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—
Trygghet satt i system
KNX i omsorgsboliger
KNX gir økt trygghet i omsorgsboliger
ABB representerer KNX, en åpen standard
for styring av lys, varme og ventilasjon
sammen med håndtering av alarmer fra forskjellige givere. Systemet, som har vært i
bruk i mer enn 20 år i Norge, er under stadig
utvikling og nye løsninger blir ofte lansert.

ABB utvikler produkter til KNX-systemet
sammen med mer enn 200 aktører, og gjennomfører mange kompetansekurs for installatører. ABB installerer ikke systemet
selv, det håndteres av sertifiserte KNX installatører i Norge.

Trygghetspakke
Etter å ha deltatt på flere Dialogkonferanser
hvor kommuner og omsorgspersonell har
kommet med sine synspunkter og krav til
trygghet i bl.a. omsorgsboliger, har ABB
satt sammen en pakke med produkter og
programmering tilpasset dette. Vi har flere

gode fleksible løsninger som dekker dagens
og fremtidens behov sett fra både brukers
og ansattes synsvinkel. ABB kan tilby
trygge, enkle og fleksible løsninger for ansatte og bruker.
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Design
Forskjellige farger på rammene til betjening
av lys, varme etc. forenkler brukerterskelen.
Helt enkle glatte flater på brytere forhindrer
forvirring for bruker. (Om bruker er dement kan det by på problemer med å betjene en
multifunksjonell bryter).

bruker blir blendet av solen samtidig som
systemet utnytter sollyset. KNX værstasjon
sammen med lokalt plasserte fotoceller og
innvendig belysning styrer dette. En slik løsning gir ikke bare behagelige lysforhold inne
men fører også til minimert energiforbruk.
(Konstantlys styring).

Ønskede lysscenarioer
Ansatte/bruker ønsker en lysfunksjon med
”alt lys på” ved inngangsdør, og ”alt lys av”
ved seng. ”Alt lys av” følges ikke bokstavelig
da det som oftest er ønske om et neddimmet
lys på bad eller i stue som nattlys ved eventuelle toalettbesøk om natten. Lys kan etter
ønske styres av bevegelsesmelder for å spare
unødvendig bruk av energi.

Bad/WC
For å øke tryggheten for både bruker og
ansatt er fuktvakt mot oversvømmelse og
snorbryter ved toalett et krav, slik at personell
kan tilkalles.

Alarmer
Alle utgangsdører og vinduer bør ha magnetkontakter slik at KNX-systemet kan sende
meldinger/alarmer til sentral overvåkning når
disse åpnes på ”unormale” tider. Komfyrvakt
er et krav. Alle boenheter bør utstyres med
egen radio/høyttaler for å kunne sende
beskjeder/musikk fra sentralt vaktrom eller
liknende.
Mest mulig sollys
Automatisk styring av solavskjerming
(persienner) er viktig slik at man unngår at

Soverom
Snorbryter ved seng for tilkalling av hjelp er
nødvendig. I tillegg må det være en trykkføler
i sengen slik at KNX-systemet kan sende et
signal om bruker forlater sengen eller faller ut.
Når bruker forlater sengen om natten må lys,
som viser retning til og fra bad/WC, tennes
slik at bruker finner veien.
Enkel visualisering
Alle KNX-signaler fra boenhetene kan sendes
til et sentralt overvåkningsrom. Signalene kan
her vises på display eller kobles opp mot PC
for visualisering. Avhengig av type signal kan
eventuelt lys-/lydalarm aktiviseres.
Alle KNX-signaler kan også sendes til
fjernstyring/overvåkning.
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Generelle funksjoner
Omsorgsbolig
• Alt lys av-funksjon
• Alt lys på-funksjon
• Lys scenarioer – dimmet (eks. toalett om
natten)
• Alle lysbrytere har stor “gammeldags“
betjeningsvippe
• En vannbåren varmesløyfe for hele
boligen/leiligheten.
• Automatisk persiennestyring – styres fra
værstasjon
• Magnetkontakt for alarm på vinduer og
utgangsdører
• Lyd i alle rom. Med radio eller valgt musikk
og muntlige beskjeder fra betjening
• Betjeningsbrytere velges med fargekoder.
Rød=varme, Gul=lys osv.
• Alarmsignal over inngangsdør (i korridor)
Stue/kjøkken
• Komfyrvakt
• Varmestyring
• Magnetkontakter på vinduer
(og verandadør)
• Lys av/på

Stue/kjøkken
Stue/kjøkken
Soverom

Bad/WC

Fellesarealer
• Lys styres via bevegelsesmeldere og
fotoceller
• Alt lys av/på ved natt – vasking – 			
evakuering – førstehjelp etc.
• Innetemperatur styres via termostater
Reguleres også med informasjon om
utetemperatur
• Solavskjerming med persienner styres
etter konstantlysprinsippet hvor innelys
kompenseres/minimeres etter nivå på
utelys
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Generelle funksjoner
Bad/WC
• Fuktvakt
• Snorbryter
• Bevegelsesmelder for lys av/på
• Magnetkontakt på vindu
• Lys av/på

Soverom
• Snorbryter
• Bevegelsesmelder for lys av/på
• Alarm fall/forlate seng
• Guidelys til/fra bad/WC

Bad/WC

Soverom
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Noen foreslåtte produkter

Følg enkelt med på alle boenheter samtidig
Alle KNX-signaler fra boenhetene kan sendes til et
sentralt overvåkningsrom. Signalene kan vises på
display eller kobles opp mot PC for visualisering.
Avhengig av type signal kan eventuelt lys-/lydalarm
aktiviseres. Alle KNX-signaler kan også sendes til
fjernstyring/overvåkning.

Lysbryter for styring av lys i serien Accent med gul ramme
Lystbryteren er utstyrt med flat vippe som er enkel å betjene.
Gult signaliserer styring av lys.

Bryter for styring av varme i serien Accent med rød ramme
Lystbryteren er utstyrt med flat vippe som er enkel å betjene.
Rødt signaliserer styring av varme. Enkle piler kan vise om du skal
styre varmen opp eller ned.
Magnetkontakt for vinduer
Alle utgangsdører og vinduer bør ha magnetkontakter slik at KNX-systemet
kan sende meldinger/alarmer til sentral overvåkning når disse åpnes på
”unormale” tider.

Bevegelsesmelder for lys av eller på
Lys kan etter ønske styres av bevegelsesmelder for å spare unødvendig
bruk av energi.

Fuktvakt
For å øke tryggheten for både bruker og ansatt er fuktvakt mot oversvømmelse
viktig å montere slik at personell kan tilkalles.

Snorbryter
For å øke tryggheten for både bruker og ansatt er snorbryter ved toalett
og seng et krav, slik at personell kan tilkalles.

Komfyrvakt
Komfyrvakt som sikrer at komfyren automatisk slåes av er helt nødvendig
for både bruker og ansattes trygghet og også et krav i en omsorgsboenhet.
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ABB AS
Electrification Products
Postboks 6014 Etterstad, 0601 Oslo
Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo
Telefon: 22 87 20 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
ABB AS
Electrification Products
Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien
Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien
Telefon: 22 87 20 00
Fax Lavspenningssyst./Prod.service: 35 58 27 58
E-post: kabelskap@no.abb.com
E-post: systems@no.abb.com
E-post: sl-bestilling.skien@no.abb.com
E-post: NO-tilbud.mv-produkter@abb.com
ABB AS
Electrification Products
Kokstadvegen 23B, 5257 Kokstad
Telefon: 22 87 20 00 / 24 16 54 00
Fax: 55 69 49 05

Følg oss på

@abbepnorge
@abbinstallasjonsprodukter

Søkemotor/
Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra
ABB, dokumentasjon, websider
og send forespørsler.
Gå inn på.abblvp.no

ABB AS
Electrification Products
Ingvald Ystgaardsveg 3a
7047 Trondheim
Telefon: 22 87 20 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
ABB AS
Hovedkontor
Bergerveien 12
Postboks 94
1375 Billingstad
Contact center: 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com
Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine
henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre,
eller registrert for videre oppfølging.

ABB Connect
Din digitale hjelper for produktinformasjon
Skan QR koden og last ned app for iOS, Android eller Windows 10.
new.abb.com/low-voltage/no/service/abb-connect

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service
Desk.

abblvp.no
abb.no/automasjonsprodukter
new.abb.com/medium-voltage
installasjonsprodukter.no
abb.no/knx
kabelskap.no

Lavspenningsprodukter

Våre produkter
kan kun installeres
av godkjent
installatørvirksomhet

Medium Voltage Products
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ABB AS
Electrification Products
Postboks 94, 1375 Billingstad
Bergerveien 12, 1396 Billingstad
Telefon: 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
E-post prosjektteam: prosjekt@no.abb.com

