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Smart Termostat – öka din 
komfort och ta kontroll över  

din värmeförbrukning  

Med Smart Termostat kan du som fjärrvärmekund öka 
din hemmakomfort samtidigt som du tar kontroll över 
din värmeförbrukning.  

Komfort 
Genom att ta hänsyn till bland annat temperatur, 
solinstrålning och husets värmedynamik ser Smart 
Termostat till att du får en ökad komfort med en jämn 
och behaglig inomhustemperatur som du enkelt själv 
bestämmer och kan justera. 

Kontroll 
Med hjälp av mobilappen Vattenfall Smart Termostat* 
kan du styra, övervaka, planera och kontrollera din 
uppvärmning. Ett enkelt sätt att ta kontroll över din 
värmeförbrukning, oavsett var i världen du befinner dig! 

Så fungerar det 
Smart Termostat består av tre enheter**  
som samlar in information om väder, inne- och 
utetemperatur och hjälper till att optimera ditt 
värmesystem efter dina önskemål. När enheterna,  
som är vita, är på plats får du full kontroll över din 
uppvärmning genom vår mobilapp. 

De tre enheterna som ingår i tjänsten är en  
innegivare, gateway och styrdosa. Innegivaren samlar 
in information om temperatur, solinstrålning och 
luftfuktighet. Styrdosan kontrollerar 
utomhustemperaturen, kommunicerar med gateway 
och molnet, samt din värmecentral. Gatewayen tar 
emot information från innegivaren och styrdosan och 
skickar informationen till molnet för beräkning av 
optimal styrning. Beräkningen skickas sedan tillbaka till 
gateway och styrdosa som sedan styr ditt 
värmesystem på ett optimalt sätt utifrån din önskade 
inomhustemperatur, men till minsta möjliga 
energiförbrukning och kostnad.

För att kunna använda tjänsten behöver du en 
internetuppkoppling som utrustningen kan anslutas till, 
samt en iOS eller Android smartphone.

När du låter Smart Termostat spara energi åt dig så 
bidrar det till att minska den totala energiförbrukningen. 
Tack för ditt bidrag, ditt val gör skillnad! 

*finns på Google Play och i App Store

**Vattenfall samarbetar med Ngenic som levererar utrustningen

Vi på Vattenfall tror på framtiden och jobbar med att minska vår klimatpåverkan. Med fjärrvärme 
som uppvärmningsform är du en aktiv del av vår resa mot en fossilfri framtid samtidigt som du 
kan leva ett bekvämt liv. 
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Priser avseende Smart Termostat
Priserna gäller från 1 maj 2019. Samtliga priser är inklusive moms. 

Vill du veta mer eller ha hjälp med installation av Smart Termostat?  
Vänligen kontakta vår kundservice på telefon 020-36 00 36,  
vardagar kl. 8-18. 

 

Startavgift 2.195kr 

Pris 79kr/mån*

*beloppet delas upp (2,60kr/dag) och faktureringen sker i samband med din fjärrvärmefakturering



Vattenfall AB Värme Sverige 
Vattenfall Kundservice AB 
Adress: Box 13, 881 06 Näsåker 
020-36 00 36
kundservice@vattenfall.com


