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Hvorfor er det mest sikkert at plan-
lægge med ABB?  
Ingen kan forudse fremtiden. Én ting er 
dog sikkert: Der forventes mere og mere 
af bygningsautomatik. Den vel doku
men terede ABB ibus® KNX opfylder al
lerede nu morgendagens krav. Den er 
baseret på den verdensomspændende 
KNXstandard og er åben for de stadigt 
sti gende krav  for den allerhøjeste sik
kerhed i planlægningen.
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Intelligente bygninger for højere produktivitet. Building Space® fra ABB, 
den komplette intelligente bygningsautomation for øget effektivitet i alle 
lokaler. Alle, som arbejder i disse, har gavn af det nye miljø: intelligens med
fører højere produktion. Og her tilbyder ABB årtiers erfaring og knowhow 
– et omfattende tilbud til kontrol og automatisering med individuelle kom
ponenter og hele systemer. En ægte plan for fremtiden.

Enkel og ukompliceret planlægning 
Opfylder nemt kravene

Building Space® - struktur  
Nutidens bygninger, der anvendes i erhvervssektoren og indu
strien, skal opfylde stigende krav: Nye regler og internationale 
standarder ændrer de grundlæggende forhold. Ejere og drifts
personale skal opti mere energiforbruget og reducere drifts og 
vedligeholdelsesomkost ningerne, således at lejere får gavn af øget 
komfort, sikkerhed og reducerede driftsomkostninger. Og her yder 
intelligent bygningsstyring et afgørende bidrag.

Fordele for kunder

 — Bekvem betjening

 — Mange funktioner

 — Hurtige tilretninger og udvidelser

 — Energibesparelser

 — Sikker investering i fremtiden

Fordele for leverandører

 — Pålidelig planlægning

 — Økonomisk installation

 — Hurtig integration

 — Nem opstart

 — Fleksibel udvidelse
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Hver enkelt bygning er klar til frem tiden  med intelligent sty
ring af belysning, solafskærm ning, inde  klima og sikkerhed.
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ABB ibus® KNX anvender den internationalt anerkendte KNX
standard. Det er ikke tilfældigt, at ABB spiller en ledende rolle i 
KNX Association. Den fuldt udviklede topteknologi kan anven
des universelt og passer perfekt til alle nuværende arkitek
toniske brugskoncepter. At tænke fremad globalt er typisk for 
ABB’s 135.000 medarbejdere i mere end 100 lande  intelligent 
net værk for intelligent bygningsautomatik.
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KNX med ABB
Kun én leverandør

Et partnerskab for planlægning af sikkerhed. Kravene for tilførsel, distribu
tion og anvendelse af energi er lige så varierede, som de er unikke. At kom
binere alt funk tionelt kræver fejlfri planlægning. Her kan en fuldservice
leve randør tilbyde meget mere. Hos ABB er alt struktureret fortløbende for 
større komfort, effektivitet, sikkerhed og bæredygtighed samt fleksi bilitet til 
at kunne ændre noget til enhver tid.

Fylder rummene med energi
Uanset hvor folk arbejder sammen globalt, er der en stigning 
i krav til kom fort og bygningernes ydeevne samt forbedring af 
energieffekti viteten. ABB kombinerer alt dette med KNX.
Dette gør det fx muligt for intelligente tilstedeværelsesdetektorer 
at udnytte lysenergien effektivt og sikre en behagelig belysning. 
An dre sensorer og aktuatorer forbedrer luftkvaliteten i et rum. Dette 
giver rådgiveren mulighed for at tilbyde kunderne den bedste løsn
ing.
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Hvorfor er KNX og ABB en ideel sam mensætning? 
KNXstandarden har markeret sig  med alle sine 
nye muligheder, og uden teknikken bliver mere kom
pliceret. Tværtimod er den hos ABB struktureret 
mere enkelt. Med ABB ibus® KNX bliver planlæg
ning, opsætning og drift mere gennemsigtig og 
ef fektiv. Uanset hvilke krav der stilles til bygnings
automation i fremtiden kan det planlægges med 
KNX.
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Teknologi med fremtidig
KNX som global standard

Tager højde for trends – og opfylder ønsker 
Handling i stedet for reaktion  den nuværende udvik ling 
kan udnyttes af alle. Trenden til automatisering fører nu 
til, at individuelle rumfunktioner kan  kombineres. Her er 
den konventionelle kabelteknik utilstrækkelig. 
ABB ibus® KNX er ideel til disse nye krav. Dette er især 
vigtigt, da det gør det nemt at eftermontere teknologi til 
fremti dige trends i den intelligente bygning.

Tilbyder variation – reducerer omkostninger 
Alle rådgivere kan nå de ønskede mål. Selv nye stan darder, 
forordninger og love er en god grund til at tilbyde noget 
nyt. Dette gør energieffektivitet til det vigtigste emne i 
alle bygninger. Ikke mindre vigtigt er kundens stigende 
krav, der samtidig øger presset på udgifterne. Med ABB 
ibus® KNX vokser fagene sammen  alt bliver så effektivt, 
at selv priserne kan beregnes til en lavere takst.

Automation skaber uafhængighed. KNX er i konstant udvikling og op
fylder alle brugeres behov: Omfattende rumfunktioner er nemme at 
betjene og effektivt automatiseret, og det samlede udvalg af muligheder 
opnås via det ensartede bussystem. Dette gør det endnu nemmere for 
rådgivere, elinstallatører og systemintegratorer  standarden som frem
tidens princip.
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Forbedrer økonomisk effektivitet 
ABB ibus® KNX påvirker mange økologiske faktorer. Det 
er nemt at spare energi med intelligent styring. Uanset 
om det gælder styring af individuelle rum, hvad angår 
opvarmning og ventilation, med belysning i henhold til 
kravene eller med styring af persienner til udnyttelse af 
dagslys og sollys. Desuden optimerer styringen af an
lægget energiforbruget ved udførlig registrering af drifts
data, hvilket kan visualiseres.

Øger energieffektivitet
Teknologi kan gøre meget for at beskytte klimaet:
Intelligent bygningsautomatik udnytter hele poten tialet til 
optimering, især med hensyn til energiintensiv belysning 
og solafskærmning samt til opvarmning og ven tilation. 
Her forbinder ABB ibus® KNXsystemet øko  n o misk sty
ring af forbrug med de aktuelle krav til komfort. Dette gør 
straks privatboliger og erhvervsbygninger mere attraktive.

Komfort 
Teknologien skaber et miljø tilpasset person
lige ønsker. I dag kræves der blot nogle få 
finger bevægelser for at  justere alle faktorer 
efter éns velbefindende.

Fleksibilitet  
Funktionerne i en bygning ændrer sig over tid. 
Bussystemet forbliver altid fleksibelt: Alt, der 
er nødvendigt, kan til enhver tid udvides og 
omprogrammeres.  

Pålidelighed 
Systemet er stabilt, fordi man har et klart 
overblik over alle værdier og kan reagere 
straks, når det er nødvendigt. Overvågning 
og vedligeholdelse er mærkbart forenklet.

Energieffektivitet 
Den intelligente netværksstyring reducerer 
energi forbruget ved perfekt funktion – ideel til 
belysning, solafskærmning, varme og ventila
tion.

Sikkerhed 
Der kan ske meget i en bygning. ABB ibus® 
gør alt for at beskytte menneskene, så de 
kan blive reddet i en nødsituation, og for at 
bevare ejendommens værdi.

Økonomisk effektivitet 
Der er en årsag til gode tal: energibesparende 
automatisering, intelligent styring, individuel 
tilpasning og kontrol samt planlægning med et 
klart overblik.

Perfekt planlagt
Fordelene ved første blik
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Intelligent bygningsautomatik             
KNX sammenlignet med konventionelle løsninger

Alsidig og enkel. KNX sætter den nye standard. Det er den eneste måde at 
imødekomme de nye krav til elektriske bygningsinstallationer. Den intel li
gente bygningsautomatik overtager de konventionelle funktioner  og den 
gør dem perfekte takket være ABB ibus® KNX. Dette skaber et perfor mance
spektrum for bygningsstyring. Hele tiden fuldkommen.

Den konventionelle løsning
Rummets funktioner udføres separat med konventionel 
teknik. At oprette forbindelser ville være for komplekst og 
ikke rigtig målrettet: Installationsudgifterne ville være for 
høje og funktionaliteten kun delvist egnet til netværk. Den 
nuværende installation er, som den er, og forbliver sådan.

Korrespondance-
afbryder

Korrespondance-
afbryder

Krydsnings-
afbryder

230 V N PE
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KNX som den intelligente løsning
Buslinjerne er uafhængige af ledningsnettet. Dette kom
bi nerer alle kommandoer på mange forskellige måder. 
Alle tænkelige gængse funk tioner er mulige. Fremtidige 
applikationer kan til enhver tid tilføjes. Fleksibilitet er 
standarden.

Alt under kontrol
Lys, scener, persienner, varme, timer m.m. kan styres helt 
intuitivt med det centrale betjeningelement og en tydeligt 
struktureret TFTskærm. Funktionerne kan frit allokeres 
til betjeningselementerne. BuschpriOn®sortimentet le
veres i forskellige design af høj kvalitet  glas eller rustfrit 
stål matcher i både form og funktion.

230 V230 V

i-bus® KNXi-bus® KNX
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Alt er muligt med KNX. Alt i bygningen 
er indbyrdes forbundet: Belysningen 
med solafskærmningen, som er forbun
det med klimaanlægget, og dette igen 
med åb ning af vinduerne. Potentialet 
for at spare energi og øge sikkerhed og 
kom fort er næsten uendelig. ABB ibus® 
KNX forbinder alle data funktionelt for at 
udnyt te mulighederne på en intelligent 
måde.
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Planlægning og projektering 
Større fleksibilitet på alle tidspunkter

Ændring af teknologi. ABB ibus® KNX betyder: total frihed til planlægning.
KNXstandarden giver endda mulighed for at vælge produkterne uafhængigt
af producenten. Funktionerne fra de forskellige leverandører er forbundet 
med hinanden. Ændringer og udvidelser er muligt i løbet af projektet  uden
ny planlægning, uden nye kabler. Eksisterende systemer kan også tilpasses
efter mange år. Komplekst bliver simpelt.

1. Planlægning
Kravene fra investor eller bygherre implementeres under 
systemintegration via KNXenhederne og produktsoft
waren. Under planlægningen overføres bygherrens speci
fikke krav til designet og opsummeres i beskrivelsen af 
funktionerne.

2. Projektplanlægning
De egnede komponenter og softwareapplikationer er 
valgt, og planlægningen af bustopologi er implemen
teret. Dette udmønter sig i de nødvendige systemenheder 
til opsætning af KNXnetværket. I denne fase udføres 
den ETSbaserede projektplanlægning ud fra funktions
beskrivelsen.

3. Idriftsættelse
Enhederne er installeret og programmeret under idrift
sættelsen. Og det program, der allerede er oprettet, 
indlæses i enhederne via ETSsoftwaren.

4. Drift og vedligeholdelse
Kravene i funktionsbeskrivelsen anvendes til at teste de 
programmerede funktioner under overdragelsen. Dette 
bestemmer og dokumenterer den korrekte funktionelle 
metode i systemet. Klienten modtager projektdokumen
tationen efter overdragelsen.

Softwareværktøjet ETS (Engineering Tool Software), 
der er uafhængig af producent, anvendes til praktisk 
plan lægning, idriftsættelse og vedligeholdelse af KNX
instal lationer. Med brugervenlig “drag and drop” kan 
programmøren vælge produkter fra en database, indstille 
parametrene og forbinde sensorer og aktuatorer. Efter 
vellykket installation af en KNXinstallation kan værktøjet 
også anvendes til at oprette produktdokumentationen. 
Der findes en omfattende vejledning for alle trin. Intet 
spørgsmål forbliver ubesvaret.
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Global perfektion
ABB ibus® KNX anvendes hver dag over hele 
ver den af rådgivere, elinstallatører og system
integratorer. Konceptet er så godt gennemtænkt, 
at menneskene i bygningerne ikke er opmærk
somme på, at det fungerer, fordi alle kompo
nenter i teknologien skaber en fuldt fungerende 
enhed fra det første trin i projektet til drift.

Fleksibel planlægning for:

 — Belysning

 — Ventilation

 — Solafskærmning

 — Sikkerhed

 — Energistyring

 — Drift

 — Automation

 — Kommunikation
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Enkel fleksibilitet 
Ekstremt alsidigt netværk

Designfrihed takket være teknologi. Den analoge kontakt er ikke moderne 
teknologi, der kan opfylde øgede krav. Bussystemer udfører bemærkelses
værdige ting overalt, uanset om det er i lufthavnsbygninger, hoteller eller 
énfamilie huse. Bygningsautomation er ikke anderledes her. Datatransmis
sionen, som her er adskilt fra strømmen, tilbyder mange styringsmuligheder 
 nuanceret og præcist.

Godt gennemtænkt 
Adskillelsen af energi og information forenkler kredsløbet 
som helhed, da mange styringer i bygningen kombineres. 
Det intelligente netværk skabes af talrige forbindelser mel
lem sensorer og aktuatorer, der faktisk ikke adskiller sig fra 
men neskets nervesystem.

Fleksibelt netværk 
De tre fundamentalt forskellige muligheder for struk tur  
linjestruktur, træstruktur, stjernestruktur  er baseret på 
det enkle princip, hvor en sensor leverer informationer 
til ak tuatoren via et buskabel. Hver struktur giver ægte 
gennemsigtighed for drift og vedlige holdelse  med et 
blik på skærmen. Ikke flere tidskræ vende fejl.

Det smarte enkle princip for busteknologi er
grund  læggende baseret på adskillelse af energi og
information. Afbryderen til en lampe aktiveres via
dataene fra linjen. Selv komplekse systemer kan 
planlægges efter dette enkle princip.

Sådan fungerer busteknologi

Kontaktaktuator

Kontakt

ABB i-bus® KNX

230V
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KNX-strukturerne
De tre forskellige muligheder for at forbinde alle del
tage re skaber fleksibilitet i opsætningen: linje, træ elle r 
stjernekabling tilpasses på en funktionel måde efter 
strukturelle forhold og tekniske specifikationer. Hver plan
lægningsproces bliver mere klar og enkel sammenlignet 
med, hvad den hidtil har været.

Linjestruktur

ABB i-bus® KNX

Stjernestruktur

ABB i-bus® KNX

Træstruktur

ABB i-bus® KNX
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Ny overskuelighed 
KNXdriftsformen

Kompleks, overlegen og klar. Alle behov dækkes af en enkelt enhed. KNX 
afslutter den tilgrænsende position af forskellige applikationer. 
ABB ibus® KNX viser sin styrke i beherskelse af mange forskellige sen
sorer og aktuatorer. Uafhængigt af, hvor meget forbindelserne udvides.

Skræddersyet kommunikation 
For et KNXbussystem er alle sensorer, såsom trykknap
per eller bevægelsesdetektorer, forbundet med aktuato
rerne, fx dæmpnings eller persienneaktuatorer, via en 
buslinje. Til forskel fra den konventionelle installation 
med kabling af kontakter og belastninger. Med KNX kom
munikerer alle enheder via bustelegrammer på samme 

buslinje. Sensorerne udsender kommandoer, ak tuatorer 
“hører” dem og udfører en defineret funktion, så snart de 
reagerer. Talrige funktioner kan parameteriseres med ABB 
iBus® KNX, såsom gruppekommandoer, logiske sekven
ser samt styrings og reguleringsopgaver.
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Opfylder alle mål 
KNXtopologien er opdelt i linjer, der afhængigt af net
værkets størrelse, er forbundet med hinanden via koblere. 
Deltagerne i den respektive linje  sensorer og aktuatorer 
 forsynes med energi via en 30 Vstrømforsyning, mens 
hele KNXbussystemet kan bestå af 50.000 buskompon
nenter.

Sensors

2. SAL

Actuators

BuschpriOn® BuschControlTouch® VejrstationKontaktaktuator DALIgateway Persienne
aktuator

Ventilations
aktuator

Kontakt
styring

1. SAL

Kontaktaktuator DALIgateway SMIaktuator Ventilations
aktuator

Tilstedeværel
sesdetektor

STUEETAGE

KNXalarmsignale
ringscenter

BuschComfortTouch®

Bevægelses
detektorer

Universelt 
interface

Rumtemperatur
styring

Kontaktaktuator DALIgateway Persienne
aktuator

Energiaktuator

KNX-hoved-
linje

KNXnet/IP – OPC
Fjernstyring og tilslutning af 
andre systemer

Linje 1

230 V strømforsyning

Router IP

Ethernet

Visualisering
og
programmering

LinjekoblereStrømforsyning

Strøm
forsyning

Der kan kobles op til 64 
deltagere til én linje
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Lys og alle dens facetter. Lyset i kontorbygninger skal 
opfylde en række opgaver  øge energibesparelser, sørge 
for belysning justeret efter anvendelse og øge produkti
viteten. ABB ibus® KNX har intelligent logik til at kombi
nere alt dette.

Belysningsstyring  
Lysteknologi

Automatisk besparelse
Lyset tilpasser sig anvendelsen af rummet  vigtigt for 
at spare energi. Sensorer i form af intelligente tilstede
værelsesdetektorer samler en række data, som sendes til 
aktuatorerne. Dagslysregulering er overbevisende: Dags
lyset er inkluderet, belysningen er, hvor det er nødvendigt. 
Lyset bliver langsomt lysere, så snart nogen kommer ind i 
lokalet, og slukker, så snart rummet forlades.

Intelligent dæmpning
Styring via KNXbussen er effektiv, fordi det resulterer i 
veldesignet, alsidig dæmpning. Der skal styres meget lys i 
store bygninger, og dette system gør det muligt at dæm
pe det direkte eller i scener efter anven delse. Afhæn gig af 
kompleksitet og krav er det muligt at integrere en 110 V 
eller DALIstyring, eller  hvis lysets farve skal justeres, en 
RGBstyring.
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Styringstyper med KNX:

 — 1–10 Vstyring

 — DALIstyring

 — RGBstyring

Alsidig lysstyring:

 — Tænd/sluk

 — Dæmpning

 — Dagslysregulering

 — Automatisk belysning

 — Lysscener

Alsidige styringsoptioner
En intelligent bygning styres automatisk og sikrer en atmosfære 
af velvære, uanset tidspunktet på dagen. Det er lige præcist dette, 
KNXbussen gør muligt. Intensiteten af det kunstige lys kan reguleres 
afhængigt af det indkommende sollys for at sikre det optimale af hvert 
rum: Uanset, om det er direkte belysning på kontorarbejdspladsen 
elle r en behagelig atmosfære ved kaffebaren, kan alle finesser styres.

Indstilling af lysscener
Lys har mange funktioner. Lokaler kan anvendes 
optimalt med en smart scene baseret på solaf
skærmning og belysning. RGBlysstyringen er 
ægte blikfang. Det giver lokalerne individuel 
charme. Alt fungerer nemt for brugeren: ved at 
trykke på en knap.

DALIgateway

Elektro
nisk DALI

ballast

Elektro
nisk DALI

ballast

Elektro
nisk DALI 

ballast

ABB i-bus® KNX ABB i-bus® KNX

KNXstyrings
element

Tilstedeværel
sesdetektor

BuschComfortTouch®

230  V strømforsyning
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Varme og ventilation  
Ideel temperatur

Komfort kan planlægges. Med ABB ibus® KNX kan objek 
tive data dække en subjektiv følelse af indeklima. Alle 
varme, køle og ventilationssensorer samt tilhørende ak
tuatorer ses i deres helhed. Intelligent og effektiv styring 
af klimaet og fremragende indeklima hører til bygningens 
kvalitet.

Maksimerer energieffektivitet
Den smarte kombination af solafskærmning, varme og 
ventilationsanlæg giver mulighed for en bekvem besparelse 
af en masse energi. Det betyder, at  når indstillingen af 
lamellerne justeres automatisk efter solens placering  
be høver ventilationsanlægget ikke at arbejde så meget. 
Tilslutningen i ABB ibus® KNX kan udnytte eksisterende 
potentiale. En fordel, som kan ses på bundlinjen.
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Planlægger reduktion af omkostninger
Energiomkostningerne ved belysning og venti
lation kan reduceres drastisk. De tegner sig for 
den største andel af det samlede energiforbrug 
i kontorbygningen. Med ABB ibus® KNX kan 
du opnå dobbeltcifrede energibesparelser  en 
væsentlig værdi for alle praktiske applika tioner.

Forbedrer luftkvaliteten
Rumtemperaturen er kun et aspekt til at opnå et behageligt inde
klima. Det afhænger også af antallet af personer i lokalet. CO² sen
sorer, aktivering af ventilation og vinduesovervågning kan til enhver 
tid sikre det bedste klima i lukkede rum.

Med ABB i-bus® KNX opnås:

 — Individuel rumtemperaturstyring

 — Effektiv klimastyring

 — Behagelig ventilation

 — God aktivering af ventilation

 — Sikker vinduesovervågning

Ventilator
aktuator

Ventildrev
aktuato r

Ventila
tion

Ventil
drev

Vindues
kontakt

Ventil
drev

ABB i-bus® KNX ABB i-bus® KNX

Rumtemperaturstyring med 
CO

²
sensor

Tilstedeværelses
detektor
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Intelligent styring af lys og solafskærmning. 
Teknolo gien justerer sollyset efter kravene. Sensorer sty
rer ind stillingen af persiennelameller efter solens aktuelle 
posi tion. Dagslys er også med i belysningsscenerne. Og 
endelig påvirkes ventilationen. ABB ibus® KNX kombiner 
alt.

Rullegardiner, vinduer og persienner
Sensitiv solafskærmning

Styrer sollyset
Der er virkelig et energipotentiale mellem persiennernes 
lameller. Du skal bare drage fordel af det. Fordi lamellerne 
kan justeres præcist i forhold til solens placering. Det er 
sådan, man opnår optimale arbejds forhold ved skrivebor
dene bag vinduerne og spa rer energi, fordi det kunstige 
lys kan dæmpes derefter.

Indfanger energi
Den mest økonomiske varmeenergi kommer direkte fra 
solen. Især om vinteren kan de solrige timer bruges af 
den automatiske persiennestyring. Persiennerne åbnes  
for at varme rummet op med energi fra solen; og om
vendt kan unødig opvarmning forhindres om sommeren 
ved hjælp af persienner.
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Med ABB ibus® KNX:

 — Rullegardiner og vinduesstyring

 — Persiennestyring med justering af lamel ler

 — Automatisk solafskærmning

 — Aktivering af rullegardiner

 —  SMIinterfacer

Øger sikkerheden
Ensartede arbejdsvilkår er afgørende for værdien af en in
dustri eller kontorbygning. Intet bør forstyrres eller fejle. 
Det er sådan, dagslysregulering altid skaber de rigtige 
forhold. Hvis markiserne automatisk køres ind under en 
storm, justeres de andre belysningsfaktorer sig ganske 
enkelt efter dette.

Planlægger succesfaktorerne
Solen er en energikilde til kreativitet på arbejds
pladsen. Rådgiveren kan også lave et tilbud her, 
fordi ABB ibus® KNX doserer sollyset i for
bindelse med belysningsstyring og ventilation, 
så de alsidige lysscener passer nøjagtigt ind i 
virksomhedskulturen. Effektivitet takket være 
nye ideer.

VejrsensorTilstedeværelses
detektor

KNXstyringselement

Persienne
aktuator

Persiennestyringsmodul

Vejrstation

ABB i-bus® KNX ABB i-bus® KNX

Persienne
motor

Persienne
motor
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100 pct.’s løsning
Ensartet systemteknologi er det første valg. Én, der 
kom  bi nerer alle sensorer og aktuatorer til en problem
fri løs ning, og én som automatiserer alarmfunktioner 
og sam tidig giver et klart overblik. KNX overflødiggør 
proprie tære løsninger og opretter et sikkert netværk i 
stedet.

Bygningsovervågning og personlig beskyttelse 
Omfattende sikkerhed

Netværksfunktioner
Sikkerhed takket være KNX: Betjeningsenheder på forskel
lige lokationer giver fuld adgang til systemet. Denne 
ad  gang gør det muligt at udløse alarmer, aktivere og de
aktivere systemet samt aktivere forskellige funktioner. Én 
af disse funktioner er panikkontakten. Her kan  ud over 
alarmfunktionerne  også aktiveres belysning og rullegar
diner.

Komplette komponenter
ABB safe&smartsystemet indeholder egnede kom
ponenter i ABBkvalitet med testet kompatibilitet til alle 
alarm og KNXfunktioner  en praktisk kombination af 
sikkerhedsteknologi og bygningsautomatik. Det be tyder, 
at persiennerne hæves auto matisk, og belysningen akti
veres i hele bygnin gen i tilfælde af en alarm.
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Fremskyndelse af idriftsættelse
Systemet kan konfigureres og betjenes via en standard
browser uden yderligere software. Den nuværende kon
figuration af alarmsystemet overføres til ETS’en via muse
klik. Den automatiske scanningstilstand registrerer alle 
systemkomponenter, der allerede er forbundet til bussen. 
Intet bliver overset.

Overblik over aktuel status 
Systemets status kan allerede ses ved idrift
sættelse via en tablet eller et webinterface på 
pc’en. Den aktuelle status giver klarhed. Fejl, 
kortslut ninger eller overbelastning af systemet 
kan allerede opdages, før installationen er fær
dig, og korrigeres rettidigt.

ABB ibus® KNX links til sikkerhed:

 — Beskyttelse af mennesker og anlæg

 — Overvågning af døre og vinduer

 — Brand og røgdetektering

 — Meddelelser om risici og indbrud

 — Tekniske alarmer

 — Alarmsignaler

 — Tilstedeværelsessimulering
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Energistyring 
Præcis måling og styring

Fokus på driftsomkostninger. Fremskridt bør altid være 
et skridt i den rigtige retning. I dag behøver energi ikke 
at blive spildt for at skabe en stigning i den økonomiske 
vækst. Dette gør det til et centralt krav for ABB ibus® 
KNX for at reducere driftsomkostningerne til bygninger 
og bruge den nødvendige energi til at dække behovet og 
spare ressourcer.

Analyse af energiomkostninger
Konventionelle strøm, vand og gasmålere erstattes med 
intelligente målere. Intelligent registrering giver retti dige 
værdier for forbrug og forbrugsperioder, hvilket gør det 
muligt at træffe passende foranstaltninger. Der kan ses 
en tydelig struktureret visning af disse oplysninger på 
skærme, hvor det er nødvendigt. Dette gør det muligt at 
kontrollere forbruget på en bekvem og effektiv måde.

Ændring af opførsel af forbrug
Analysen af forbrugsadfærd er lige så vigtig som den ak
tu elle registrering af forbruget. I dag er det let at finde 
ud af, hvor meget energi, der bruges hvor og hvornår. Alt 
dette kan visualiseres på en tablet eller på BuschCom
fortTouch® på væggen.
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Reducerer driftsomkostninger med ABB ibus® 
KNX:

 — Registrering af energiforbrug

 — Belysning efter behov

 — Tilstedeværelsesdetektering

 — Energibesparende ventilation

 — Overvågning af rumttemperatur

 — Aktivering af varme og ventilationsventiler

Intelligent besparelse af energi
KNX er standarden for fremtiden. Morgendagens applika
tioner kan integreres i det eksisterende netværk. Dette 
giver eksempelvis mulighed for at optimere energiforbru
get ved hjælp af en øjeblikkelig, automatisk deaktivering 
af individuelle enheder i bygningen. Central styring af 
pris og energieffektiviteten for elektriske enheder er ikke 
længere utopi, men snart helt normalt.

Besparelser med energi-aktuator
Energieffektivitet kan let forbedres ved kon
stant måling af forbrug og til og frakobling af 
belastninger efter grænse værdier. ABB ibus® 
KNXenergiaktuatoren SE/S 3.16.1 bestemmer 
energiforbruget aktivt på tre kanaler.
Den indeholder forskellige variabler via KNX og 
skaber en funktionel styring af forbrug.

Binær indgang Måler  
interface

Energi
aktuator

Vandmåler Energimålere

ABB i-bus® KNX ABB i-bus® KNX

Ethernet

Visualisering

IProuter

BuschComfortTouch®

Tablet
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Drift og styring  
Synlig fremgang

Klart overblik over alle funktioner. Først når alle kon
trolprocesser vises tydeligt alle steder, er driften kom
promisløs og sikker. Dette gør vægkontakten til et meget 
funktionelt modul i dag. Derudover er en tablet eller en 
smartphone med en intelligent app endnu en uundværlig 
del af boligautomation.

Mange driftsmuligheder
Der er ingen “enteneller”, men praktisk interaktion. 
De klassiske knapper på væggen kan integreres via et 
universelt interface og kan udstyres med forskellige 
funktioner. De supplerer hinanden perfekt med den nye 
betjeningsenhed smartphonen: Alt af betydning styres på 
BuschComfortTouchappen med en fingerbevægelse.

Smuk funtionalitet med Busch-priOn® 
I dag er kontakten på væggen designet med nye kvaliteter. 
BuschpriOn® er på den ene side imponerende med 
sit design i glas og rustfrit stål, og på den anden side 
teknisk set kan knapperne frit konfigureres. Den centrale 
drejeknap kan anvendes til dæmpning eller som et uni
verselt styrings element i forbindelse med en TFTskærm. 
Den modulære opsætning er lige så effektiv som tydelig.
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ABB ibus® KNX gør det nemt at:

 — vise

 — visualisere

 — betjene

 — sende meddelelser

 — informere

Klar overblik grundet direkte forbindelse
Store bygninger har overskuelige skærme på mange loka
tioner for styring  såsom BuschComfortTouch®  og via
KNX er det nemt at forbinde dem. Programmering og 
visualisering er uafhængigt forbundet til internettet via 
en IProuter.

Ethernet

Kamera
Multimedie 

server
VisualiseringSonosboks

BuschComfortTouch®

ABB i-bus® KNX

KNXsen
sorer

Konventio
nel kontakt

BuschpriOn®

Frihed med Busch-ComfortTouch-appen
Bygningsstyringen bliver nu helt uafhængig af rummet 
 det kan endda gøres muligt via internettet. Busch
Comfort Touchappen forvandler din smartphone eller 
tablet til en mobil fjernbetjening til hele boligautoma
tionen, uanset om det er belysning, persienner, varme, 
ven tilation eller sikkerhed. Teknologi til fast ejendom 
bliver mobil.
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Netværk og kommunikation
Perfekt tilslutning

Bygningen giver frihed. Sammenlignet med tidligere byg-
ningsteknologi, hvor alle funktioner var analogt forbundne 
er ABB i-bus® KNX helt anderledes. Husets funktioner kan 
styres fra alle steder i verden. Men det er langt mere end 
blot at styre funktionerne: Det er at kommunikere med 
bygningen.

Stigende kommunikation
ABB ibus® KNX gør interfacet tilgængelig for højere/
lavere systemniveauer, hvilket betyder, at den enkelte 
bruger også kan udføre hele styringen via internettet. 
IPgateways og routere skaber en universel forbindelse 
via internettet til eksterne mobilenheder. Fordelen for 
elinstallatøren er, at fjernvedligeholdelse er muligt i fuld 
udstrækning.
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Den ideelle netværksstandard:

 — IPforbindelse

 — Styring via remote desktops

 — Infrarød fjernstyring

 — Aktivering af scenefunktioner

 — Audio/videofunktioner

 — Interfacer til OPCserver

Netværkudvidelse 
Sammen med hinanden bliver KNXbussen, Ethernet og 
WLAN en praktisk enhed. Logikken i sammenkoblingen er 
enkelthed i sig selv. Resultatet er, at brugeren kan anven
de sin smartphone som styring.

Anvendelse af uafhængighed
BuschComfortTouch app giver fuldstændig 
uafhængig styring af alle vigtige funktioner. Fx 
er det muligt at skifte og dæmpe belysningen 
uden at skulle rejse sig, ganske enkelt ved at 
anvende en tablet eller smartphone. Det samme 
gælder for dørkommunikation, varmestyring og 
meget mere. De klassiske betjeningsenheder 
på væggen er stadig lige så vigtige som hidtil  
men det er appen, der giver boligautomationen 
dens bevægelsesfrihed.

Router IPSmartphone

BuschControlTouch®

ABB i-bus® KNX ABB i-bus® KNX

Kontaktaktuator Binær ind
gang

Vejrstation KNXalarm  
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Mangfoldighed er den nye standard.
ABB i-bus® KNX skaber en struktur til alle 
ønskede funktioner. ABB’s produkter er 
fuldt udviklet til dette formål og er meget 
effektive. Den fleksible teknologi kan in-
stalleres i enhver bygning og til alle op-
gaver. Hvad der er skjult for brugerens
blik, er den konstant perfekte forbindel-
se mellem sensorer og aktuatorer, men 
det, brugeren ser, er moderne styrings-
elementer, der når et nyt niveau af sen-
sorteknologi. Den samlede anvendelse er 
større end summen af dens funktioner.
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Kontaktaktuator
Smart design: Retursignalet om den aktuelle 
koblingsstatus for de tilsluttede belastninger 
skaber gennemsigtighed om bygningens status 
og gør vedligeholdelsen nemmmere.

Persienne-/rullegardinaktuatorer
Den automatiske bestemmelse af bevægelses
tid sikrer altid konstante positioner. Udvidede 
diagnosemeddelelser forhindrer funktionsfejl. 
Integration i styring af rumtemperatur hjælper 
med at spare energi.

Ventilatoraktuator
Med to elektroniske udgange til elektrotermiske 
aktiveringsdrev, tre udgange til de enkelte 
ventilatorhastigheder og en ekstra belastnings
udgang.
Der kan overføres en vindueskontakt og en 
kon den satbesked via KNX ved de to binære 
indgange.

Standardstyringselementer
Helt forskellige: Betjeningselementerne kan 
tildeles faste funk tioner  måske til hver at 
oprette en lys scene. Dette omdanner et firefold 
styrings element til et ottefold styringselement.

DALI-belysningsstyring
Fleksibel regulering af belysning med aktivering 
af op til 64 DALIdeltagere i 16 lysgrupper. Der 
kan styres op til 14 lysscener. Med energibespa
rende dagslysregulering og omfattende trappe
belysningsfunktion.

Busch-ComfortTouch®

Den nye visualisering øger brugervenligheden: 
Hele multimedieverdenen kan nemt styres via 
touchskærmen, klart med naturtro grafik takket 
være swipingfunktionen.

Produkter 
Funktioner i topform

Detaljerne gør forskellen. Årtier af praktisk erfaring fra elinstallatører strøm
mer ind i hver enhed, hver brugerflade, hver sensor og hver aktua tor. Vores 
produktportefølje indeholder altid det sidste nye. Samspillet mellem alle dele 
gør det muligt at planlægge og idriftsætte komponenter fleksibelt og på kort 
tid. Det er især dette, der skaber uafhængighed: én standard fra én enkelt 
kilde.
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Ønsker du at planlægge med ABB ibus® KNX?
Informationer og værktøjer findes på www.abb.com/knx

Her kan du finde alt det vigtige, såsom:
 — Produktdata

 — CADtegninger og datablade

 — Seneste informationer

 — Kataloger og brochurer

 — Instruktionsmanual

 — Global database
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Meterbuen 33
2740 Skovlunde, Danmark 
Tlf. +45 4359 5959 
EMail: contact.center@de.abb.com

www.abb.com/knx
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