
 

 
 

Pressmeddelande 
 
 
 

Alde Voice Control för röststyrning av Alde värmesystem i Husvagnar 
och husbilar.  
 

  Nu kan du styra ditt Alde värmesystem med rösten. 
 

Dagens konsumenter söker i allt högre grad enkelhet och möjligheten till röststyrning 
växer i olika sammanhang; i fordon, i hemmet och inte minst när du ska styra din 
mobiltelefon. Inom husvagns- & husbilsbranschen har intresset för röststyrning också ökat. 
Därför lanseras nu Alde Voice Control där du med hjälp av röstkommando enkelt kan styra 
ditt värmesystem.  
 
Tänk dig att kunna sitta i soffan i din husbil eller 
husvagn och styra hela värmesystemet med din 
röst. Med nya Alde Voice Control kan du 
bekvämt ge röstkommandon om temperatur, 
dag/natt-läge, varmvatten, AC1 och mycket mer, 
var du än befinner dig i husbilen eller 
husvagnen. Välkommen till en ny värld av 
komfort och enkelhet! 
 
Våra slutkunder vill ha lösningar som är lätta att 
använda och vi ser att våra kunder blir mer och 
mer mottagliga för teknik som kan lösa dessa 
uppgifter, säger Håkan Streimer som är 
försäljningsansvarig på Alde. Därför lanserar vi 
Alde Voice Control som tillbehör till vårt Alde 
värmesystem. 
 

Alde Voice Control går snabbt och 
enkelt att installera. Produkten består av 
en mikrofon som sätts i innertaket i 
fordonet och en mottagare som 
monteras dolt i anslutning till Alde 
Manöverpanel. Alde Voice Control kan 
installeras både vid nytillverkning och 
vid eftermontering. 
 

Alde Voice Control systemet erbjuds i fyra språkvarianter; svenska, engelska, tyska och 
franska. Det består av en mottagare och mikron som enkelt kan installeras både vid 
nytillverkning och eftermontering till Alde värmesystemen Alde 3010 och Alde 3020 HE.  
 
Alde Voice Control  kommer att vara  tillgänglig för försäljning från och med 1 september 
2019 och kan då köpas hos Aldes återförsäljare, se lista på www.alde.se/support/alde-
servicestaellen 
 
Alde tillverkar värmesystem för husbilar och husvagnar. Bakom dagens Alde finns finurlige 
uppfinnaren och entreprenören Alde Rask. Redan på 50-talet saknade Alde komfort i den 
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husvagn han lät bygga till sin familj. På 60-talet lanserade Alde den första värmepannan för 
fritidsfordon, som snabbt blev uppmärksammad för sin effektivitet. Än i dag ligger företagets 
huvudkontor och tillverkning i Färlöv utanför Kristianstad och i dag är företaget världsledande 
på sitt område med representation på ett stort antal marknader. 
 
För att läsa mer om Alde, gå in på www.alde.se 
 
För frågor och mer information, kontakta gärna: 
Stefan Lindström, Marketing Manager Alde, +46 44 71270, stefan.lindstrom@alde.se 
Håkan Streimer, Sales Manager Alde, +46 44 71270, hakan.streimer@alde.se 
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