—
Κατοικίες που
ξεχωρίζουν
Κομψή και ζεστή ατμόσφαιρα
•
•
•
•
•
•

Διακόπτες φωτισμού
Οικιακός αυτοματισμός
Έλεγχος εισόδου (θυροτηλεόραση)
Ηλεκτρολογικό υλικό ράγας & πίνακες
Φορτιστές AC Wallbox για EV
Συστήματα Κλιματισμού (Αντλίες
θερμότητας & Split units)

—
Διακόπτες φωτισμού ΑΒΒ
Ένα κομμάτι από το σπίτι
των ονείρων μας
Το σπίτι μας είναι ο δικός μας χώρος.
Ένας χώρος που χαλαρώνουμε,
διασκεδάζουμε και έχει την προσωπική
μας σφραγίδα. Γι' αυτό και θέλουμε να
ξεχωρίζει.
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—
Διακόπτες Γερμανικού προτύπου
(στρογγυλά κουτιά)

—
02. basic55® Baseline

—
01. Swing®L

01. Swing®L
—
01 Λευκό/Λευκό
—
02 Λευκό/Γκρι
—
03 Ιβουάρ
—
04 Λευκό/Κρεμ
—
05 Λευκό/Μόκα
—
06 Λευκό/Κεραμιδί

—
13

—
07

—
08

—
09

—
10

—
11

—
12

02. basic55®

—
02. basic55® Trendline

—
01

—
04

—
02

—
05

—
20

—
03

—
06

—
14

—
15

—
16

—
17

—
18

—
19

basic55® Baseline
—
07 Ιβουάρ, Δακτυλίδι
Πορτοκαλί
—
08 Λευκό, Δακτυλίδι
Λευκό
—
09 Λευκό,
Δακτυλίδι Μπλε
—
10 Ιβουάρ, Δακτυλίδι
Ιβουάρ
—
11 Λευκό, Δακτυλίδι
Σομόν
—
12 Λευκό, Δακτυλίδι Γκρι
—
13 Λευκό, Δακτυλίδι
Βεραμάν
basic55® Trendline
—
14 Zαχαρί
—
15 Θαλασσί/Zαχαρί
—
16 Γκρι/Zαχαρί
—
17 Τερακότα/Μαύρο
—
18 Μαύρο/Μαύρο
—
19 Σαμπάνια/Σαμπάνια
—
20 Μπεζ/Zαχαρί
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—
03. zenit

03. zenit
—
21 Λευκό
—
22 Αλουμίνιο
—
23 Σαμπάνια
—
24 Γυαλί λευκό/Λευκό
—
25 Γυαλί Μαύρο/
Αλουμίνιο
—
26 Γυαλί Γραφίτης/
Σαμπάνια
—
27 Γυαλί Σαμπάνια/
Ανθρακίτης
—
28 Γυαλί Πέρλα/Λευκό
—
29 Γυαλί Καφέ/Αλουμίνιο
—
30 Ανοξείδωτο
ατσάλι/Ανθρακίτης
—
31 Ξύλο Wenge/Αλουμίνιο
—
32 Σχιστόλιθος/Αλουμίνιο
—
33 Ανθρακίτης/
Ανθρακίτης

—
04. solo®

—
33

—
34

—
21

—
22

—
35

—
36

—
23
—
37

—
24

—
25

—
26

—
27

—
28

—
29

—
30

—
31

—
04. future®

04. solo®
—
34 Χρώμιο/
Davos (Λευκό)
—
35 Χρώμιο matt/
Savanne (Ιβουάρ)
—
36 Χρώμιο Glossy/
Meteor
—
37 Husky/Davos (Λευκό)

—
04. pure

—
32

—
38

—
39

—
41

—
42

—
43

—
40

04. future®
—
38 Ιβουάρ
—
39 Αλουμίνιο
—
40 Λευκό
—
41 Λευκό matt ST
—
42 Μαύρο matt ST
04. pure
—
43 Ανοξείδωτο ατσάλι
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—
Διακόπτες Ιταλικού προτύπου
(τετράγωνα κουτιά, Modular)

—
06.Chiara

—
05. Zenit Modular

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

—
06

—
07

—
08

—
09

—
10

—
11

—
12

—
13

—
14

—
15

—
16

—
17

—
18

—
19

—
20

—
21

—
22

—
23

—
24

—
25

—
26

—
27

—
28

—
29

—
30

—
31

—
32

—
33

—
34

—
35
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—
07.Mylos

05. Zenit Modular
—
01 Λευκό
—
02 Αλουμίνιο
—
03 Ανθρακίτης
—
04 Σαμπάνια
—
05 Wenge
—
06 Σχιστόλιθος
—
07 Ανοξείδωτο ατσάλι
—
08 Γυαλί Λευκό
—
09 Γυαλί Μαύρο
—
10 Γυαλί Πέρλα
—
11 Γυαλί Καφέ
—
12 Γυαλί Γραφίτης
—
13 Γυαλί Σαμπάνια
06. Chiara
Chiara Xite
—
14 Natural
—
15 Icy
—
16 Iron Black
—
17 Brushed Inox
—
18 Champagne Gold
—
19 Copper
Chiara Μεταλλικά
—
20 Χρώμιο glossy
—
21 Χρώμιο ματ
—
22 Χρυσό glossy
—
23 Χρυσό ματ
—
24 Μπρονζέ glossy
—
25 Μπρονζέ ματ
—
26 Μαύρο glossy
—
27 Μαύρο ματ
Chiara Γυαλιστερά
—
28 Λευκό
—
29 Βεραμάν
—
30 Άμμος
—
31 Γραφίτης
—
32 Κίτρινο
—
33 Γαλάζιο
—
34 Πέτρα
—
35 Σομόν

07. Mylos
Mylos Etik
—
36 Λευκό
—
37 Μαύρο
Τετράγωνα πλαίσια
Mylos Μεταλλικά
—
38 Πέρλα ματ
—
39 Σαμπάνια Ματ
—
40 Αλουμίνιο Σατέν
—
41 Χρυσό Σατέν
—
42 Χρυσό Glossy
—
43 Χρώμιο Glossy
Mylos Βελούδο/
Soft Touch
—
44 Λευκό Ματ
—
45 Λευκό Ματ/
Λευκό φινίρισμα
—
46 Μαύρο Ματ
—
47 Λευκό πάγου Ματ
—
48 Ψυχρό Γκρι Ματ
—
49 Γραφίτης Ματ
—
50 Ανθρακίτης Ματ
Στρογγυλά πλαίσια
Mylos Μεταλλικά
—
51 Πέρλα ματ
—
52 Σαμπάνια Ματ
—
53 Αλουμίνιο Σατέν
—
54 Χρυσό Σατέν
—
55 Χρυσό Glossy
—
56 Χρώμιο Glossy
Mylos Βελούδο/
Soft Touch
—
57 Λευκό Ματ
—
58 Λευκό Ματ/
Λευκό φινίρισμα
—
59 Μαύρο Ματ
—
60 Λευκό πάγου Ματ
—
61 Ψυχρό Γκρι Ματ
—
62 Γραφίτης Ματ
—
63 Ανθρακίτης Ματ

—
36

—
37

—
38

—
39

—
40

—
41
—
36

—
42

—
43

—
44

—
45

—
46

—
47

—
48

—
49

—
50
—
42

—
07.Mylos

—
51

—
52

—
53

—
54

—
55

—
56

—
57

—
58

—
59

—
60

—
61

—
62

—
51

—
63
—
54
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—
ABB Welcome
Έλεγχος εισόδου
Η πόρτα σας στον κόσμο

9
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—
ABB Welcome-M
Όταν το στυλ συναντά τη
λειτουργικότητα
Το σπίτι μας είναι ο δικός μας χώρος. Ένας χώρος με τη δική μας
προσωπική σφραγίδα. Καλωσορίστε τους επισκέπτες σας με το
νέο εντυπωσιακό και οικονομικό σύστημα ελέγχου εισόδου,
ABB Welcome-M.
—
01 Έγχρωμη
οθόνη αφής 7"
—
02 Έγχρωμη οθόνη
με WiFi και πλήκτρα
αφής 4,3"
—
03 Θυροτηλέφωνο
με ακουστικό
—
04 Έγχρωμη οθόνη με
πλήκτρα αφής 4,3"
—
05 Έγχρωμη βασική
οθόνη με πλήκτρα 4,3"

—
Εσωτερικές μονάδες

WiFi

—
01

—
03

—
02

—
04

—
05

Internet 3G/4G/5G

—
Απαντήστε στην κλήση
από την εξώθυρα σας από
όπου και αν βρίσκεστε

11

—
Γυάλινο φινίρισμα
χωρίς πλαίσιο
Η κομψή σχεδίαση της οθόνης αφής 7''
αναδεικνύεται από το μοναδικό γυάλινο
φινίρισμά της.

Μοντέρνα & εντυπωσιακή
Η οθόνη αφής 7’’ του συστήματος ABB-Welcome
είναι ο πιστός σας σύμμαχος για την απόλυτη
αίσθηση ασφάλειας.
• Φινίρισμα από γυαλί.
• Νέος πολύ λεπτός σχεδιασμός.
• Δυνατότητα καταγραφής video και ηχητικών
μηνυμάτων για επισκέπτες ή την οικογένειά
σας σε περίπτωση που χρειαστεί να λείψετε.
• Επιτήρηση του εξωτερικού χώρου μέσω
αναλογικών καμερών.

—
MyBuildings cloud portal & app
Για να γνωρίζετε πάντοτε ποιος χτυπάει την
πόρτας σας. Μέσω του smartphone ή του tablet
σας, μπορείτε να απαντάτε σε κάθε κλήση που
δέχεστε από το Welcome-M. Ανοίξτε την πόρτα
εξ' αποστάσεως από όπου και αν βρίσκεστε.

12
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—
ABB Welcome-M
Η ασφάλεια ξεκινά από την
εξώθυρά σας
Μία υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας εξωτερική μονάδα,
διασφαλίζει την επικοινωνία σας με τον έξω κόσμο. Ο οικιακός
αυτοματισμός ξεκινά από εκεί.
ΑΒΒ-Welcome-M
Καλωσορίστε τους επισκέπτες σας και
ενημερωθείτε για τους απρόσκλητους/
κακοπροαίρετους εισβολείς. Η ασφάλεια, σε
συνδυασμό με την ευκολία που σας παρέχει το
σύστημα, σας επιτρέπει να μη χρειαστεί να
εγκαταλείψετε την άνεση του καναπέ σας.
Με την έξυπνη συσκευή σας, επιβλέπετε και
χειρίζεστε την εξώθυρά σας.

Έγχρωμη οθόνη με πλήκτρα αφής 4,3" με WiFi
Νέα οθόνη IPS 4,3”, 2 καλωδίων με ενσωματωμένο
WiFi για σύνδεση με smartphone ή tablet
χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο της
κατοικίας.
• Λεπτός σχεδιασμός με πάχος μόλις 18mm.
• Διαισθητική διάταξη πλήκτρων για εύκολο
χειρισμό.
• Έως και 8 smartphone ή tablet μπορούν να
συνδεθούν με μια οθόνη (απαιτείται σύνδεση
στο λογαριασμό ABB MyBuildings).

—
Έγχρωμη οθόνη
με πλήκτρα αφής 4,3"

13

—
Αναλογική κάμερα
(παρακολούθηση και
καταγραφή)

—
WiFi Router κατοικίας
WiFi

—
Μπουτονιέρα Modular
εικόνας/ήχου αλουμίνιο,
4 κλήσεων

Internet 3G/4G/5G

—
Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3"
με ενσωματωμένο WiFi
—
Θυροτηλέφωνο
με ακουστικό

—
Απαντήστε στην κλήση
από την εξώθυρά σας
από όπου και αν
βρίσκεστε

14
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—
ABB Welcome-M
Ένα σύστημα. Αμέτρητες επιλογές.
Μία διαχρονική σχεδίαση, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.
Υποδεχθείτε τους επισκέπτες σας, μαγνητίστε τα βλέμματά τους.
—
01 Μπουτονιέρα ήχου
αλουμίνιο, 1/2 κλήσεων
—
02 Μπουτονιέρα
Modular ήχου
αλουμίνιο, 4 κλήσεων
—
03 Μπουτονιέρα
Modular ήχου
αλουμίνιο, 10 κλήσεων
—
04 Μπουτονιέρα
Mini εικόνας/ήχου
αλουμίνιο, 2 κλήσεων
—
05 Μπουτονιέρα
Modular εικόνας/ήχου
αλουμίνιο, 4 κλήσεων
—
06 Μπουτονιέρα
Modular εικόνας/ήχου
αλουμίνιο, 10 κλήσεων

—
Εξωτερικές μονάδες

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

—
06

Προαιρετικά σε ειδικές
εκδόσεις
Όλες οι μονάδες είναι
χρώμα αλουμίνιο.
Οποιαδήποτε απόκλιση
στην χρωματική
απόχρωση στις
παραπάνω μονάδες
οφείλεται στην
επεξεργασία των
φωτογραφιών.
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—
ABB Welcome IP
Σύστημα εισόδου για βίλες &
συγκροτήματα πολυκατοικιών με
κεντρικό έλεγχο
Η επικοινωνία των διαμερισμάτων με την εξώθυρα είναι υπόθεση
υψηλής τεχνολογίας και εξαιρετικού design.
—
01 Μπουτονιέρα
ανοξείδωτο ατσάλι,
με οθόνη αφής 5"
—
02 Μπουτονιέρα
ανοξείδωτο ατσάλι,
με πληκτρολόγιο
και οθόνη

ABB Welcome IP
Το ABB Welcome IP σπάει κάθε προηγούμενο
περιορισμό που αφορά στην απόσταση και τον
αριθμό διαμερισμάτων που μπορεί να
διαχειριστεί ένα σύστημα ελέγχου εισόδου &
πρόσβασης. Ο ένοικος κάθε διαμερίσματος
μπορεί να παρακολουθεί όλες τις εισόδους από
την οθόνη του ή/και το κινητό του τηλέφωνο και
να καλωσορίζει τους επισκέπτες του από
οπουδήποτε και να βρίσκεται. Ταυτόχρονα,
μπορεί να ανοίξει την πόρτα ακόμα και από
απόσταση με την χρήση της κατάλληλης
εφαρμογής. Επιπλέον από μια οθόνη πλέον
μπορεί να γίνει ο έλεγχος τόσο του συστήματος
ελέγχου εισόδου όσο και του έξυπνου οικιακού
αυτοματισμού.

Πλεονεκτήματα
• Αρθρωτή λύση για οικιακά και κτιριακά
συγκροτήματα.
• Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση
• Υψηλής ανάλυσης καταγραφή.
• Ευελιξία.
• Ενοποίηση μέχρι και 200 κτιρίων σε ένα
σύστημα.
• Συνεργασία με συστήματα αυτοματισμού ΑΒΒ
free@home (σύστημα οικιακού αυτοματισμού)
και ΑΒΒ i-bus KNX® (σύστημα κτιριακού
αυτοματισμού).

17

—
01

—
02
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—
ΑΒΒ-free@home
Το σπίτι σας πιο έξυπνο από
ποτέ!

19
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—
ΑΒΒ-free@home
Το σπίτι σας πιο έξυπνο από ποτέ!
Μείνετε πάντοτε συνδεδεμένοι με το σπίτι
σας από όπου και να βρίσκεστε! Για απόλυτη
αίσθηση ασφάλειας & ελευθερίας!
Ένα σύστημα που σχεδιάστηκε για κάθε σύγχρονη κατοικία!
Ο έλεγχος του φωτισμού, των ρολών & τεντών σκίασης, η
θέρμανση/ο κλιματισμός και η επικοινωνία με την εξώθυρα γίνονται
εύκολα και προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.
Ο έλεγχος των λειτουργιών της κατοικίας μπορεί να γίνει μέσω
ενσύρματων ή ασύρματων έξυπνων διακοπτών καθώς και επίσης
μέσω του smartphone ή του tablet σας αλλά ακόμα και με μία σας
λέξη, μέσω φωνητικών εντολών!
—
Περιορίστε τις κινήσεις σας, όχι τις απαιτήσεις σας!
Πάρτε τον έλεγχο με όποιο τρόπο επιθυμείτε!

—
Μέσω της έξυπνης
συσκευή σας

—
Μέσω κεντρικής οθόνης

Έλεγχος φωτισμού
& Philips Hue

Θέρμανση

Έλεγχος &
αυτοματισμός ρολών

Επικοινωνία με
την εξώθυρα

—
Τοπικά από τους έξυπνους
διακόπτες του συστήματος

Κλιματισμός

—
Με φωνητικό έλεγχο

Φωνητικές
εντολές

Πολυμέσα

Εξοικονόμηση
ενέργειας

Έλεγχος οικιακών
συσκευών

21

ΑΒΒ-free@home
Έλεγχος όλων των λειτουργιών μιας κατοικίας &
λειτουργίες αυτοματισμού
ABB-Welcome-M
Έλεγχος της εξώθυρας είτε μέσω οθόνης είτε
μέσω smartphone & tablet
ABB-secure@home
Το νέο ασύρματο σύστημα ασφαλείας που σας
προστατεύει & σας λύνει τα χέρια

—
Εύκολος έλεγχος του
σπιτιού σας από το
smartphone ή το tablet
μέσω της εφαρμογής free@
home app.

—
Απευθείας ασύρματος
έλεγχος λαμπτήρων Philips
Hue LED lamps από το
free@home. Δώστε χρώμα
στο φωτισμό σας ανάλογα
με τη διάθεσή σας.

—
Ακούστε την αγαπημένη
σας μουσική από τα
ασύρματα ηχεία SONOS.

—
Ξεκινήστε τη μέρα σας με
μία φωνητική εντολή στο
σπίτι σας!
‘Καλημέρα, μπορείς να
ανεβάσεις τα ρολά…’
Ενεργοποιήστε το
φωνητικό έλεγχο, νιώστε
την απεριόριστη ελευθερία
που σας προσφέρει.

—
Ο έλεγχος ρολών θα σας
εξασφαλίσει τον ιδανικό
φωτισμό σε κάθε δωμάτιο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της καθημερινότητάς σας.
Συνδυάστε τον με το έλεγχο
φωτισμού .

—
Εξασφαλίστε την ιδανική
θερμοκρασία, με έναν
έξυπνο ψηφιακό
θερμοστάτη. Λειτουργία
εναλλαγής ελέγχου
θέρμανσης/κλιματισμού.

—
Ο μετεωρολογικός σταθμός
επεξεργάζεται τα κλιματικά
δεδομένα. Όταν ο άνεμος
και η βροχή δυναμώσει, τα
ρολά θα κατέβουν για να
προστατέψουν το σπίτι ή
θα σας χαρίσουν μία
διακριτική σκίαση από τον
δυνατό ήλιο.

—
Συνδυάστε τους
αυτοματισμούς του σπιτιού
σας, δημιουργήστε τα
σενάρια που επιθυμείτε.
Προσομοιώστε σενάρια
καθημερινής λειτουργίας
στη διάρκεια των διακοπών

—
Επικοινωνία με την
εξώθυρα. Καλωσορίστε
τους επισκέπτες σας.

* Tο free@home εντοπίζει
τη θέση σας μέσω του
smartphone και ενεργοποιεί
τις λειτουργίες που επιθυμείτε
αυτόματα μόλις πλησιάζετε
(λειτουργία Geofencing)
Η δυνατότητα απομακρυσμένου
ελέγχου είναι εφικτή με την
εγγραφή στο MyBuildings
portal της ABB με κόστος
χρήσης 2,49 €/μήνα.

—
Η άνεση ξεκινάει πριν
φτάσετε σπίτι…
Αυτόματη ενεργοποίηση
σεναρίων αυτοματισμών
καθώς πλησιάζετε στο σπίτι
σας χωρίς το πάτημα
κανενός πλήκτρου*

—
Εξοικονομείστε ενέργεια
ελέγχοντας αυτόνομα κάθε
σώμα καλοριφέρ με τον
ειδικό ασύρματο ελεγκτή

—
ΑΒΒ-secure@home
Το νέο σύστημα ασφάλειας
για το σπίτι σας. Ασύρματη
επικοινωνία της κεντρικής
μονάδας με όλους τους
αισθητήρες (παγίδες για
παράθυρα, ανιχνευτές
κίνησης, κ.α.) και ασύρματη
επικοινωνία με τη σειρήνα!
Συνεργασία με σύστημα
αυτοματισμού free@home
για απόλυτη ευελιξία!
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—
ABB free@home
Έξυπνοι διακόπτες (αισθητήρες)
Σειρά Zenit
—
Σύμβολα λειτουργιών που προσαρμόζονται στα μπουτόν
των διακοπτών για εύκολη αναγνώριση του φορτίου που
ελέγχεται (φωτισμός on/off, dimming, έλεγχος ρολών,
σενάρια).

—
2πλό & 4πλό μπουτόν
Έξυπνος αισθητήρας 2 ή 4 πλήκτρων free@home,
προγραμματιζόμενος για τον έλεγχο λειτουργιών Smart
Home (φωτισμός on/off/dimming, ρολά/μηχανισμοί
σκίασης, σενάρια αυτοματισμού, master on/off, τοπικός ή
κεντρικός έλεγχος ρολών, ξεκλείδωμα εξώθυρας ή
οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας που ελέγχεται
ηλεκτρικά). Διαθέτουν ενδεικτικά LED σε κάθε πλήκτρο με
δυνατότητα ένδειξης λειτουργίας (το LED ενεργοποιείται
όταν ενεργοποιείται και το φορτίο που ελέγχει) ή ένδειξης
προσανατολισμού όπου τα LED είναι ενεργοποιημένα
καθόλη τη διάρκεια της ημέρας για εύκολο εντοπισμό του
διακόπτη. Οι αισθητήρες είναι διαθέσιμοι σε ενσύρματη
(με καλώδιο bus) και ασύρματη έκδοση.

—
Θερμοστάτης χώρου
Έξυπνος θερμοστάτης free@home, προγραμματιζόμενος
με έλεγχο εξ αποστάσεως μέσω εφαρμογής σε smartphone
ή tablet. Η ρύθμιση του επιθυμητού επιπέδου
θερμοκρασίας του χώρου γίνεται είτε από τα πλήκτρα του
θερμοστάτη είτε μέσω της εφαρμογής. Η μέτρηση της
πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου απεικονίζεται στην
εφαρμογή όπου υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας
σεναρίων αυτοματισμού όπως σε προκαθορισμένες ημέρες
ή ώρες να ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα
θέρμανσης ή κλιματισμού.

—
Ανιχνευτής κίνησης
Έξυπνος ανιχνευτής κίνησης free@home, χωνευτής
τοποθέτησης σε κουτί διακόπτη, προγραμματιζόμενος για
την αυτόματη ενεργοποίηση φωτισμού ή άλλων φορτίων
βάσει ανίχνευσης κίνησης. Ο φωτισμός χρησιμοποιείται
μόνο όταν κάποιος βρίσκεται στο χώρο, για απόλυτη
εξοικονόμηση ενέργειας.
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—
ABB free@home
Έξυπνοι διακόπτες (αισθητήρες)
Σειρές Basic 55 & future®

Διαθέσιμα χρώματα
στις σειρές Zenit,
Basic 55, future® θα
βρείτε στις σελίδες
4 και 5 του καταλόγου.

—
Basic55 free@home, λευκό

Μπουτόν πλήκτρου
σύμβολο φώς

Μπουτόν πλήκτρου
σύμβολο ρολό

Μπουτόν 2 πλήκτρων
σύμβολα φώς, ρολά

Μπουτόν 2 πλήκτρων
σύμβολα ρολά, σενάριο

Θερμοστάτης με eco
λειτουργία

Μπουτόν 2 πλήκτρων
σύμβολα φώς, ρολά

Ανιχνευτής κίνησης

Θερμοστάτης με eco
λειτουργία

—
future® free@home, λευκό

Μπουτόν πλήκτρου
σύμβολο σεναριο

Μπουτόν πλήκτρου
σύμβολο φώς
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—
Η ελευθερία του να νιώθετε
ασφαλείς
Με την άνεση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος αυτοματισμού
Υψηλή τεχνολογία και αισθητική συνδυάζονται τέλεια σε ένα
σύστημα οικιακού αυτοματισμού που απαντά στις δικές σας,
ξεχωριστές απαιτήσεις.

Έλεγχος & εποπτεία του σπιτιού σας από όπου και αν
βρίσκεστε
Για να γνωρίζετε πάντοτε τι συμβαίνει στο σπίτι σας. Μέσω
του smartphone ή του tablet σας, μπορείτε να ελέγξετε αν
τα παράθυρα είναι κλειστά ή αν κάποιος ξέχασε ανοιχτά τα
φώτα του κήπου ή κάποια ηλεκτρική συσκευή.
Λείπετε διακοπές; Κανένα πρόβλημα. Το έξυπνο σπίτι σας
ζει σα να είστε εκεί, αποτρέποντας επίδοξους εισβολείς!

ABB-Welcome
Έλεγχος εξώθυρας

—
ABB-Welcome
Οθόνη αφής 7" για έλεγχο εισόδου
(θυροτηλεόραση)
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—
Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού

ABB-secure@home
Σύστημα ασφαλείας

ABB-free@home®
Οικιακός αυτοματισμός

—
System Access Point
Μονάδα ελέγχου αυτοματισμού
(έλεγχος φωτισμού, σεναρίων, ρολών σκίασης,
θερμοκρασίας, κ.ά.) και τηλεχειρισμού μέσω
εφαρμογής σε smartphone και tablet
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—
Ηλεκτρικός Πίνακας &
Υλικά Ράγας
Ασφάλεια & design

—
Πίνακας MISTRAL41F 850oC
• 3 σειρών (36 στοιχείων) IP 41 IK 08.
• Χωνευτής τοποθέτησης με πετρόλ-μπλε πόρτα.
• Τυπική εγκατάσταση σε δωμάτιο ξενοδοχείου

—
Απαγωγοί Υπερτάσεων
• Προστασία από κρουστικές
υπερτάσεις που οφείλονται σε
κεραυνική δραστηριότητα
• Απαραίτητοι για την προστασία
ευαίσθητων ηλεκτρονικών
συσκευών (τηλεοράσεις, PC, κ.α.)
• Προστασία κατοικίας και κτιρίου
από πυρκαγιές που μπορεί να
προκληθούν από υπερφόρτιση
και υπερθέρμανση των καλωδίων
λόγω κεραυνών.
—
Μονάδες ανίχνευσης
ηλεκτρικού τόξου (AFDD)
• Προστασία από πυρκαγιές
• Απαραίτητο σε χώρους
συνάθροισης κοινού:
- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια, κ.α.

S-ARC1 &
DS-AC1

FH200 & F200

DS201 & DS203

30 mA

2 σε 1

—
Διακόπτες διαρροής με μικροαυτόματο
• Προστασία από ηλεκτροπληξία.
• Προστασία καλωδίων & εξοπλισμού.
• Εξοικονόμηση χώρου στον πίνακα.

—
Διακόπτες διαρροής
• Προστασία από ηλεκτροπληξία & ρεύματα διαρροής.
• Υποχρεωτικό σε κάθε πίνακα.
• Κατηγορίες: AC, A & F.

ESB..N
E229G-/E219

Εξοικονόμηση
χώρου

—
Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες εσωτερικών εγκαταστάσεων,
ESB
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Κατάλληλοι για τον έλεγχο μονοφασικών φορτίων
συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος. Εξασφαλίζουν
αθόρυβη λειτουργία και ενσωματωμένη προστασία από
υπέρταση.

—
Ενδεικτικές λυχνίες
• Οι μονές, διπλές και τριπλές λυχνίες ράγας LED με πλάτος
μισό στοιχείο είναι μόνο μερικά παραδείγματα της πιο
ευέλικτης σειράς υλικών ράγας που κατασκευάστηκε
ποτέ.
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—
Mistral
Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP41
Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL41F, της οικογένειας System pro E
comfort®, επιτρέπει την εγκατάσταση κάθε τύπου συστήματος
ηλεκτρικής διανομής σε οικιακό περιβάλλον. Αυτοί οι χωνευτοί
πίνακες με βαθμό προστασίας IP 41 έχουν σχεδιαστεί από την αρχή
ώστε να διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά ως προς την
ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.
Η σειρά πινάκων System pro E comfort® MISTRAL41F είναι μία από τις
μεγαλύτερες και πληρέστερες της αγοράς με πίνακες διαφόρων
μεγεθών, χώρο για έως και 72 στοιχεία και δυνατότητα εγκατάστασης
σε τοίχο με τούβλα, τσιμέντο αλλά και γυψοσανίδα.
Το βάθος της βάσης του πίνακα είναι κατάλληλο για τοιχοποιίες
μικρού πάχους. Όλη η σειρά MISTRAL41F και τα εξαρτήματά της
έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την τοποθέτηση,
επιτρέποντας τη δημιουργία πινάκων υψηλής ποιότητας και
αισθητικής για εγκατάσταση σε κάθε χώρο.

—
Απεριόριστες δυνατότητες
εγκατάστασης
Η κομψή σχεδίαση συνδυάζει την πρωτοπόρο τεχνολογία με τη
μοντέρνα εμφάνιση

Πόρτα ανοιγόμενη
κατά 180° για ακόμη
ευκολότερη πρόσβαση
στο εσωτερικό του
πίνακα.

Με διάφανη πόρτα
σε νέα πετρόλ-μπλε
απόχρωση ή με λευκή
αδιάφανη πόρτα.

Η συμμετρική σχεδίαση
του ερμαρίου επιτρέπει
το άνοιγμα της πόρτας,
είτε αριστερά είτε
δεξιά με μία απλή
περιστροφή της
μετώπης.

Με κατάλληλο βάθος
πίνακα ώστε να μπορεί
να εγκατασταθεί σε
τοιχοποιίες μικρού
πάχους.
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—
UK600
Χωνευτοί μεταλλοπλαστικοί
πίνακες, IP 30
Οι νέοι μεταλλοπλαστικοί ηλεκτρολογικοί πίνακες UK600 είναι η
ιδανική λύση καθώς διαθέτουν minimal γραμμικό σχεδιασμό,
μπορούν να δεχθούν μονάδες προστασίας και ελέγχου ράγας
συνολικού πλάτους έως και 70 στοιχείων και μπορούν να
τοποθετηθούν με ασφάλεια σε ψευδότοιχο όπου, σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60670-1, είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού ανθεκτικού σε θερμοκρασία μέχρι 850 οC.

—
01

—
02

—
Διακοσμητικές πόρτες

—
03

—
06

—
05

—
04

—
07

—
08

—
01 Πίνακας UK600 με
λευκή matt πόρτα
(έκδοση standard),
RAL 9016
—
02 Πίνακας UK600
με μαύρη matt
πόρτα (έκδοση
standard), RAL 7016
—
03 Πίνακας UK600 με
πόρτα καθρέφτη
—
04 Πίνακας UK600 με
μαγνητική πόρτα σε
απόχρωση ξύλου
—
05 Πίνακας UK600
με πόρτα κάδρο
—
06 Πίνακας UK600
με πόρτα LED
—
07-08 Πίνακες
UK600 multimedia
με υποδομή για rack
και εγκατάσταση
δικτυακών συσκευών
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—
Φορτιστές EV
Το μέλλον των μετακινήσεων
είναι πράσινο
Η ABB θέτει τα θεμέλια για το μέλλον της
αξιόπιστης και χωρίς εκπομπές ηλεκτρικής
κίνησης, προσβάσιμο από όλους, παντού.
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—
Terra AC wallbox
Φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων
Η οικονομική λύση γρήγορης
φόρτισης
Οι AC επίτοιχοι φορτιστές (Wallbox) αποτελούν τη νέα οικονομική και
εύχρηστη λύση της ABB για γρήγορη AC φόρτιση.
Εύκολοι στην τοποθέτηση με μικρές διαστάσεις, οι νέοι wallbox
φορτιστές είναι η κατάλληλη λύση για κατοικίες και γραφεία.
Συνδέστε το αυτοκίνητό σας και απλά συνεχίστε την ημέρα σας!

Μείωση των τιμών στα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Η αντικατάσταση των μηχανών
εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικούς
κινητήρες στα οχήματα προβλέπεται
να αυξηθεί άμεσα στη βιομηχανία
αυτοκινήτων.

Παγκόσμια αγορά
ηλεκτροκίνησης
Τα ηλεκτρικά οχήματα θα
αντιπροσωπεύουν το 57% της
παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου,
μέχρι το 2040.

Πωλήσεις ηλεκτρικών
αυτοκινήτων
Οι πωλήσεις των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων
εκτιμάται πως θα φτάσουν
τα 28 εκ. το 2030 και τα
56 εκ. μέχρι το 2040.

Κτήρια γραφείων

Εμπορικές επιχειρήσεις

Κατοικίες

Δημόσιοι χώροι

Εφαρμογές

—
Terra AC wallbox
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαχείριση φορτίου
• Ενσωματωμένος μετρητής
ενέργειας.
• Δυνατότητα δυναμικής
διαχείρισης φορτίου μέσω
εξωτερικού μετρητή
ενέργειας.
• Έτοιμο για ενσωμάτωση
σε Έξυπνο κτίριο ή
κατοικία.

Σχεδιασμός
•Μ
 ονοφασικός EV
φορτιστής 7,4 kW / 32 A.
• Τριφασικός EV φορτιστής
έως 22 kW / 32 A.
•Β
 αθμός στεγανότητας &
προστασίας από κρούση:
IP 54 & IK 10 για όλα τα
μοντέλα.

Ενσωματωμένες
προστασίες για μέγιστη
ασφάλεια
• Προστασία υπερφόρτισης.
• Προστασία υπέρτασης &
υπότασης.
• Προστασία διαρροής προς
γη.
• Αντικεραυνική προστασία.
• Προστασία σφάλματος
προς γη μέσω συνεχούς
επιτήρησης του αγωγού
γείωσης.

Σύνδεση με το αυτοκίνητο
• Φορτιστής με καλώδιο
μήκους 5 m και φις
Τύπου 2. Το καλώδιο
μπορεί να τυλιχτεί γύρω
από το σώμα του φορτιστή.
• Φορτιστής με πρίζα Τύπου 2
(χωρίς καλώδιο).

Συνδεσιμότητα
•E
 thernet RJ45.
• Bluetooth.
• Wifi.
• Πρωτόκολλο OCPP 1.6.
•Θ
 ύρα RS485/P1 για
σύνδεση με εξωτερικό
μετρητή ενέργειας.
•Έ
 λεγχος της λειτουργίας
του φορτιστή μέσω
εφαρμογής (App) ή κάρτα
RFID.
•Ε
 πικοινωνία με 4G
(μέσω κάρτας SIM) σε
επιλεγμένες εκδόσεις.
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—
Συστήματα Κλιματισμού
Η ΑΒΒ, ηγετικός όμιλος σε τεχνολογίες ισχύος και αυτοματισμού,
ενισχύοντας συνεχώς τις λύσεις που προσφέρει σε συστήματα
κλιματισμού στην Ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα
τους μεγαλύτερους οίκους Συστημάτων Κλιματισμού, προσφέροντας
λύσεις σε οικιακές και επαγγελματικές / βιομηχανικές εφαρμογές.

Συνεργαζόμενοι Οίκοι:
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—
Multi Yutampo
Multisplit, Σύστημα Κλιματισμού για
Ψύξη/Θέρμανση & Παραγωγή ΖΝΧ
—
Τι είναι και πως λειτουργεί το Multi
Yutampo
Ιδανική τόσο για μονοκατοικίες όσο και για διαμερίσματα,
η λύση Multi Yutampo μπορεί να εξασφαλίσει θερμοκρασία
άνεσης, θέρμανσης ή ψύξης, μέσα σε λίγα λεπτά ενώ
καλύπτει τις απαιτήσεις ολόκληρης της οικογένειας για
ζεστό νερό. Χάρη στην ευέλικτη εγκατάστασή του,
επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χώρου αφού
θερμοσίφωνες ή θερμαντικά σώματα δεν καταλαμβάνουν
πλέον χώρο.
Τον χειμώνα η εξωτερική θερμότητα μεταφέρεται στο
εσωτερικό για να ζεστάνει το σπίτι. Το καλοκαίρι, η
εσωτερική θερμότητα διαχέεται στο περιβάλλον. Το νερό
που αποθηκεύεται στο ανοξείδωτo δοχείο θερμαίνεται
χάρη στη θερμότητα που περιέχεται στον αέρα.

—
Εξωτερική
μονάδα

—

—

Δοχείο ΖΝΧ,
Yutampo II

Ενσύρματο ή
ασύρματο
τηλεχειριστήριο

—
Standard Τηλεχειριστήριο
(περιλαμβάνεται στις επίτοιχες
και επιδαπέδιες μονάδες)
Απλοποιημένο χειριστήριο με βάση
τις απαραίτητες λειτουργίες:
• Διαχείριση εσωτερικής
θερμοκρασίας
• Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
• Κίνηση περσίδων
• Ταχύτητα ανεμιστήρα
• Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης ή
ψύξης.

—

—
Επιδαπέδια
μονάδα Shirokuma

—
Ενσύρματο προγραμματιζόμενο
χειριστήριο (προαιρετικά)
Εκτός από τις βασικές λειτουργίες,
διατίθεται:
• Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
• Λειτουργία «διακοπές» εξασφαλίζει
την ιδανική θερμοκρασία χώρου
όταν η κατοικία είναι κενή.
• Αντιπαγωτική λειτουργία:
προστατεύει την εγκατάστασή σας
το χειμώνα από παγετό.
• Καταγραφή ετήσιας κατανάλωσης

Επίτοιχη μονάδα
Performance

—
Hikumo®
Μείνετε συνδεδεμένοι με το
Hitachi HiKumo®
• Απομακρυσμένη διαχείριση της
αντλίας θερμότητας μέσω
smartphone, tablet, PC
• Διαχείριση θερμοκρασίας &
ταχύτητα ανεμιστήρα
• Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
• Λειτουργία «διακοπές»
• Λειτουργία SMART TIP: με ένα κλικ,
χαμηλώνει η θερμοκρασία για
εξοικονόμηση ενέργειας έως και 7%.
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—
Εξαιρετική απόδοση
SEER
6,50

SCOP
4,20

—
Πώς να επιλέξετε;
 πιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος
Ε
Δοχείου Yutampo II.
Για να ικανοποιήσετε ακριβώς τις
ανάγκες σας για ζεστό νερό χρήσης,
έχετε τη δυνατότητα επιλογής
μεταξύ 2 δοχείων χωρητικότητας 190
και 270 λίτρων, με εξαιρετικά
σύντομο χρόνο θέρμανσης.
Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα που
ταιριάζει στο χώρο σας Χάρη στην
εξωτερική μονάδα πολλαπλών
συνδέσεων, το Multi Yutampo σας
επιτρέπει να συνδέσετε διάφορους
τύπους εσωτερικών μονάδων,
ανάλογα με τη διαμόρφωση των
χώρων του σπιτιού σας. Μπορείτε να
εγκαταστήσετε έως και 4 εσωτερικές
μονάδες κλιματισμού!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΔΟΧΕΙΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΔΟΧΕΙΟ

ΧΡΟΝΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
190 L

ΧΡΟΝΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
270 L

190L
1h40
SCOP

—
Επιδαπέδιες μονάδες SHIROKUMA
Λειτουργία «EXTENDED»
Σε μεγάλους χώρους (επιμήκη
δωμάτια), η λειτουργία αυτή αυξάνει
το βεληνεκές του αέρα και έτσι
επιτυγχάνεται καλύτερη ανάμιξή του.

Αποσπώμενη βάση
Η αποσπώμενη βάση της μονάδας
Shirokuma επιτρέπει την
εγκατάστασή της σε οποιαδήποτε
διαρρύθμιση χώρου κάνοντάς την
ταυτόχρονα πιο εύκολη.

270L
1h43

SCOP
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—
Πληθώρα επιλογών
—
Κασέτες
4 κατευθύνσεων

—
Επίτοιχες μονάδες
PERFORMANCE

Κλειδί στην εξοικονόμηση

Εξαιρετική άνεση

Αισθητήρας κίνησης

Οριζόντια & κάθετη κίνηση

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της
οικονομίας χάρη στον αισθητήρα
κίνησης που ανιχνεύει συνεχώς την
παρουσία ανθρώπων στην αίθουσα.
Όταν ο χώρος μένει κενός, η ενεργειακή
κατανάλωση του εξοπλισμού μειώνεται
σταδιακά και επανέρχεται στο ορισμένο
επίπεδο όταν ανιχνευθεί κίνηση
ανθρώπων.

περσίδων

145°
Μεγάλη
γωνία
ανίχνευσης
παρουσίας

Το επίπεδο θερμικής άνεσης σε ένα
δωμάτιο εξαρτάται από την κυκλοφορία
του άερα σε όλο τον χώρο του. Στόχος
είναι η ομοιόμορφη θερμοκρασία
ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι
άνθρωποι.

—
Μονάδες οροφής
κρυφού τύπου

Μέγιστη διακριτικότητα
Με τη μειωμένη ταχύτητα και την
αθόρυβη λειτουργία της κατά τη
θέρμανση ή ψύξη κάθε δωματίου, η
μονάδα κρυφού τύπου εξασφαλίζει μια
ανεπαίσθητη ροή αέρα.
Ενσωματώνεται τέλεια στον εσωτερικό
σας χώρο, ενώ εσείς απολαμβάνετε την
εξοικονόμηση χώρου και την ευελιξία
στον εσωτερικό σχεδιασμό του σπιτιού
σας, αποφεύγοντας τη χρήση εμφανών
μονάδων.

Κ ΑΤ Ο Ι Κ Ί Ε Σ Π ΟΥ Ξ Ε Χ Ω Ρ Ί Ζ ΟΥ Ν

40

—
Yutaki M
Monoblock, Αντλία Θερμότητας
αέρος/νερού με παραγωγή ΖΝΧ
- 25
+25

+10
+46

60°C

ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΨΥΚΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ
R-410A

• Full DC Inverter Scroll συμπιεστής.
• Νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32.
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με σταθερή
θερμοκρασία 60°C.
• Ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο.
• Υψηλής ενεργειακής κλάσης Α+++.
• Θέρμανση με εξωτερική θερμοκρασία
έως -25°C.
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας. Μεγάλη
εξοικονόμηση ενέργειας, σε σύγκριση με
παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.
• Χαμηλό κόστος συντήρησης.

—
Yutaki S
Διαιρούμενου τύπου Split, Αντλία
Θερμότητας αέρος/νερού
- 25
+35

+10
+46

60°C

ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Full DC Inverter Scroll συμπιεστής.
• Ψυκτικό μέσο R410Α.
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με σταθερή
θερμοκρασία 60 °C.
• Ενσωματωμένο υδραυλικό πακέτο.
• Διαθέτουν από τους καλύτερους βαθμούς
απόδοσης στην αγορά COP έως και 5,25.
• Θέρμανση με εξωτερική θερμοκρασία
έως -25 °C.
• Εγκατεστημένες ηλεκτρικές αντιστάσεις
έως 9,0 kW, ικανές να συμπληρώσουν βηματικά
την απόδοση σε ώρες αιχμής ή σε περίπτωση
δυσλειτουργίας.

ΨΥΚΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ
R-410A
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—
CarismaWhisper
Νέα σειρά Fan coil
Ρυθμιζόμενες
περσίδες σύμφωνα
με την κατεύθυνση
ροής του αέρα.

Slim Line
126 mm πάχος

Ψηφιακός έλεγχος αφής μέσω
WiFi και Bluetooth με χρήση της
εφαρμογής Sabiana Cloud app,
διαθέσιμη σε Android και IOS.

Εφαπτόμενος ανεμιστήρας:
σταθερός και αθόρυβος μαζί.
Η διπλή αναρρόφηση μειώνει
τον θόρυβο και βελτιστοποιεί
τις επιδόσεις.

Διασύνδεση με τα domotic
συστήματα Modbus και KNX.
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—
Essential 2
MONOSplit/MULTISplit, Αντλία
θερμότητας με επίτοιχη εσωτερική
μονάδα
A++

A+++

dB(A)

20

• Αθόρυβη λειτουργία
• Πλήρες εύρος: MONOSplit 9.000 ÷ 24.000
Btu/h, MULTISplit 7.000 ÷ 24.000 Btu/h
• Συμβατή με συστήματα MONO & MULTISplit

—
Άνεση

Turbo

—
Αξιοπιστία

Λειτουργία Αθόρυβη 12 επίπεδα
ταχύτητας
σίγασης
εσωτερικού
ανεμιστήρα

10 επίπεδα Υγειονομική Αντιστάθμιση Αυτόματη 3D Air Flow
ταχύτητας λειτουργία θερμοκρασίας
κίνηση
εξωτερικού
περσίδων
ανεμιστήρα

—
Ευκολία

Χειροκίνητο Συμβατή με
MONO/MULTI
ON/OFF

Αποχέτευση Χρονοδιακόπτης
Μνήμη
Λειτουργία
2 θέσεων
θέσης
αυτόματης
περσίδων επανεκκίνησης

Ανίχνευση
Λειτουργία
Χρήση Αυτόματη
Low
διαρροής αυτοδιάγνωσης έκτακτης απόψυξη Ambient
ψυκτικού
ανάγκης
Cooling
υγρού

—
Εξοικονόμηση ενέργειας

—
Υγιεινή

1W
Standby

Φίλτρο
υψηλής
πυκνότητας

Λειτουργία
ύπνου

Cold Catalyst
Filter

—
ABB ΑΕ
Αθήνα
13 ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
abb@gr.abb.com
Θεσσαλονίκη
15 ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
abbng@gr.abb.com
abb.gr

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη
πληροφοριών σε αυτό.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών
και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό
περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του
περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
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