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Suomalainen Mount Kelvin uudistaa elämän sisätiloissa
Vuonna 2007 Apple keksi puhelimen uudelleen, eikä paluuta entiseen ole ollut.
Muutaman vuoden päästä Tesla teki sen autoille. Suomalainen Mount Kelvin tekee
nyt saman rakennuksille.
Uuden sukupolven rakennusten ja sisätilojen kehityksen kärjessä oleva Mount Kelvin,
Entiseltä nimeltään Houm, perustettiin vuonna 2014. Yritys lähti liikkeelle yksityiskoteihin
tarkoitetun valaistuksenohjausjärjestelmän kehittämisestä. Jo sadoissa kohteissa käytössä
oleva teknologia on todettu todella luotettavaksi ja järjestelmä on kehittynyt nopeaan
tahtiin. Ennennäkemättömän helppokäyttöisyytensä vuoksi järjestelmää on asennettu
myös useisiin hotelleihin, ravintoloihin ja toimistoihin, niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Lähinnä suomalaisille aukeava, koteihin viittaava nimi Houm ei enää edustanut kuin murtoosaa yrityksen toiminnasta. Tämän vuoksi toteutettiin brändiuudistus ja uudeksi nimeksi
valittiin asentamiseen (to mount) sekä värilämpötilaan (Kelvin) viittaava Mount Kelvin.
“Olemme muutoksen ytimessä, juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vuosi 2018 on ollut
äärimmäisen antoisa, vaikka rakennetun ympäristön digitalisaatio on vasta alkamassa.
Brändiuudistuksen lisäksi tiimimme myynti, markkinointi ja tekninen kehitys vahvistui juuri
viidellä uudella jäsenellä”, kommentoi Mount Kelvinin toimitusjohtaja Jakub Järvenpää.
Verkkosivuiltamme www.mountkelvin.com löydät lisää tietoa ja näet, miten autamme
rakennusten omistajia viemään asiakkaidensa elämänlaadun sisätiloissa seuraavalle
tasolle.
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Mount Kelvin ohjaa muun muassa sisätilojen valaistusta, lämpötilaa, ilmastointia sekä
verhoja. Kaikkia näistä voi ohjata oman energiansa tuottavilla paristottomilla ja
langattomilla kytkimillä, mobiiliapplikaatiolla sekä puheohjauksella. Lisäksi tarjolla on
kattava valikoima järjestelmään liitettäviä sensoreita, joilla voi seurata rakennuksen kuntoa,
tilannetietoja tai tiloissa tapahtuvaa liikettä. Mount Kelvinin päivittäinen käyttö, asennus ja
käyttöönotto on intuitiivistä ja helppoa. Uuden kytkimen tai vesivuotoanturin lisääminen
järjestelmään onnistuu muutamalla mobiiliapplikaation klikkauksella. Mount Kelvin sopii
kaikenlaisiin rakennuksiin alkaen hotelleista ja laajoista toimistokohteista aina yksittäisiin
koteihin.
Mount Kelvin on Houmio Oy:n kehittämä rakennusautomaatiojärjestelmä.
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Mount Kelvin revolutionizes indoor living
In 2007 Apple reinvented the phone. A few years later Tesla did it with cars. Today, Mount
Kelvin is doing the same thing to buildings.
Mount Kelvin, a company at the apex of next generation smart buildings, was founded in
2014. The Finnish company, originally called Houm (pronounced ”home” by Finns), begun
their journey by making smart lighting solutions to private homes. The software evolved
day by day and as the number of installed systems grew to hundreds, the technology
proved its reliability. Word was spreading, and the reliability and exceptional userfriendliness of the system got hotels, restaurants and offices around the world to request
demos and start adopting it.
The old name now reflected only a fraction of the business. For this reason the company
has now gone through rebranding. The new name is Mount Kelvin, referring to installation
(to mount) and color temperature (Kelvin). Jakub Järvenpää, CEO of Mount Kelvin
comments: “Right now, there is this huge tornado of digital transformation sweeping over
the construction industry, and we are right in the eye of it. The year 2018 has been very
eventful and productive. In addition to the rebranding I’m glad to welcome five new
members to our team, further strengthening the marketing, sales and technical
development of Mount Kelvin.”
For more info, check out our website www.mountkelvin.com and see how we are helping
building owners enhance the indoor living of their customers.
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Mount Kelvin gives perfect control of lighting, curtains, heating, air conditioning etc. All
these can be controlled with wireless and battery-free switches, a mobile app and voice
control. In addition, Mount Kelvin offers a wide range of sensors to monitor the usage,
status and health of the buildings. Mount Kelvin is intuitive and easy-to-use in daily life.
The system is also easy to assemble, commission and configure. Adding a new switch or
water leakage sensor is at the fingertips of the user with a few clicks on the mobile
application. Mount Kelvin is for all interiors, whether it be for a hotel, office building, retail
shop, cruise ship or individual home. Mount Kelvin room control is developed by Houmio
Ltd.

