Κατάλογος έξυπνων προϊόντων
για άνεση και ασφάλεια

Έξυπνα προϊόντα για άνεση και ασφάλεια

Ο σύγχρονος σχεδιασμός κτιρίων
και κατοικιών, σε συνδυασμό με τις
λειτουργικές απαιτήσεις αυτοματισμού
δημιούργησε την ανάγκη για προϊόντα
που ανταποκρίνονται απόλυτα στην
άνεση και την ασφάλειά σας.
Η ΑΒΒ μελέτησε, σχεδίασε και προτείνει
συστήματα
αυτόνομης
λειτουργίας
για κάθε ανάγκη των σύγχρονων
κτιρίων και κατοικιών. Τα συστήματα
αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλής
ποιότητας κατασκευή και πρωτοποριακό
σχεδιασμό.
Η εγκατάστασή τους είναι εύκολη,
οικονομική και κατάλληλη τόσο για νέες
κατασκευές, όσο και για ανακατασκευή
παλαιότερων κτιρίων.
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- Ήχος σε κάθε γωνιά
Audio World

Ψηφιακό Ραδιόφωνο

Ενισχυτής με Ενδοσυνεννόηση

Ηχείο

Μπορώ

να ακούω τις ειδήσεις ή την κίνηση στους δρόμους ενώ
ετοιμάζομαι, λίγο πριν φύγω για τη δουλειά μου;
• Ακούστε το αγαπημένο σας cd ή τις ειδήσεις και το δελτίο κίνησης των δρόμων
πριν φύγετε για τη δουλειά.

• Ακούστε μουσική από το ραδιόφωνο ή το κεντρικό σύστημα hi-fi στερεοφωνικά
σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας, ακόμα και στο μπάνιο.

• Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση του ήχου ανεξάρτητα σε κάθε δωμάτιο.

Μπορώ

να επικοινωνήσω με τα παιδιά μου που παίζουν στο παιδικό

δωμάτιο;

• Με τη δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας που σας παρέχει το σύστημα Audio-World,
μπορείτε να έχετε επαφή με οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας, που
διαθέτει εγκατεστημένη μια τέτοια μονάδα.
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- Σύστημα ελέγχου για πόρτες και παράθυρα
Wave Line

Aισθητήρας Wave Line

Διακόπτης - Αναγγελτήρας

Μπορώ

να ελέγχω τις πόρτες και τα παράθυρα, γρήγορα καθώς
φεύγω από το σπίτι;
• Με μία ματιά βλέπετε αν έχετε κλείσει πόρτες και παράθυρα.

Μπορώ

να το εγκαταστήσω εύκολα στο σπίτι μου αποφεύγοντας
σκαψίματα και περαιτέρω μερεμέτια;
• Αντικαταστήστε έναν οποιοδήποτε διακόπτη φωτισμού με έναν διακόπτηαναγγελτήρα Wave line. Διατηρείτε τη λειτουργία του διακόπτη ενώ παράλληλα
έχετε και ασύρματη σήμανση με τη θέση (ανοιχτή – κλειστή – ανάκλιση) για 4
ομάδες πόμολων. Κάθε ομάδα συνεργάζεται με έως και 8 πόμολα.

• Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε νέα ή υφιστάμενη κατοικία (χωρίς πρόσθετη
καλωδίωση), καθώς λειτουργεί ασύρματα.

*

* Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της πόρτας και των παραθύρων του σπιτιού (ανοιχτά-κλειστά)
		 με μια ματιά.
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- Σύστημα ειδοποίησης
Infoline

Μπουτόν Ειδοποίησης

Μπουτόν Ειδοποίησης με κορδόνι

Σειρήνα και
Οπτική ένδειξη κόκκινη

Μπορώ να ενημερώνομαι για διαρροές που τυχόν συμβούν στο σπίτι

μου;

• Ειδοποιηθείτε για διαρροές υδάτων σε κρίσιμους χώρους, όπως το λεβητοστάσιο,
η αποθήκη ή το μπάνιο.

Μπορώ να ειδοποιούμαι όταν κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά μου μέσα

στο σπίτι;

• Με το σύστημα ειδοποίησης ενημερώνεστε όταν κάποιος σας χρειάζεται.

*

**

***

*
**
		
		
***

Σε περίπτωση ανάγκης τραβώντας το κορδόνι του μπουτόν ενεργοποιείται η σειρήνα και το κόκκινο φως.
Σε περίπτωση διαρροής ενεργοποιείται η σειρήνα. Μπορούμε να δώσουμε σήμα και σε άλλες συσκευές
όπως πχ. αποστολή SMS στο κινητό μας για διαρροή ή ενεργοποίηση μιας ηλεκτροβάνας για διακοπή της
παροχής νερού.
Αισθητήριο υδάτων.
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- Ηλεκτρονικός διακόπτης ελέγχου φωτισμού
Comfort switch

Ηλεκτρονικός Διακόπτης

Μπορώ

με έναν μόνο διακόπτη να έχω πολλαπλές δυνατότητες
επιλογών φωτισμού του χώρου μου;
• Ρυθμίστε τον χρόνο που θέλετε να παραμένουν αναμμένα τα φώτα σας.

• Χρησιμοποιήστε τον σαν απλό διακόπτη ή επιλέξτε να ανιχνεύει την παρουσία
σας και να ανοιγοκλείνει αυτόματα διευκολύνοντας τις κινήσεις σας.

**

*

*
		
**
		

Λειτουργία Comfort Switch σαν ανιχνευτή κίνησης. Κάθε φορά που περνάτε από μπροστά ενεργοποιείται
το φως, το οποίο σβήνει μετά από προκαθορισμένο χρόνο.
Λειτουργία Comfort Switch σαν απλού διακόπτη. Ανάβουμε και σβήνουμε τα φώτα πατώντας το διακόπτη
χειροκίνητα.
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- Έλεγχος ρολών, περσίδων και τεντών

Διακόπτης Ρολών

Χρονοδιακόπτης Ρολών

Διακόπτης Ρολών IR

Μπορώ να ανεβοκατεβάζω εύκολα τις περσίδες, τα ρολά και τις τέντες

μου;

• Ήλιος και φως όσο εσείς επιθυμείτε μέσω ψηφιακού χρονοδιακόπτη για αυτόματη
λειτουργία ή μέσω τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.

Κι όταν λείπω από το σπίτι;
• Τα ρολά ανεβοκατεβαίνουν αυτόματα την ώρα που εσείς έχετε επιλέξει.
• Η τέντα ανεβαίνει όταν φυσάει έντονος αέρας.
• Τα ρολά κατεβαίνουν αν κάποιο τζάμι σπάσει.

*

**

* Ο χειρισμός της τέντας γίνεται ασύρματα μέσω τηλεχειριστηρίου. Σε συνθήκες αέρα ή βροχής τα 		
		 αισθητήρια δίνουν εντολή να ανέβει ή να κατέβει αυτόματα.
** Τα ρολά ανεβαίνουν όταν ξημερώσει και κατεβαίνουν όταν νυχτώσει, αυτόματα.
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- Ανιχνευτές κίνησης ProfessionalLine
- Eπιτηρητές παρουσίας Prasenz
- Ανιχνευτές καπνού

Ανιχνευτής Κίνησης

Επιτηρητής Παρουσίας

Ανιχνευτής Καπνού

Μπορώ να καλωσορίζω τους επισκέπτες μου αλλά και να ειδοποιούμαι

για τους απρόσκλητους;

• Ο φωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα κατά την είσοδο ή έξοδο από το σπίτι.
• Η προσέγγιση ενός «απρόσκλητου επισκέπτη» γίνεται άμεσα αντιληπτή.
• Προσθέτουν ασφάλεια μέσα και έξω από το σπίτι.

Μπορώ να κοιμάμαι πιο ήσυχα;
• Με τους ανιχνευτές καπνού προστατέψτε το σπίτι σας από φωτιά. 			
Εύκολη τοποθέτηση με ή χωρίς καλωδίωση.

• Έγκαιρη ειδοποίηση για την εκδήλωση πυρκαγιάς, γιατί κάθε δευτερόλεπτο
είναι κρίσιμο.

• Ειδοποίηση με ηχητικό σήμα μέσω ενσωματωμένης σειρήνας 85dB.
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- Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου

Προγραμματιζόμενος
Θερμοστάτης Χώρου

Μπορώ να κινούμαι άνετα μέσα στο σπίτι μου χωρίς ούτε να κρυώνω
ούτε να ζεσταίνομαι;

• Ρυθμίστε με ακρίβεια τη θερμοκρασία που εσείς επιθυμείτε.
• Εξοικονομήστε χρήματα με σωστή διαχείριση της ενέργειας.
Κι όταν απουσιάζω…..

Μπορώ να επιστρέφω σε ένα ήδη ζεστό σπίτι;

• Προγραμματίστε τη λειτουργία του.
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- Ρυθμιστές φωτεινότητας

Ρυθμιστής Φωτεινότητας
με Πλήκτρα

Ρυθμιστής Φωτεινότητας
Περιστροφικός

Μπορώ να ελέγξω απλά την ένταση του φωτισμού;
• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα που επιθυμείτε σε κάθε χώρο του σπιτιού σας.
• Εξοικονομήστε χρήματα με σωστή διαχείριση της ενέργειας.
Και σε μεγάλους χώρους….
φωτισμού;

Μπορώ να ελέγχω κι εκεί την ένταση του

• Mε τους ρυθμιστές φωτισμού πίνακα, όλα τα φορτία μπορούν να ελεγχθούν.

*

Φωτιστικό 2

**

Φωτιστικό 1

* Με ένα χωνευτό μηχανισμό Dimmer μπορούμε να ρυθμίσουμε τη φωτεινότητα δύο διαφορετικών 		
		 φωτιστικών.
** Ρύθμιση φωτεινότητας λαμπτήρων έως 1000W με ένα μηχανισμό.
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- Πρίζες σούκο φωτιζόμενες (LED)

Πρίζα Σούκο Φωτιζόμενη

Μπορώ να κινούμαι πιο άνετα στο σκοτάδι;
• Διπλή χρήση - πρίζα και φωτιστικό σημείο μαζί.
• Διευκολύνεται η κίνησή σας με απαλές δέσμες φωτός.
• Χρησιμοποιούνται ως φωτιστικά εσωτερικής σκάλας.
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- Υλικά ράγας

ΑΤΤ
Τηλεφωνικός Ενεργοποιητής

TWA -1
Διακόπτης Αστρονομικών
Συντεταγμένων

F2C - ARH
Μονάδα Επανοπλισμού
Ρελέ Διαρροής

Μπορώ να έχω έναν αξιόπιστο έλεγχο για το σπίτι μου;
ΑΤΤ: Τηλεχειρισμός γκαραζόπορτας, ενεργοποίηση φωτισμού, θέρμανσης ή ποτίσματος
εύκολα και απλά με τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου.

• Δίνετε και λαμβάνετε πληροφορίες μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή αναπάντητης
κλήσης.
TWA-1: Αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού σας με τη δύση
ή την ανατολή του ήλιου χωρίς επιπλέον εξαρτήματα.
F2C-ARH: Αυτόματη επαναφορά της ισχύος στην εγκατάσταση σας στην περίπτωση
στιγμιαίου σφάλματος. Σε αντίθετη περίπτωση (Μόνιμο σφάλμα) μέσω βοηθητικής
επαφής ενημερώνεστε για τη διακοπή.

ABB Κατάλογος Έξυπνων Προúüντων 21

ABB Marketing Department

Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 60750
15 χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com
www.abb.gr

1ΤXB620010P2301/10.09/15.000

ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13 χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com

