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SMART ACCESS SMART ACCESS 

Smart att vara mobil

Smart Access ger dig full kontroll över ditt inomhusklimat från din mobil-
telefon. Med Smart Access får du även enkelt tillgång till vår unika CASA 
On-line service portal som hjälper dig när som helst.
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Smart Access

Glömde du att ställa om din ventilation till bortaläge 
när du åkte på semester? Inga problem!

Med Smart Access kan du ställa in ventilation snivån 
direkt från din mobiltelefon, vart du än är.

Allt du behöver göra är att ansluta Smart Access-
modulen till ditt ventilationsaggregat, koppla in den 
på ditt hemmanätverk. Då får du tillgång till alla hu-
vudfunktioner, oavsett vilken typ av mobil enhet du 
använder!

Ett smartare sätt att styra ditt inom-
husklimat!

Smart Access Cloud
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använder!

08-10-2018 Rätt till ändringar förbehålles.

Byte av funktionsläge (hemma, borta, forcering)

Drift tagning och fi njustering av automatiken

Luft kvalitetsdiagnostik

Onlineassistanstjänster

Bruksanvisningar och guidningsvideor

Servicebegäranden

Filterbeställningar

Påminnelser och larm till e-post
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Med Smart Access kan du se historik och ak-
tuella värden för lufttemperatur, luftfuktighet, 
CO2 och VOC (luftkvalitet), beroende på vilket 
sensor/automatik paket du har valt. Om du vill 
komplettera upp ditt aggregat med fler sensorer 
och automatiska funktioner, gör du det enkelt via 
vår webbshop!

För installatören erbjuder Smart Access ett enk-
lare och snabbare sätt att injustera ventilationen! 
Med hjälp av installatörens 3G/4G-installations-
paket kan injusteraren gå från ett don till ett an-
nat och styra ventilationsaggregatet direkt från 
mobilen, vilket snabbar upp injusteringsarbetet 
avsevärt!

Om du behöver hjälp med ditt aggregat får du 
via Smart Access en direktingång till vår online 
support Service: CASAHelp.
Där får du tillgång till FAQ för problemlösning, du 
kan ladda ner manualer, se handledningsvideor 
och till och med få kontakt med en servicetek-
niker.

Smart Access informerar dig när det är dags att 
byta filter. Dessutom kan du beställa nya filter 
via Smart Access! Det är det enklaste sättet att 
garantera att du får rätt originalfilter till ditt Swe-
gon CASA aggregat.

Håll koll på din luftkvalitet!

Enklare och snabbare installation!

Snabbaste vägen till hjälp

Enkelt filterbyte



Installatörens 3G/4G-mobilrouter (SMAG)
Smart Access-modulens kabel ansluts till ventilationsaggregatets SEC/SEM-uttag. Ett SIM-kort (ingår inte i 
leveransen) sätts i mobilroutern och mobilrouterns strömkälla ansluts till ett eluttag. 
I leveransen ingår: Smart Access + 2 m kabel för ventilationsaggregat+ 3/4G router + transformator

Tekniska data

init/err
link
RxD
TxD

Smart Access

1       2       3       4       5       6       7       8
+24V NC B

Modbus

LAN

A
Power

Smart Access

LAN

swegoncasa.io
 Cloud

Router
to public internet

2 m

För att kunna ta Smart Access i bruk måste man ansluta ventilationsaggregatet till internet med hjälp 
av Smart Access-modulen (tillbehör). Med en LAN-kabel kan Smart Access-modulen anslutas till ett 
internet-nätverk eller till ett trådlöst nätverk med hjälp av en WLAN-router. Genom användning av 
3G-modem (SMAG) kan installatören eller servicemontören utnyttja funktionerna i Smart Access med 
hjälp av en 3G/4G-förbindelse innan internetinstallationen är på plats.

Anslutning till fast LAN (SMA)
Smart Access-modulens kabel ansluts till ventilationsaggregatets SEC/SEM-uttag. Smart Access an-
sluts till internet med en LAN-kabel.
I leveransen ingår: Smart Access + 2 m kabel för ventilationsaggregat

Anslutning till trådlöst WLAN (SMAW)
Smart Access-modulens kabel ansluts till ventilationsaggregatets SEC/SEM-uttag. WLAN-enheten ansluts 
till ett eluttag och förbinds med hemmets lokala nätverk. Förbindelsen upprättas enligt anvisningarna för 
WLAN-enheten. Smart Access ansluts till WLAN-enheten med en LAN-kabel.
I leveransen ingår: Smart Access + 2 m kabel för ventilationsaggregat + WLAN + 2 m kabel för Smart Access
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Art.nro Benämning

SMA SmartAccess

SMAW SmartAccess + WLAN router

SMAG SmartAccess + 3G/4G (utan SIM)


