEM1541 PowerTag 3P+N  för montage på översidan 4 42 627 39

A9MEM1542 PowerTag 3P+N för montage på undersidan 4 42 627 40
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Antal Art. Nr E-Nummer Benämning Funktion

1 WE3100 42 627 46 Wiser Energy kit 1 Bestående av:

1 R9S64340 21 126 68 Huvudbrytare iSW 3 pol 40A vippa 3 mod Huvudbrytare för matning

1 A9MEM1520 42 627 37 PowerTag 1P monteras ovan eller nedtill Trådlös energisensor för tex frys eller luftvärmepump

1 A9MEM1540 42 627 38 PowerTag 3P monteras ovan eller nedtill Trådlös energisensor för mätning av tex total förbrukning
eller värmepump

1 EER31800 42 627 41 Gateway Wiser gateway IP för PowerTag Gateway för kommunikation med router

Antal Art.Nr E-Nummer Benämning Funktion

1 WE3200 42 627 47 Wiser Energy kit 2 Premium Bestående av:

1 R9S64340 21 126 68 Huvudbrytare iSW 3 pol 40A vippa 3 mod Huvudbrytare för matning

1 A9MEM1520 42 627 37 PowerTag 1P monteras ovan eller nedtill Trådlös energisensor för t ex frys eller luftvärmepump

2 A9MEM1540 42 627 38 PowerTag 3P monteras ovan eller nedtill Trådlös energisensor för mätning av t ex total förbrukning eller 
värmepump

1 EER31800 42 627 41 Gateway Wiser gateway IP för PowerTag Gateway för kommunikation med router

Wiser Energy kit 2 Premium

Wiser Energy kit 1
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Kundanpassade tjänster dygnet runt  

– mySchneider App 

Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation

Vi ger dig nyheter du inte vill missa 

– få vårt nyhetsbrev 
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