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ABB Solutions for Residential Buildings
บ้านคือท่ีอยู่อาศัย เป็นศูนย์รวมความสุข ความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว ปัจจุบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มากมายที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตภายในบ้านให้สะดวก ปลอดภัยและง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
รูปลักษณ์และการดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัยยังช่วยเพ่ิมความสวยงามและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
มากขึ้นอีกด้วย



4

สวิตช์และเต้ารับ
Switch & Socket – Zenit

Zenit เป็นสวิตซ์และเต้ารับรูปแบบโมดูลาร์ ผลิตและนำเข้าจากประเทศสเปน 
เหมาะสำหรับการใช้งานในภายบ้าน ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคาร
สำนักงาน ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม โดยสวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit มี
รูปแบบการดีไซน์ท่ีสวยงามและทันสมัย และฟังก์ช่ันการทำงานท่ีเพียบพร้อม 
ช่วยเพ่ิมความสวยงาม และความสะดวกสบายให้กับอาคารและผู้ใช้งานได้
ทุกความต้องการ

Top Design and Performance

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit ได้รับการออกแบบโดยดไีซเนอร์ชาวสเปน ให้
มีความสมดุล เรียบง่าย อีกท้ังยังมีกรอบท่ีทำจากหลากหลายวัสดุ ช่วยเพ่ิม
ความหรูหรา และความสวยงามให้กับอาคาร มีฟังก์ช่ันการทำงานให้เลือกใช้
มากกว่า 60 ฟังก์ชั ่นรวมถึงสวิตช์สำหรับระบบ KNX – Building 
Automation และระบบ ABB-free@home® – Home Automation
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The first Eco-design certified series

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit ได้รับการออกแบบภายใต้ระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อมเพื ่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน 
ISO 14006:2011 Environment management system – 
Guideline for incorporating Eco-design สวิตซ์และเต้ารับรุ่น 
Zenit จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต้ังแต่กระบวนการจัดหา
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงเม่ือผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน

Range of Finishes

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit มีดีไซน์ท่ีสวยงาม เรียบง่าย เหมาะสำหรับการ
ติดตั้งในทุกอาคารสถานที่ ช่วยเพิ่มความสวยงามและเข้ากับบรรยากาศ
ภายในได้อย่างดีเยี่ยม โดยสวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit มีกรอบที่ทำจาก
วัสดุหลายหลายให้เลือกใช้
-  กรอบพลาสติกสีขาว สีดำแอนทราไซด์ สีเงิน และสีทองแชมเปญ 
-  กรอบท่ีทำจากวัสดุจริงไม่ว่าจะเป็น แก้ว ไม้ เหล็กไร้สนิม (Stainless 
   steel) และหินชนวน (Slate)
-  กรอบที่ทำจากวัสดุ Zamak สีขาวมุก สีดำด้าน และเหล็กโบราณ
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Switch & Socket – Zenit

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit ยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้เลือกใช้มากมายสำหรับอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม สถานศึกษา ร้านอาหาร อาคาร
สำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และบ้านท่ีอยู่อาศัย ตอบโจทย์ของทุกการใช้งานได้อย่างลงตัว
-  เต้ารับ USB สำหรับชาร์ตไฟอุปกรณ์ 
-  สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเปิด/ปิดและปรับตำแหน่งม่าน
-  ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้สำหรับเปิด-ปิดไฟโดยอัตโนมัติ ติดต้ังไว้บริเวณทางเดินหรือบันได
-  สวิตซ์ใช้การ์ดเปิด-ปิด สำหรับใช้งานภายในห้องพักของโรงแรม

สวิตซ์และเต้ารับ
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Technical Advantages

Less consumption for indicator light

ชุดไฟสัญญาณ LED ของ Zenit ใช้พลังงานต่ำและมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน อีกทั้งยังสามารถติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว เพียงแค่เปิดฝาอุปกรณ์ด้านหน้าก็สามารถติดตั้งชุดไฟสัญญาณ 
LED ได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อสายไฟด้านหลังอุปกรณ์

Easy Installation

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit สามารถใส่และถอดอุปกรณ์ออกได้จากด้านหน้า
โดยไม่ต้องถอดตะแกรงออก ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา และ
ด้วยขนาดของอุปกรณ์ที่กะทัดรัดยังช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในกล่องฝังสำหรับ
สายไฟ รวมถึงตะแกรงติดต้ังท่ีทำจากเหล็กเคลือบกันสนิม มีความแข็งแรง 
ทนทานต่อการติดต้ังและใช้งาน ช่วยให้สวิตซ์และเต้ารับสามารถยึดติดแน่น
กับกรอบและผนัง
 

Automatic Connection

สวิตซ์รุ่น Zenit ใช้การเข้าสายแบบไม่ต้องขันสกรู ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษ
ท่ีช่วยให้การติดต้ังสวิตซ์และเต้ารับรุ่น Zenit เป็นไปอย่างง่ายดาย และสามารถ
ประหยัดเวลาได้ถึง 40% เม่ือเทียบกับการเข้าสายแบบขันสกรู เพียงกดแป้น
ด้านหลังอุปกรณ์ก็สามารถนำสายเข้าหรือปลดสายออกได้ทันที โดยไม่ต้องใช้
ไขควงหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ทำให้การเข้าสายเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
สามารถใช้สายไฟอ่อน (Flexible cable) ได้ถึงขนาด 4 มม2 หรือขนาด 6 มม2 
สำหรับสายไฟแข็ง (Rigid cable)

CLICK!
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Switch & Socket – Step

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step เป็นสวิตซ์และเต้ารับรูปแบบโมดูลาร์ ผลิตและนำเข้าจากประเทศสเปน 
ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยเข้ากับศตวรรษท่ี 21 เหมาะสำหรับการใช้งานในภายบ้าน ท่ีพักอาศัย 
คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โดยอุปกรณ์สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step มีรูปแบบการดีไซน์ท่ีสวยงาม
และเรียบง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว

สวิตซ์และเต้ารับ
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A step forward in design

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย และมีกรอบให้เลือกถึง 5 สี ได้แก่ สีขาว สีดำ สีเงิน สีทอง และสีไม้

A step forward in convenience, quality and safety for installation

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step มีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ช่วยยึดไม่ให้อุปกรณ์ขยับ
หรือจมลงไปหลังการใช้งานเป็นเวลานาน โดยกรอบของรุ่น Step สามารถ
ปรับความสูงได้ถึง 3 มม. ด้วยขาล๊อค 4 ขาที่มีคุณลักษณะเป็นฟันปลา 
ช่วยให้ปรับความสูงของกรอบได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถติดต้ังอุปกรณ์
ได้อย่างสมบูรณ์แม้บนผนังที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยในการใช้งานโดยการเข้าสายจากทางด้านหลังอุปกรณ์ 
โดยสามารถใช้สายไฟอ่อน (Flexible cable) ได้ถึงขนาด 4 มม2 หรือ
ขนาด 6 มม2 สำหรับสายไฟแข็ง (Rigid cable) 

Ease of installation and robustness

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step สามารถใส่และถอดอุปกรณ์ออกได้จากด้านหน้า
โดยไม่ต้องถอดตะแกรงออก สวิตช์สามารถเข้าสายได้โดยไม่ต้องขันสกรู
และไม่ต้องใช้ไขควงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุง
รักษา ตะแกรงติดต้ังทำจากพลาสติกอย่างดีท่ีมีความทนทานช่วยให้อุปกรณ์
และกรอบสามารถติดตั้งได้อย่างม่ันคงตลอดอายุการใช้งาน
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ระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ
Door Entry System – Welcome M
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Door Entry System – Welcome M เป็นระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ ท่ีสามารถตอบโจทย์ทุกฟังก์ช่ันการใช้งานได้อย่างลงตัว ด้วยดีไซน์
ท่ีหรูหรา ล้ำสมัย รวมถึงมีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลาย มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้มากมายเพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน

Flexible – One solution for all requirement

Welcome M ตอบสนองทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านเด่ียว หมู่บ้าน 
อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หรืออาคารท่ีต้องการความ
ปลอดภัยด้วยการควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ เพราะ Welcome M 
เป็นระบบที่ความยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถนำไปใช้งานได้กับทุกประเภท
ของอาคาร

Elegance – Designed to please

ด้วยรูปลักษณ์การดีไซน์ที่ทันสมัยและสวยงาม ทำจากวัสดุคุณภาพดี 
ทนทาน และใช้งานง่าย Welcome M จึงเป็นมากกว่าระบบควบคุม
ประตูเข้า-ออกอัตโนมัติท่ัวไป โดยอปุกรณ์ของ Welcome M ได้รับการ
ออกแบบมาเป็นอย่างดีจึงช่วยเพิ่มความสวยงามในอาคารและความ
สะดวกสบายให้ผู้ใช้งานอีกด้วย

Simplicity – Less effort in all aspects

ใช้งานง่าย – ด้วยการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก อุปกรณ์ของ 
Welcome M มีปุ่มกดและสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้งาน
ได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับระบบได้อย่างรวดเร็ว

ง่ายต่อการติดตั้ง – Welcome M ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย 
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฝังเรียบหรือติดลอย ทั้งอุปกรณ์ติดตั้งภายใน 
(Indoor station) และอุปกรณ์ติดตั้งภายนอก (Outdoor station)

ตั้งค่าการใช้งานได้รวดเร็ว – อุปกรณ์ของ Welcome M ใช้การตั้งค่า
อุปกรณ์ผ่านสวิตซ์แบบหมุน หรือ ดิปสวิตซ์ ซ่ึงทำได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้
ประหยัดเวลาในการตั้งค่าได้มากขึ้น
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ระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ

ทั้งนี้ชุดอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกของระบบ Welcome M ทั้ง 9 แบบนั้นได้รับการออกแบบมาในลักษณะโมดูลาร์ โดยอุปกรณ์มีขนาด
ด้านหน้าท่ีเท่ากัน สามารถติดต้ังเข้ากับกรอบของ Welcome M ได้ทุกขนาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ

-  ชุดอุปกรณ์หน้าจอพร้อมเครื่องอ่านบัตรช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิด
   ประตูได้เพียงการแตะบัตร โดยระบบจะส่งสัญญาณออกแบบวีแกนด์ 
   (Wiegand) ไปยังระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ได้อย่างง่ายได้

อุปกรณ์ติดต้ังภายนอกของ Welcome M ทำจากวัสดุท่ีแข็งแรง และมีคุณภาพสูง สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ทุกสภาวะ โดยอุปกรณ์ติดต้ังภายนอก
ของ Welcome M มีชุดอุปกรณ์ให้เลือกถึง 9 แบบ อาทิเช่น

-  ชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดได้รับการเคลือบสารป้องกันการเกิดหมอก 
   พร้อมฮีตเตอร์เพ่ือไล่หมอกหรือความชื้น ส่งผลทำให้กล้องจับภาพได้
   อย่างชัดเจน รวมถึงภายในยังติดต้ังไฟอินฟราเรด LED เพื่อช่วยให้ผู้
   ใช้งานสามารถเห็นผู้ท่ีมาติดต่อได้แม้ในเวลากลางคืนท่ีแสงน้อย

อุปกรณ์ติดตั้งภายนอก (Outdoor Station)

Door Entry System – Welcome M
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อุปกรณ์ติดตั้งภายในของระบบ Welcome M มีให้เลือกทั้งหมด 4 แบบไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว, หน้าจอ 4.3 นิ้ว, หน้าจอ 4.3 นิ้วพร้อม
หูโทรศัพท์ หรือหูโทรศัพท์อย่างเดียว สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฝังเรียบ (Flush mounted) แบบติดลอย (Surface mounted) หรือแบบวาง
บนโต๊ะ (Desk base)

Video Indoor Station – 7” Hands-free

อุปกรณ์ติดตั ้งภายในแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว หน้าจอมีความ
ละเอียดสูง สะดวกสบายด้วยหน้าจอแบบสัมผัส ใช้งานง่าย เพิ่มความ
สะดวกสบายในการมองเห็นและใช้งาน

Video Indoor Station – 4.3” Hands-free

อุปกรณ์ติดต้ังภายในแบบหน้าจอขนาด 4.3 น้ิว มีขนาดกะทัดรัด เรียบง่าย 
ทันสมัย มีกรอบให้เลือกถึง 5 สี เพ่ือตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ 

Video Indoor Station – 4.3” Handset

อุปกรณ์ติดตั้งภายในแบบหน้าจอขนาด 4.3 นิ้วพร้อมหูโทรศัพท์ มีความ
หนาเพียง 43 มม. มีดีไซน์ท่ีสวยงาม และยังมีรุ่นพิเศษสำหรับผู้ใช้เครื่อง
ช่วยฟังโดยเฉพาะ

Audio Indoor Station – Handset

อุปกรณ์ติดต้ังภายในแบบหูโทรศัพท์ ใช้งานง่าย รูปลักษณ์เรียบหรู พร้อม
ปุ่มกดขนาดใหญ่ ไฟสัญญาณ LED พร้อมด้วยฟังก์ช่ันการทำงานท่ีครบถ้วน
เหมาะกับทุกความต้องการ

อุปกรณ์ติดตั้งภายใน (Indoor Station)
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ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ
®Home Automation System – ABB-free@home

ABB-free@home® ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะใหม่จากเอบีบี ให้อิสระในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ตามต้องการ เพียงปลายน้ิวสัมผัส
ก็สามารถควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดไฟ, เลื่อนผ้าม่านขึ้น-ลง, เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ, เปลี่ยนซีนบรรยากาศ หรือเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ Welcome M

ABB-free@home® ตอบสนองต่อการพกัผ่อนภายในบ้านให้สมบูรณ์แบบมากกว่าท่ีเคย เนื่องจากทุกอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในระบบเดียวกัน ทำให้
ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ท้ังจากสวิตซ์, หน้าจอสัมผัส ABB-free@homeTouch 7” หรือแอปพลิเคชั่น ABB-free@home® 
บนสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการ อาทิเช่น
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ระบบควบคุมม่าน มู่ล่ี กันสาด หรือประตูม้วน โดย ABB-free@home® 
สามารถควบคุมการเปิด-ปิดหรือปรับตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านี้ได้ด้วย
สวิตช์หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพียงกดสวิตช์ก็
สามารถปรับตำแหน่งและปรับการรับเข้าออกแสงของม่านได้ตามต้องการ

ABB-free@home® สามารถสร้างซีนปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ท่ีต้องการ ผ่านการต้ังค่าของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดต้ังอยู่ในระบบได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเปิด-ปิดไฟ, การหร่ีแสงไฟ, การปรับตำแหน่งม่าน หรือการเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศ โดยผู้อยู่อาศัยสามารถเลือกหรือเปลี่ยนซีนเพียงแค่
กดสวิตช์, หน้าจอสัมผัส หรือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
บรรยากาศภายในห้องก็จะเปลี่ยนไปตามความต้องการได้ทันที ทั้งนี้การ
ต้ังค่าซีนสามารถทำได้อย่างง่ายดายและสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

ABB-free@home® สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านได้เม่ือไม่มี
ใครอยู่ ด้วยฟังก์ชันการจำลองสถานการณ์ (Presence Simulation) 
ระบบสามารถทำการเปิด-ปิดไฟหรือเลื่อนตำแหน่งม่านให้เสมือนว่ามีคน
อยู่ภายในบ้าน เพ่ือช่วยให้มิจฉาชีพเข้าใจผิดและไม่กล้าบุกรุกเข้ามาขโมย
ของได้

บ่อยครั้งที่ผู้อยู่อาศัยมีการลืมปิดไฟก่อนออกจากบ้าน ทำให้สิ้นเปลือง
พลังงานและลดอายุการใช้งานของหลอดไฟโดยใช่เหตุ หรือก่อนเข้านอน
ต้องการปิดไฟทุกดวงภายในบ้านโดยไม่ต้องเดินไปปิดสวิตช์ทีละตัว 
ABB-free@home® สามารถตั้งค่าสวิตช์เพียงหนึ่งตัวให้ทำการปิดไฟ
ทุกดวงภายในบ้านได้

การควบคุมแสงไฟถือเป็นส่วนสำคัญท่ีช่วยเปล่ียนแปลงบรรยากาศภายใน
บ้านให้สอดรับกับอารมณ์ท่ีผู้อยู่อาศัยต้องการ ซ่ึง ABB-free@home® 
สามารถควบคุมแสงไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
เปิด-ปิดไฟเฉพาะในแต่ละห้องหรือไฟทุกดวงภายในบ้าน หรี่ไฟเฉพาะจุด 
หรือตั้งค่าซีนแสงไฟให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ซีนโรงภาพยนตร์ โดยไฟ
ท้ังหมดในห้องจะหร่ีลง หรือซีนฉุกเฉินท่ีไฟทุกดวงในบ้านจะติดข้ึนพร้อมกัน
เป็นต้น นอกจากนี้ ABB-free@home® ยังมีอุปกรณ์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว (Movement Detector) ที่สามารถสั่งให้เปิดไฟได้โดย
อัตโนมัติเมื่อเดินผ่าน เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณบันได ช่วยให้ไฟ
สว่างข้ึนเองในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องกดสวิตช์

ABB-free@home® สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Welcome M (ระบบ
ควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ) ได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส 
ABB-free@homeTouch 7” เม่ือผู้มาติดต่อกดเรียกจากอุปกรณ์ติดต้ัง
ภายนอกของ Welcome M ผู้อยู่อาศัยจะสามารถเห็นภาพและสนทนา
กับผู้มาติดต่อได้บนหน้าจอสัมผัส ABB-free@homeTouch 7” หรือ
บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ในทันที หากมีผู้มาติดต่อในเวลาท่ีไม่มีใคร
อยู่บ้าน ระบบจะทำการบันทึกรูปของผู้มาติดต่อไว้ ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยทราบ
ไดว้่ามีใครมาติดต่อได้

Blinds - ม่าน

Scenes - ซีน

Presence Simulation – จำลองสถานการณ์ภายในบ้านเสมือนว่ามีคนอยู่

All Off With One Switch - ปิดทุกอย่างด้วยสวิตช์ตัวเดียว

Light Control - ควบคุมแสงไฟ

Door Communication - ระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ
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Simple Installation and Configuration

ABB-free@home® สามารถติดต้ังและต้ังค่าการใช้งานได้ง่ายดายและ
รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีของระบบสายสองเส้น (2-wire system) ทำให้
ระบบมีเสถียรภาพสูง โดยการเดินสายสามารถทำได้พร้อมกับการเดินสายไฟ
ปกติ อุปกรณ์ต่างๆ ส่ือสารและเช่ือมต่อถึงกันผ่าน System Access Point 
ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการควบคุมระบบ ABB-free@home® และยังสามารถ
ต่อเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายได้บ้านได้

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นการ
ใช้งานใน ABB-free@home® ได้ตามต้องการตลอดเวลา เพียงล็อกอิน
เข้าแอปพลิเคช่ัน ABB-free@home® ท่ีได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
ให้ใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
รวมไปถึงสมาร์ทโฟนและแท๊บแล็ต

ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ 
®Home Automation System – ABB-free@home
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The Range – Modularity makes everything possible

ABB-free@homeTouch 7” คอือุปกรณ์หน้าจอสัมผัสขนาด 7 น้ิว ใช้แสดงฟังก์ช่ันต่าง ๆ ของ ABB free@Home® สามารถต้ังค่าการควบคุม
ได้ถึง 16 ฟังก์ชั่น หน้าจอมีความละเอียด 800x480 pixel (WVGA)  มีกรอบให้เลือก 2 สีได้แก่ สีขาวและสีดำ สามารถใช้ควบคู่กับระบบควบคุม
ประตูเข้า-ออกอัตโนมัติรุ่น Welcome M โดยหน้าจอจะแสดงภาพผู้มาติดต่อและใช้สนทนาโต้ตอบกันได้

สวิตช์สำหรับ ABB-free@home® รุ่น Zenit มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 4 สีคือ สีขาว, สีดำแอนทราไซต์, สีเงิน และสีทองแชมเปญ โดยกรอบของ
รุ่น Zenit มีให้เลือกมากถึง 12 แบบได้แก่ ขาว, ดำแอนทราไซต์, เงิน, ทองแชมเปญ, ไม้, แก้วดำ, แก้วขาว, เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel),
หินชนวน (Slate), ขาวมุก, ดำด้าน และเหล็กโบราณ

สวิตช์สำหรับ ABB-free@home® รุ่น future® linear มีให้เลือกทั้งหมด 3 แบบคือ สตูดิโอไวท์, ดำแอนทราไซต์ และเงินอลูมิเนียม
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www.abb.co.th

Contact us
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