
Komfort och trivsel
Produkter för säker styrning av hemmet



Ett modernt, välplanerat hem där energibesparing,
pålitlighet, flexibilitet och säkerhet är faktorer som
önskas. I ABB:s sortiment hittar du lösningar för  
bostäder i alla storlekar, för både nybyggnation  
och renovering.
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Intelligenta automationssystem 
för hemmet
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Touchskärmen fungerar som husets  
infocentral, där kan du följa och styra 
bostadens alla funktioner på ett ställe. 
Med ABB-free@home kan du även  
styra funktionerna via din smartphone 
eller surfplatta.

ABB erbjuder två olika automationssystem för bostäder. 
Dels ABB i-bus KNX, som är ett flexibelt system baserat på 
den öppna standarden KNX. Det andra är det nylanserade 
ABB-free@home. Ett system som den boende själv enkelt 
kan göra justeringar i, via en touchskärm i bostaden, via 
ett webbgränssnitt eller en app. Både ABB i-bus KNX och 
ABB-free@home kan styra jalusier, belysning, uppvärm-
ning, luftkonditionering och porttelefoni i din bostad. 

Öppen och flexibel lösning med KNX
ABB i-bus KNX bygger på den öppna standarden KNX. Det är 
en tillverkaroberoende standard, där alla KNX-certifierade pro-
dukter sinsemellan är kompatibla. Detta innebär att systemet 
smidigt kan byggas ut eftersom behoven förändras. 

ABB-free@home  
– gör hemautomation enklare än någonsin
Med ABB-free@home kan du enkelt själv göra ändringar i 
systemet. Detta gör att du kan förvandla vardagsrummet på 
några sekunder så att det passar ett visst tillfälle. Till exempel 
för att skapa en skön kombination av belysning och rums-
temperatur under en avkopplande kväll.

Hemma-/borta-funktion
Med ett automationssystem kan flera funktioner aktiveras med 
en enda tryckning. När du kommer hem kan systemet tända 
lamporna i till exempel hallen, köket och korridoren. Samtidigt 
kan du koppla på alla önskade eluttag och återställa ventila-
tionen till normal hastighet. När du sedan lämnar bostaden 
och trycker på ”borttaknappen” släcks alla lampor, rörelse-
vakterna aktiveras, ventilationen sänks till sitt minimum, styrda 
förbrukare, som spis/ugn, kopplas bort och vattenventilen 
stängs för att undvika vattenläckage.

Tryck bara på en knapp när du vaknar på morgonen. Systemet  
tänder önskade lampor i sovrummet, badrummet, köket och i 
trappan. Tryck på en annan knapp för att på kvällen släcka lamp-
orna, aktivera rörelsevakterna och minska onödig uppvärmning.
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Manövrera persienner, dimra belysning och 
styr utrustning med det trådlösa systemet 
WaveLINE, från den plats som är mest praktisk 
för dig. Utöver aktorn behöver du bara de vägg-
monterade radiofrekvenstryckknapparna som 
helt enkelt limmas eller skruvas fast på önskad 
plats. Inga kabelanslutningar, ingen infälld 
apparat dosa och inga konstruktionsbesvär.

I sovrummet får man enkelt mer komfort utan 
överflödig kabeldragning, genom användning av 
trådlösa strömbrytare och mottagare med radio-
frekvens. Produkterna monteras i utanpåliggande 
apparatdosor och det finns möjlighet till tändning 
och reglering av taklampan från båda sidorna av 
sängen samt från brytaren bredvid dörren. På 
liknande sätt kan lamporna på nattduksborden 
tändas från samtliga platser. Det är också möjligt 
att släcka alla lamporna samtidigt genom en 
tryckning på valfri strömbrytare.
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WaveLINE för trådlösa installationer
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ABB-Welcome porttelefonisystem

ABB-Welcome är porttelefonisystemet för  
alla behov, oavsett om det gäller en- eller 
fler familjs hus eller byggnader med speciella 
säkerhetskrav. 

Systemet är flexibelt, enkelt att installera och 
använda samt har en tilltalande och prisbelönad 
design. ABB-Welcome bygger på ett 2-trådigt  
bussystem och passar för både nybyggnation  
och renovering. 

I sortimentet finns porttelefon för utomhusmon-
tering, svarsapparat med display eller telefonlur, 
vaktenhet samt diverse tillbehör.
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Täckramar som en inredningsdetalj

Sortimentet består av strömbrytare, vägguttag, dimmer, 
signal-, tele- och dataprodukter. Finns för både infällt och 
utanpåliggande montage, i torra eller fuktiga utrymmen. 
Samtliga produkter är försedda med snabbanslutningar. 
Unikt för ABB:s vägguttag är att petskyddet är integrerat 
i insatsen, vilket gör att uttagen är säkra även när locket 
skruvas av. 
 
Produkterna finns i flera olika serier. Bland annat Jussi, som 
har en mjuk och tidlös design. Serien Impressivo är modernt 
elegant och finns i färgerna vit, antracit och aluminium. Om 
man vill ha mer iögonfallande produkter, kan man komplet-
tera Impressivo med täckramar ur serierna axcent, carat, 
pure ädelstål och future linear. Insatsen är densamma, så ett 
eventuellt byte till en annan produktserie ur ABB:s sortiment 
är enkel.
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ABB:s installationsprodukter är välplanerade. De kombinerar 
ett noga genomtänkt utseende med förstklassiga funktionella 
lösningar.

axcent grundfärger Den mjuka formen på Jussi-serien är tidlös 
och passar de flesta inredningar.

Pure ädelstål

axcent brutna färger

axcent äkta material

Impressivo, vit, aluminium, antracit
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Komfort och säkerhet på ett kick
Med installerade funktioner skapas  
ett modernt och fungerande hem.

Smarta inbyggda funktioner i  
hemmet som gör livet lite enklare
Ökad trygghet med timer
En timer är lätt att använda och ökar tryggheten i hemmet. Med en 
knapptryckning kan du styra ett vägguttag under en bestämd tid. Då kan 
till exempel inte kaffebryggaren eller strykjärnet glömmas bort och vara 
tillkopplade för länge.

Komfortbrytare: strömbrytare och rörelsevakt i ett
I komfortbrytaren kombineras en traditionell strömbrytare med en rörelse-
vakt för automatisk eller manuell belysningsstyrning.

Termostat för perfekt temperatur
ABB:s termostater är pålitliga och lätta att använda. De känner av luft-
temperaturen i rummet och justerar värme och kyla efter dina preferenser.  

Läckagelarm
Övervakar vattenanslutna apparater och vitvaror. När givaren under en 
maskin blir våt, avger larmet både en summer- och ljussignal.
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Belysning kan regleras på olika sätt, med allt från en enskild 
dimmer till ett komplett automationssystem för hemmet. 
I ABB:s sortiment finns ett flertal produkter och system för 
belysnings styrning; som dimmer, komfortbrytare, rörelsevakter, 
närvarodetektorer och WaveLINE.

Lösningar för belysningsstyrning 

LED-dimmer
Med en LED-dimmer kan man reglera LED-lampor utan stö-
rande blinkningar. I samarbete med Philips har ABB utvecklat
dimrar av hög kvalitet, som harmonierar perfekt med de nya
effektiva ljuskällorna.

ABB:s LED Dimmer finns i varianterna vrid och touch samt i 
serierna Jussi och Impressivo.

Närvarodetektorer och rörelsevakter
I sortimentet hittar du lösningen för olika behov gällande 
detektering av närvaro och av rörelse. Produkterna finns för 
infällt montage eller utanpåliggande, i våta eller torra utrym-
men. Rörelsevakterna finns för olika avsökningsområden och 
kan monteras på vägg, i tak eller i hörn. På flera av modeller-
na kan inställningarna justeras med fjärrkontroll.
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Kontakta oss

ABB AB
Lågspänningsprodukter
Tel: 021 32 50 00
E-mail: kundservice.cewe-control@se.abb.com
www.abb.se/lagspanning

För ytterligare information kontakta:
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Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska för-
ändringar eller ändra innehållet i detta dokument 
utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten till information och bilder 
i detta dokument. All kopiering, spridning till 
tredje part eller användning av dess innehåll – 
helt eller delvis – är förbjuden utan föregående 
skriftligt tillstånd av ABB.
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