Produkter och lösningar
Nordic-system, Sveriges smartaste system
för belysningsstyrning och smarta hus
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Compare-IT
Compare-IT är ett innovativt företag som utvecklar,
producerar och marknadsför lösningar för smarta
hus. Företaget grundades 2001 och har verkat som
rådgivande konsulter till flera av de största konsultföretagen i Sverige och driftsatt flera stora projekt.
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Arlanda Pir F
Skatteverkets lokaler i Stockholm
Polishuset Kronoberg
Studentskrapan
Quality Hotel Friends i Solna
Malmö Arena Hotel

Innehåll
Idén till vårt egenutvecklade system, Nordic-System
uppkom när kunderna efterfrågade mindre komplexa
system och mer kostnadseffektiva entreprenader.
Systemet har därefter utvecklats till att bli marknadens mest flexibla och kostnadseffektiva system
för styrning av bostäder och fastigheter.
Nordic-System är utvecklat under flera år och finns
på marknaden sedan 2011. Vår målsättning är att
kontinuerligt utveckla nya produkter och erbjuda fler
lösningar åt våra kunder.

Compare-IT erbjuder smarta hus för alla.
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Nordic-System

Full kontroll

Compare-ITs produktserie, Nordic-System är ett egenutvecklat system som tillverkas i
Sverige. Det är ett installationsbussystem som kommunicerar på en tvåtrådskabel.
Det är ett modernt och unikt styrsystem för belysning, uttag och värme mm.

Nordic-System styrs enkelt via vår app. Din smartphone eller surfplatta förvandlas
till en fjärrkontroll som styr och mäter alla funktioner i huset.

Teknik

Energimätning

Individuellt gränssnitt

Produkterna består av ingångar som känner av signaler
från tryckknappar, givare och sensorer mm. Dessa aktiverar produkternas utgångar, enskilt eller i grupp. Det finns
många förprogrammerade funktioner att välja mellan och
händelserna är beroende av de valda funktionerna.

Systemet erbjuder även energimätning som ger kontroll och
detaljerad översikt över förbrukningen i anläggningen. På
ett enkelt sätt presenteras vad olika apparater, belysningar,
standbyeffekter mm förbrukar per timma, dag, månad och
år. Därmed skapas en ökad medvetenhet över förbrukningen.

Med en webbserverprodukt i anläggningen kan man styra
och mäta alla grupper från vår app. Produkterna scannas
av och presenteras klart och tydligt. Inbyggt i appen finns
funktioner för att konfigurera ditt system. Är systemet en av
Compare-ITs smarta elcentraler är allt redan konfigurerat
och klart för att användas.

Funktioner

Du anpassar snabbt och enkelt appen efter dina inställningar och behov. Alla områden eller utgångar namnges för
enkel styrning. Alla användare får behörighet till appen efter
egna satta nivåer.

Självadresserande
Nordic-System är helt självadresserande och kan enkelt
programmeras direkt på produkternas front. Varje produkt
som är ansluten på tvåtrådsbussen innehåller en processor
som fungerar som en dator. Systemet har hög produktkvalitet med specialdesignad aluminiumkapsling för bästa
avskärmnings- och kylegenskaper.

Systemet kan tända, släcka och ljusreglera belysningen
i rummet precis som i ett traditionellt belysningssystem.
Det kan även utföra en mängd andra olika funktioner som
belysningsscenarier, switchdim, tidsfördröjningar, energisparlägen, statiskt följa in/utgång, tjuvlarmsfunktioner,
prioritet, sätta en specifik ljuskurva mm.

Händelsestyrt
Nordic-System är ett händelsestyrt system vilket innebär
att systemet gör något först när det blir tillsagt att göra det.
Exempelvis om man trycker på en tryckknapp på väggen
känner produkten/produkterna, som den är ansluten
till, av detta och skickar ut information att exempelvis
tända lampan till en viss nivå och sätta på strömmen till
TV:n. Informationen skickas på en tvåtrådskabel där alla
Nordic-System produkter är inkopplade.

Programmering
Systemet programmeras genom att reglagen på produkterna ställs i önskat läge. Genom tryck på tryckknappen kan
inställningarna finjusteras t. ex. med hur länge skall lampan
lysa. När programmeringen är genomförd sparas aktuell
information i de berörda produkterna. Maximalt kan 5000
Nordic-System produkter anslutas till systemet.

Konfigurering
Systemet konfigureras helt utan dator och är enkelt och
lättförståligt vilket gör det lämpligt för både små och stora
anläggningar där flexibilitet, användarvänlighet och totalkostnad prioriteras.

Skäl att välja Nordic-System
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Aktivera individuella fritt konfigurerbara scenarier
(max 100st)
Se status på in- och utgångar
Larmlista, välj ut specifika larm som ska presenteras
i larmlistan
Appen är intuitiv, kraftfull och ger fullständig
kontroll över en Nordic-system anläggning.

Energimätning, se individuell och total förbrukningsstatistik
per timme, dygn, månad och år
Möjlighet till flera användare med olika rättigheter till
knappar och statistik mm
Programmera nya funktioner direkt i appen
Få ut fullständig sökbar dokumentation över
programmeringen i systemet
Schemalagd tidsstyrning av utgångarna

Appen finns för Android och iOS se www.compare-it.se/app för
manual och information avseende versionskompatibilitet.

Levereras alltid förprogrammerat med funktioner.
Enkel installation (ingen PC programmering).
Inga oförutsedda utgifter, fast pris från start.
Du kan styra, mäta, ändra och skapa scenarioknappar
med en app i din smartphone.
Inga abonnemangsavgifter.
Har alla dimmerfunktioner i elcentralen och vanliga
valfria tryckknappar används i huset.
Grundinställningar är lagrade på ett minneskort i
styrenheten som du äger.
Vill du byta en brytare krävs ingen omprogrammering.
Framtidssäker lösning som kan byggas ut och
använder standard tryckknappar, väggkontakter och
sensorer i huset.
Utvecklat och tillverkat i Sverige för svenska hus.
Egen teknisk support.
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Belysningsstyrning
Compare-ITs styrsystem Nordic-System kan styra alla typer av armaturer. Vår senaste
produkt DAB-OFFICE styr DALI Broadcast och finns med eller utan energimätning.

Exempel på en kostnadseffektiv styrning av en Idrottshall med 6 olika
DALI Broadcast kanaler.

Bussystem

Idrottshall med 6 kanaler

Compare-IT har ett styrsystem för smarta hus som är ett
installationsbussystem baserat på ISO/IEC 14908-1 (EN
14908) standarden. Det kan styra alla typer av armaturer.

I detta exempel styrs belysningsarmaturerna av 6 olika
DALI Broadcast kanaler. Stängs vikväggen påverkas systemet av gränslägesbrytaren och tryckknapparna tänder endast belysningen i berörd del av hallen. Belysningen släcks
via frånvarodetektering.

Anläggningen driftsätts och konfigureras automatiskt. Detta
innebär att en anläggning kan programmeras, adresseras
och driftsättas helt utan dator eller med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Ett system från Compare-IT driftsätts
i en kontorsfastighet på mindre än 20 minuter.

Koppla in brandlarmet till en annan Nordic-System produkt
i anläggningen, sammankoppla sedan produkterna med varandra via vår 2-tråds bus. Efter några sekunders programmering tänds hela hallen automatiskt vid brandlarm.

Vi använder återfjädrande tryckknappar med scenariefunktion för all belysning i hallen.

Armaturerna grupperas via ledningar till kontrollenhetens
kanaler. Via kanalerna skickas DALI Broadcast kommandon. Fördelen med detta är att om en armatur skall bytas ut
mot en ny krävs ingen omadressering, eftersom kontrollenheten som skickar broadcast inte har individuella adresser
i minnet utan skickar ut samma kommando till alla på
DALI-bussen.

Entreprenadhall i Örebro

DALI Broadcast
Intelligent styrning med strömförsörjning för
alla DALI Broadcast kanaler.

En stor fördel med Nordic-System är att flera
enheter kan kopplas ihop via vår buss, detta innebär att en
tryckknapp kan styra flera tusen armaturer med olika
drivdon 1-10V, DALI, DSI, glödljus, LED, halogen mm.

DAB-OFFICE kan styra 6 separata DALI Broadcast
kanaler med max 50 armaturer per kanal och ersätter därmed behovet av externa strömförsörjningar
för DALI-bussen.
Ingen omadressering krävs om en armatur byts ut.
En tryckknapp kan styra flera tusen armaturer med
olika drivdon.

Max 50 Daliarmaturer
per utgång

Komplettera med en webbserver och kontrollera,
energimät och driftsätt allt från din smartphone eller
surfplatta

Alla armaturer matas
med separat 230V

DAB-OFFICE är fullmatad med färdiga funktioner för
enkel och snabb installation.
Vårt pris för DAB-OFFICE är lägre än vad bara
strömförsörningen kostar i lösa delar.
Snabb och enkel programmering direkt på produkten, välj utgångar och sedan funktion via funktionavalsratten, tryck på “spara” för vald ingång, KLART!
DALI Broadcast styrningen fungerar på samma sätt som
gamla 1-10V styrningen med några skillnader:
DALI-armaturerna har fast ström (armaturerna tänds/släcks
och ljusregleras via DALI-bussen)
Regleringen sker mer energieffektivt.
Fritt programmerbart med vanliga
återfjädrande tryckknappar

COMPARE-IT
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Bli expert på smarta hus
Efterfrågan ökar efter hus med smarta hemlösningar. Ett hus med smarta hemlösningar
får liksom bilen funktioner som ökar säkerheten, komforten och blir mer energisnålt.
Varför är bilen smartare än huset?

sensorer kan man enkelt ställa in huset enligt färdiga scenarior. Systemet är lätt att konfigurera efter önskemål och
behov och kan enkelt styras via en smartphone, läsplatta,
brytare eller larmpanel.

Det har länge varit en självklarhet med smarta lösningar
för bilar med funktioner som centrallås, klimatanläggning och regnsensor mm. Motorerna utvecklas för att bli
miljövänligare och att dra mindre bränsle. Inom bilindustrin
har komfort, säkerhet och energisäkra lösningar varit en
grundläggande tanke under många år.

Idag är smarta hemlösningar inte en framtidsdröm utan
något för alla.

Med nytänkande och modern teknologi erbjuder vi smartare och mer kostnadseffektiva lösningar för styrning av hus
och fastigheter. Ett system från Compare-IT ger all funktionalitet man behöver med unik enkelhet och användarvänlighet för alla parter till en kostnad alla har råd med.

När du lämnar bostaden så stängs valda vägguttag av.
Spelkonsoller, tv, laddare, eltandborstar och multimediautrustning i standbyläge drar därmed ingen onödig ström.
Energimätningen i systemet ger dig kontroll och en ökad
medvetenhet över hur mycket energi dina apparater förbrukar. Spara energi och pengar genom att belysningen går på
max 85% effekt, detta ökar även livslängden på lampan.

Trygghet

Säkerhet
Random belysningssekvens aktiveras vid bortaläge och ger
sken av att någon fortfarande är hemma. Om brandlarmet
går tjuter sirenen och all belysning inomhus tänds upp fullt
och ytterbelysningen börjar blinka. Ventilationen stänger
tilluft för att minimera spridning. Aktiveras ditt inbrottslarm
tänds all belysning och börjar blinka för att påkalla uppmärksamhet från grannar.

Nytt Scenario

Idag ökar efterfrågan efter hus med smarta hemlösningar
och möjligheter att spara energi. Ett smart hus erbjuder
lösningar som förenklar vardagen och ökar komforten. Med
ett förprogrammerat system som styrs med automatik och

I huset placeras senarioknappar på väggarna som styr grupper av belysning eller eluttag. Med knapparna
programmeras systemet enkelt till ett nytt scenario genom att trycka in vald återfjädrande tryckknapp i 10 sek.

Villa i Göteborg

För en bekvämare vardag

Energieffektivitet

Scenarioknappar för natten vid sängen sätter huset i
viloläge, en scenarioknapp för myskväll sänker flera olika
belysningsgrupper till en behaglig nivå. Du kan med vår app
tända utebelysningen, dimma ner köket och slå på springvattnet i trädgårdsdammen. Belysning tänds med detektor
när du kommer in i ett rum och släcks när du går ut.

Hemma/Borta funktion. Vid pålarmning eller tryck på borta-knappen släcks belysningen. Tvätt-, tork- och diskmaskin
stängs av efter 4 timmar och vattnet stängs med en magnetventil. Ventilation kan gå ner i sparläge.
När du har gått hemifrån så är eluttagen till brödrosten
kaffekokaren och strykjärnet avstängda. Du kan enkelt se i
appen att du inte har glömt att tända/släcka något.

Följer man hur bilen utvecklats kan man ställa sig frågan
varför inte våra hus och fastigheter är lika smarta som våra
bilar. Compare-IT vill ändra på detta.

COMPARE-IT

Komfort

Fiskarheden passivhus, visningsvilla i Upplands väsby

8

9

COMPARE-IT

Din guide till ett smart hus

Projektering
Projektering

Specialanpassning

Allmänt

Oavsett om installationen av Nordic-Systems produkter
sker med lösa produkter eller som en komplett elcentral är
grunden den samma med kabeldragning. En stor skillnad är
att en smart elcentral levereras färdigprogrammerad efter
våra standardritningar. Justering kan beställas eller göras
på plats av installatör eller kund.

Normalt finns det en standardcentral för de flesta hus och
behov men ibland önskas specialanpassning. Efter att vi
erhållit underlag med planritningar, eventuella elritningar,
antal styrningar och typ av belysning mm, så tar vi fram ett
preliminärt enlinjeschema som förslag och en offert på ett
komplett system.

Steg

Efter era korrigeringar och nya underlag med önskade
säkringsgrupper återkommer vi med en komplett lösning
och leveransdatum. Vid leverans bifogas ett komplett skåp
eller lösa delar beroende på order, all dokumentation och
beställda tillbehör.

Märksystemet är anpassat för de framtagna programmeringsunderlagen, ritningsunderlagen mm. Märksystemet
kan även anpassas efter specifika kundbehov. Vid flera
system i samma fastighet benämns det första med A andra
med B osv. Produkter inom samma system märks med produktens namn och ett löpnummer t.ex. första relämodulen
märks med RE 01A, den andra med RE 02A osv.

Kund och installatör behöver noga gå igenom vad som skall
styras och gärna finna en lösning som har ett färdigt paket.
Paketen kan sedan beställas som ett komplett skåp eller i
lösa delar eller moduler.

Dokumentation

Tänk på att den smarta elcentralen ersätter standard elcentralen och de dimmers som annars sitter i rummen, vilket
blir en betydande besparing. Vissa funktioner kräver kompletteringar med extra givare som mäter rörelse, ljusstyrka
och en magnetventil för vattenavstängning. Vi kan även ta
fram specifika smarta elcentraler anpassade efter behov.

I leveransen av samtliga elcentraler ingår dokumentation
enligt nedan:
1. Installationsanvisningar
2. Kretsschema för elcentral
3. Enlinjeschema för vald central (se bild nedan)
4. Exempel på förläggningsritningar (se sida 12-15)
5. Funktionsvalshandling (vid förprogrammerad elcentral).
6. Manualer.

Förbered gärna rummen med en 7-ledare för belysning och
uttagsgrupper. Använd förslagsvis EKKX 4x2x0,5 till tryckknapparna. Detta möjliggör att styra 5 olika belysningsgrupper med tillhörande tryckknappar samt 2 tryckknappar för
överordnade scenariofunktioner.

Exempel

Endast potentialfria kontakter får användas till ingångarna
på produkterna, strömbrytare med eller utan fjäder eller
kopplingsur, närvarodetektor etc.
I A-läge har tryckknappen på modulen exakt samma funktion
som tryckknapparna ute i anläggningen.
Busskabeln kan förläggas som ring, stjärna eller kaskadnät. Bussen är inte polaritetskänslig (ingen turordning på
bussplinten).
Att ta i beaktan. För att undvika dubbla strömmen i nollan
tänk på följande. Styrkabel från centralen ut i anläggningen
får endast innehålla matningar från L1-L3 inom samma
3-fas säkringsgrupp.
Tips: Eftersom vanliga tryckknappar används finns det ett
stort utbud att välja från. Passa på att gravera in texter på
scenarioknapparna med scenariots namn. Det blir snyggt
och ger en exklusiv känsla.

Nedan och på sidorna 12-15 och 18-21 visas exempel på
en installation av en komplett central med 3 reläprodukter,
3 dimmerprodukter och 1 webbprodukt (paketlösning “Mellan”). Detta beskriver tydligt hur en installation går till.
Compare-IT smarta elcentral.
INF 1355 x 550 x 83 mm
UTV 1409 x 604 x 116 mm

COMPARE-IT
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Förläggningsritning - Utgångar
Exempelritning på smarta
husinstallation, paket “Mellan”
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Förläggningsritning - Ingångar
Exempelritning på smarta
husinstallation, paket “Mellan”
Kabel mellan potentialfri kontakt
(vippströmställare)
och ingång på modulen:
Kabellängder vid olika kabel area

Kabelarea
(mm2)

Max Kabellängd
(meter)

0,2

50

0,5

70

1

100

1,5

150

Busskabel med/utan strömförsörjning
mellan systemprodukter
Kabellängder vid oika kabeltyper

COMPARE-IT
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Kabeltyp

Max kabellängd (meter)

Datakabel Kat 5
E49 375 53

350m
(Spänningsfallsberäkning krävs
om ett kabelpar används
till strömförsörjning.)

J-H(St) 2x2x0,8
E48 366 50

400m
(Spänningsfallsberäkning krävs
om ett kabelpar används
till strömförsörjning.)
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Programmering
Våra färdiga elcentraler är standardprogrammerade men i vissa
fall behövs förändringar göras. Detta görs utan dator och direkt
på produkterna eller via appen på en läsplatta eller smartphone.
Konfigurera din anläggning på produkterna
All konfiguration görs direkt på produkterna. Varje knapp
representerar en fysisk ingång till produkten och varje
reglage symboliserar en fysisk utgång från produkten. Produkterna har också en funktionsvalsratt som bestämmer
vilken funktion som ska programmeras.

1. Scenario / Switchdim
2. Närvarodetektering, tidkanal, larm, energispar
3. Dimmerhastighet
4. Tidsfördröjning
7. Säkerhetsfunktioner
8. Radera
9. Prioritet, invertering av ingångar heartbeat
10. Logik
11. Larm till appen
12. Minneskort
14. Specialfunktioner
15. Belysningskurvor

C. Välj funktionsgrupp enligt funktionsvalslistan på den
produkt som ingången sitter på.
D. Tryck sedan på den knapp som motsvarar den ingång
där signalen som ska aktivera funktionen kommer till
systemet. Funktionen är klar.
Återställ samtliga reglage till läge A och om inga fler konfigureringar ska göras tar du bort magneten och produkterna
sparar den nya konfigurationen till minneskortet.

Starta appen.
A. Ett dialogfönster med inloggningsuppgifter visas
(serveradress, användarnamn och lösenord). Här
anges webbserverns adress (IP-adress eller URL) samt
användaruppgifter (default användarnamn: admin,
lösenord: pass).

C
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Tryck logga in.
B. Om appen har kommunikation med webbserverprodukten kommer en ny inloggningsruta där ytterligare ett ID och
lösenord ska anges, detta behövs endast första gången eller
vid förändrade lösenords inställningar. Användare: admin
lösenord: (de fyra sista bokstäverna/siffrorna i MAC id som
står på undersidan av webbserverprodukten).
C. Appen startar upp i kontroll vyn med 10st funktionsknappar döpta till SCENE1-10.

Komplett programmeringmanual finns på vår hemsida
under ...support/manualer och guider.

Komplett programmeringmanual finns på vår hemsida
under ...support/manualer och guider.

A

För en bekvämare vardag

Ladda hem appen från APP store eller Google Play (sök på
nordic-system).

Appen ansluter till en webbserver-produkt som sköter
kommunikationen med övriga enheter i systemet. Webbserverprodukten måste konfigureras i det nätverk som den
ska sitta, den måste ha en IP-adress och om Nordic-System
anläggningen ska styras från internet måste en dynamisk
DNS konfigureras, detta är specifikt för varje internet-router
och vilken DNS tjänsteleverantör man väljer. Compare-IT
kan för närvarande inte stå till tjänst med konfiguration av
dynamisk DNS tjänst.

Funktionsval

B. Ställ nu in utgångsreglaget för de utgångar som ska
programmeras i det läge som önskas.

COMPARE-IT

Kom igång:

Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en
Smartphone/läsplatta. Funktioner som appen erbjuder är
styrning, konfiguration, utläsning av konfigurationsdokumentation, användare med olika behörigheter, larmhantering, schemaläggning med tidskanaler, energimätning och
historik (WEBB-002) mm.
Appen är intuitiv, kraftfull och flexibel. Den bygger på iOSoch Android-designriktlinjer för att ge användaren en så
bekant miljö som möjligt. Med appen ges full tillgång till alla
funktioner i en Nordic-System anläggning.

A. Lägg en magnet på logotypen på en av produkterna i systemet, då aktiveras programmeringsläget, detta indikeras
genom att en lysdiod kallad Prog tänds eller blinkar på alla
produkterna.

B

Konfigurera din anläggning från appen

A

B

C

D
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Smarta elcentraler
Compare-IT har tagit fram ett antal färdiga paket med elcentraler fyllda med senaste
tekniken. Oberoende av val av paket finns möjlighet att bygga till med extra funktioner.

Paketlösningar för standardinstallation eller specialanpassning

Färdigpaketerade smarta elcentraler

Programmeringen ligger vid leverans på minneskort som sitter i varje produkt. Vi kan mot en tilläggskostnad specialanpassa programmeringen för elcentralen om man inte själv vill göra detta. Samtliga paketlösningar med funktionslistor finns på vår hemsida.

Vi har tagit fram 7st paketlösningar för att tillgodose de flesta variationer av hus. Alla paketen levereras förprogrammerade enligt en standardinstallation. Vid specialfall och när antalet utgångar inte stämmer med våra färdiga lösningar, utgår vi från ett färdigt skåp och gör justering på detta genom att ändra antalet produkter och funktioner.

Smarta elcentraler är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att få en smart bostad. Våra färdigpaketerade
elcentraler möjliggör en enkel installation i samband med
nybyggnation och renovering av villor och lägenheter.

Exempel för paket “Mellan”

Systemen är förprogrammerade enligt en standard, mycket
enkla att installera och använda och levereras som kompletta elcentraler. Elcentralerna levereras med en mängd
olika funktioner. Efter installation är det bara att spänningsätta och köra igång. Som standard är skåpen infällda
men mot tillägg kan vi även leverera utanpåliggande.

Smarta hus för alla™ färdiga paket
Passar husstorlek (beroende på rumsplannering)
Styr antal rum utöver vardrum, kök, matrum och allrum
Antal styrmöjligheter
Antal till/från grupper (belysning, vägguttag etc.)
Dimmade lampgrupper
Totalt antal styrda utgångar
Möjliga tryckknappar och givare
Funktionalitet
Hemma- /bortafunktion
Bortaläge: Styrda lampor släcks och uttag blir strömlösa
Tvätt/Diskmaskin går färdigt. Magnetventil vatten stängs
Random. Slumpmässigt tändning/släckning vid bortaläge
Eventuell ventilation går ner i förinställt sparläge
Hemmaläge: Styrd uttag, belysning och vatten sätts på
Komfort
Alla styrda armaturer kan stängas från en knapp
Utebelysning tänds automatiskt när det mörknar
Scenario styrning efter olika behov
Scenario för moodbelysning när jag vaknar
Städscenario. Alla styrda armaturer tänds
Middagsscenario i matrum, kök, vardagsrum
Nattscenario. Mjuk nedsläckning, alla lampor släckta
Kan styra hela huset från smartphone eller surfplatta
Säkerhet
Utebelysning blinkar vid inbrott
Styrd innebelysning tänds slumpartat när jag är borta
Ljusstyrning vid brandlarm - alla anslutna lampor tänds
Ljusstyrning vid brandlarm - lampor vid utgångar blinkar
Ljusstyrning vid inbrott - ljussignal, styrda lampor tänds
Säkerhetsbelysning - nattscenario
Olika behörigheter för styrning kan sättas i Smartphoneapp

Standard i samtliga el-centraler.
1 st Infälld vitlackerad plåtkapsling, INF 1355 x 550 x 83 mm
1 st Huvudbrytare 3-pol. 63A
1 st Jordfelsbrytare 4-pol. 40A, 300mA, klass A
2 st Jordfelsbrytare 4-pol. 40A, 30mA, klass A
1 st Personskyddsautomat 1-p+N 10A 6kA / kar-C, 30mA, klass A
31 st Automatsäkringar 10A, 10kA enl. EN 60898, Energibegr.- klass 3, Kar-C
10 st Automatsäkringar 16A, 10kA enl. EN 60898, Energibegr.- klass 3, Kar-C
1 st Likriktare 230/24VDC, 2,5A
1 st Astronomiskt kopplingsur 2-kanals dygn/veckour med gångreserv (1-kanal för Bas)
1 st kWh-mätare för direktmätning 100A
1 st 4-polig kontaktor 25A, AC-1
Erforderliga jord och nollplintar
Allmänt: Där annat ej anges är dimmrade utgångar universaldimmer 0-400 VA.
Dimmer för fönstersmygar av typ DALI-Broadcast max 50 don/utgång.
Relästyrda utgångar 16 A.
Compare-IT smarta elcentral med 18
reläutgångar och 6 dimmer utgångar.

Välj din smarta elcentral
Paket

Bas

Standard

Mellan

Extra

Extra Dim

Stor

Maxi

Totalt utgångar

12

24

27

30

30

33

36

Reläutgångar

6

18

18

18

12

24

24

Dimmerutgångar

6

6

Rek husstorlek

-

90 - 140 m

Rum exkl. gemensamma utrymme

-

4

Artikel ELC

1RE+2DR

9
2

120 - 180 m
5

12
2

130 - 200 m
5

18
2

130 - 200 m
5

5

2

180 - 300 m2
7

3RE+2DR+WEBB 3RE+3DR+WEBB 3RE+4DR+WEBB 2RE+6DR+WEBB 4RE+3DR+WEBB 4RE+4DR+WEBB

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

ELC 3RE+3DR+WEB
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval

Notera:
Exemplet ovan avser vårt paket “Mellan”. Vid leverans är elcentralen programmerad enligt beskrivningen.
Vill man endast styra gemensamhetsutrymmen klarar paket alla husstorlekar.
* Möjligheter att styra rum, med scenarioknappar eller med smartphone/surfplatta, är för respektive elcentral utförd enligt rumsfördelningen i tabellen ovan under ”styrning av grupper”.
Systemets programmering, märkning av koppling av elcentralen samt dokumentation följer detta. Givetvis kan elektrikern välja en annan rumsfördelning av vägguttag och belysningsgrupper som skall

Notera:
Alla standardpaket kommer förprogrammerade enligt specifikation. Se www.compare-it.se för kompletta listor för samtliga paket.
Exempel på mellanpaket kommer på nästkommande sidor. Önskas specialanpassning går detta att förbeställa eller så utförs detta själv med hjälp av manualerna.

COMPARE-IT

170 - 230 m

18
9
27
51

2 dimmer
1 dimmer
2 dimmer
1 dimmer + 1 till/från
1 dimmer
1 till/från
1 till/från
1 dimmer + 1 till/från
1 till/från
1 dimmer +1 till/från
1 till/från
1 till/från
1 till/från
1 till/från
2 till/från
3 till/från
Ja
1 till/från

12

9
2

Styrning sker av följande grupper *
Kök
Matplats
Vardagsrum
Allrum
Entré
Grov entré
WC
Bad
Trappa/hall
Sovrum 1
Sovrum 2
Sovrum 3
Sovrum 4
Sovrum 5
Ytterbelysning, antal grupper
Styrda vägguttagsgrupper
Ventilationsreducering
Vattenavstängning, se tillval
Smart elcentral - Artikelnummer
Artikelnummer - Komplett smart elcentral
Möjliga tillval i central
Energimätning, 18st utgångar
Extra kontaktor
Föstersmygar, 3 st 1-10V, sovrum 1, v-rum/kök, allrum
Föstersmygar, 6 st 1-10V, sovrum 1-4, v-rum/kök, allrum
Föstersmygar, 6 st DAB, sovrum 1-4, v-rum/kök, allrum
Tillvalsprodukter
Magnetventil för vattenavstängning
Brandvarnare
Vattenläckagelarm
Scenariotryckknappar med gravyr

Mellan
120 - 180 m2
5 rum

För en bekvämare vardag
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styras så länge antalet dimmer-utgångar samt fasta till/från är desamma. T.ex flytta en anslutning av en dimmergrupp från vardagsrum till hall går bra.
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Scenarion
Förprogrammerade scenarion

Scenario “Hemma/Borta”

Elcentralen för “mellanpaketet” kommer förprogrammerad
med 24 st scenarion. Vid installationen bestäms vilka av
dessa som skall nyttjas. Vanligtvis väljs några stycken och
tryckknappar placeras på väggen på strategiska platser.
Dra gärna extra tråd för att senare komplettera med nya
trycknappar om det skulle önskas.

Scenario för hemma/borta kopplas antingen till en tryckknapp eller till beftintligt inbrottslarm i bostaden. Se tabellen nedan för funktioner som aktivieras via scenariot.

Egna Scenarion
Önskas egna scenarion är detta möjligt genom att följa
instruktionerna i vår programmeringsmanual. Det enklaste
sättet för belysningsgrupper är att skapa en programmerbar tryckknapp på väggen som då sparar aktuell nivå på
belysningen för valda grupper genom att att tryckas in
under 10 sekunder.

Vissa scenarion har snarlika varianter och styr samma grupper i huset men med olika nivåer på ljusstyrkan. Oberoende
av vilka scenarion som väljs kan en installatör enkelt ändra
detta senare genom att flytta kabeln från en ingång på produkten till en annan ingång för att erhålla det nya scenariot.
Alla scenarion går naturligtvis att nå via scenarioknapparna
i appen.

Tryckknappar och specialanpassning av
funktioner och scenarion.

Exempel på Scenarion

Alla tryckknappar i huset kopplas till förprogrammerade
funktioner i systemet genom att kopplas till en specifik
ingång. I appen syns namnet för tryckknappen.

I tabellen nedan finns samtliga förprogrammerade scenarion vid beställning av en standard elcentral “Mellan”.
Tabellen visar rummen och de utgångarna som finns styrda.
Här kan man enkelt välja vilka scenarion som skall kopplas
in och vad som då styrs i de olika rummen vid en aktivering
av önskat scenario.

Vid få ändringar kan dessa göras vid en installation genom
att följa våra anvisningar och programmeringmanual. Vid
större förändringar rekommenderar vi att dessa beställs i
samband med centralen.

Montering av produkter, snabbt och smidigt med jackbara plintar

Packning av färdig elcentral för leverans till slutkund

Våning 1
Scenario
Borta / larm aktivt
Hemma / larm inaktivt

Våning 2
Entré

Matplats

V-rum tak

V-rum spot

Köksbänk

Kök

Kök uttag

Sovrum 4

WC

Fönster

Groventré

Ventilation

Vatten

Uttag V-1

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Relä

Relä

Relä

Relä

Relä

Relä

Relä

Relä

Fördröjning

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Fördröjning

Sänkning

Fördröjning

Av

Borta / larm aktivt

Till

Till

Till

Hemma / larm inaktivt

Till

Till

Till

Till

Hemma 2 / Larm inaktivt

Till

Till

90%

Till

Hemma 2 / Larm inaktivt

Av

Av

Kompl. borta
Larm / utlöst larm

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Larm 2 / utlöst larm

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Till

Till

Till

Till

Sovrum 1

Sovrum 1 S

Sovrum 2

Sovrum 3

Allrum tak

Allrum S

Bad vägg

Bad tak

Uttag V-2

Sovrum 5

Fasad

Trädgård

Trappa

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Dimmer

Relä

Relä

Relä

Relä

Relä

Relä

Relä

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Kompl. borta

Astrour Kanal A

Larm / utlöst larm

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Blink

Larm 2 / utlöst larm

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Till

Blink

Blink

Till

Astro

Astrour Kanal A

Astrour Kanal B

Astro

Astrour Kanal B

Random 1

50%

50%

Random 1

50%

Random 2
100%

Brandlarm

Scenario

100%

100%

100%

100%

100%

Av

Till

Till

Till

Till

Sänkning

Till

Av

Till

God morgon - uttag

Random 2

100%

Brandlarm

100%

50%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

V-rum + kök 1

95%

95%

95%

95%

95%

Till

V-rum + kök 1

V-rum + kök 2

60%

60%

60%

60%

60%

Till

V-rum + kök 2

V-rum + kök 3

20%

20%

20%

20%

20%

Av

Till

Till

God morgon - uttag

Till

Till
Till

V-rum + kök 3

V-rum + entré + kök 1

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Till

V-rum + entré + kök 1

Till

V-rum + entré + kök 2

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Till

V-rum + entré + kök 2

Till

V-rum + entré + kök 3

20%

20%

20%

20%

20%

20%

V-rum + entré + kök + allrum 1

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Till

V-rum + entré + kök + allrum 1

100%

95%

Till

V-rum + entré + kök + allrum 2

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Till

V-rum + entré + kök + allrum 2

100%

60%

Till

V-rum + entré + kök + allrum 3

20%

20%

20%

20%

20%

20%

V-rum + entré + kök 3

20%

V-rum + entré + kök + allrum 3

God natt 1

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

God natt 1

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Av

Dimmas

God natt 2

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Till

Av

Av

God natt 2

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Dimmas

Av

Dimmas

Av

100%

100%

100%

100%

Till

Till

Till

Till

Till

Till

Städ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Till

100%

Till

100%

Städ
Förklaringar:

COMPARE-IT

100%

Av

Blink: Belysning blinkar, Random: Slumpvis tändning och släckning med variabelt tidsintervall, Dimmas: Belysning dimmas ner under 2 minuter (eller annan egen vald tid)
Programmerbar tryckknapp: Alla scenrion kopplade till V-rum har förvalt en Tryckknapp är programmerad till programmerbar scenariotryckknapp
Fördröjning: Avstängning med fördröjning på t ex 4 timmar. Sänkning: Sänker nivån till min-läge för t ex ventilation

För en bekvämare vardag
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Produkter
Brytaktor

RE-HOME-001, E1709800, Brytförmåga 16A
RE-HOME-002, E1709801, Brytförmåga 16A, Energimätning
RE-OFFICE-001, E1709802, Brytförmåga 16A
RE-OFFICE-002, E1709803, Brytförmåga 16A, Energimätning

Dimmeraktor universal

Teknisk info:

DALI

Ingångar: 					10 Digitala 		
Nominell spänning 				
24 VDC 		
Indikeringslampa LED vid aktiv ingång 		
Grön (1/ingång)
Skruvanslutningar med jackbara plintar, max kabelarea
2,5 mm2

Ingångar: 					6 Digitala 		
Nominell spänning 				
24 VDC 		
Indikeringslampa LED vid aktiv ingång 		
Grön (1/ingång)
Skruvanslutningar med jackbara plintar, max kabelarea
2,5 mm2

Utgångar:					6 Relä
Utgångarna kan anslutas till valfri fas:		
Ja
Utgångar får avsäkras max:			
16A
Max brytförmåga:				16A
Max startström 				
120 A, 20ms (RE-HOME-xxx)
					
800A, 200us (RE-OFFICE-xxx)
Energimätning:				Endast RE-xxx-002
Indikeringslampa vid aktiv utgång:			
Grön 1 per utgång
Jackbara skruvanslutningar, max kabelarea:		
2,5mm2
		
Generellt
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström vid 24 V samt maxeffekt		
245mA 5,9 W
Arbetstemperatur 				
0 till +45°C
Relativ fuktighet (icke kondenserande) 		
Max 80%
Skyddsklass 				IP 20
Montering 					DIN-skena
Dimension HxBxD 				
90x194x72 mm, 11 moduler
Indikeringslampa LED on/nsm-led/prog 		
Grön/gul/ Grön&Röd

Utgångar:					6 Dali
Indikeringslampa vid aktiv utgång:			
Grön 1 per utgång
Energimätning				
Endast DA-OFFICE-002
Jackbara skruvanslutningar, max kabelarea:		
2,5 mm2
		
Generellt
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström vid 24 V samt maxeffekt		
50mA 1,2 W
Arbetstemperatur 				
0 till +45°C
Relativ fuktighet (icke kondenserande) 		
Max 80%
Skyddsklass 				IP 20
Montering 					DIN-skena
Dimension HxBxD 				
90x194x72 mm, 11 moduler
Indikeringslampa LED on/nsm-led/prog 		
Grön/gul/ Grön&Röd

DA-OFFICE-001, E1709808
DA-OFFICE-002, E1709809, Energimätning

DALI-Broadcast & DSI

Teknisk info:

Dimmeraktor 1-10V

Utgångar:					3 Dimmers
Utgångarna kan anslutas till valfri fas:		
Ja
Utgångar får avsäkras max:			
10A
Elektronisk trafo, glödljus			
0-400 W
Ringkärnetrafo				0-200 W
LED					0-80 W
Indikeringslampa vid aktiv utgång:			
Grön 1 per utgång
Jackbara skruvanslutningar, max kabelarea:		
2,5mm2
		
Generellt
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström vid 24 V samt maxeffekt		
180mA 4,3 W
Arbetstemperatur 				
0 till +45°C
Relativ fuktighet (icke kondenserande) 		
Max 80%
Skyddsklass 				IP 20
Montering 					DIN-skena
Dimension HxBxD 				
90x177x72 mm, 10 moduler
Indikeringslampa LED on/nsm-led/prog 		
Grön/gul/ Grön&Röd

DAB-OFFICE-001, 6 DALI utgångar
DAB-OFFICE-002, 6 DALI utgångar, Energimätning
DSI-OFFICE-001, E1709810, 6 DSI utgångar
DSI-OFFICE-002, E1709811, 6 DSI utgångar, Energimätning

Webbserver

Ingångar: 					7 Digitala 		
Nominell spänning 				
24 VDC 		
Indikeringslampa LED vid aktiv ingång 		
Grön (1/ingång)
Skruvanslutningar med jackbara plintar, max kabelarea
2,5 mm2

AN-OFFICE-001, E1709806
AN-OFFICE-002, E1709807, Energimätning

COMPARE-IT
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Utgångar:					6
Indikeringslampa vid aktiv utgång:			
Grön 1 per utgång
Max antal drivdon per utgång			
50 st
Energimätning				Endast xxx-002
Jackbara skruvanslutningar, max kabelarea:		
2,5mm2
		
Generellt
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström vid 24 V samt maxeffekt		
0,5A 12 W
Arbetstemperatur 				
0 till +45°C
Relativ fuktighet (icke kondenserande) 		
Max 80%
Skyddsklass 				IP 20
Montering 					DIN-skena
Dimension HxBxD 				
90x194x72 mm, 11 moduler
Indikeringslampa LED on/nsm-led/prog 		
Grön/gul/ Grön&Röd

Teknisk info:
Generellt
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström vid 24 V samt maxeffekt		
600mA 14,4 W
Arbetstemperatur 				
0 till +45°C
Relativ fuktighet (icke kondenserande) 		
Max 80%
Skyddsklass 				IP 20
Montering 					DIN-skena
Dimension HxBxD 				
90x90x72 mm, 5 moduler
Indikeringslampa LED on/nsm-led/prog 		
Grön/gul/ Röd
Jackbara skruvanslutningar, max kabelarea:		
1,5mm2 + RJ45

Teknisk info:

Utgångar:					3+3 Relä+Analoga
Utgångarna kan anslutas till valfri fas:		
Ja
Utgångar får avsäkras max:			
16A
Max brytförmåga:				16A
Max startström				200us/800A
Analog utgång				0-10V, 25mA
Indikeringslampa vid aktiv utgång:			
Grön 1 per utgång
Energimätning				
Endast AN-OFFICE-002
Jackbara skruvanslutningar, max kabelarea:		
2,5mm2
		
Generellt
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström vid 24 V samt maxeffekt		
155mA 3,7 W
Arbetstemperatur 				
0 till +45°C
Relativ fuktighet (icke kondenserande) 		
Max 80%
Skyddsklass 				IP 20
Montering 					DIN-skena
Dimension HxBxD 				
90x177x72 mm, 10 moduler
Indikeringslampa LED on/nsm-led/prog 		
Grön/gul/ Grön&Röd

Teknisk info:
Ingångar: 					6 Digitala 		
Nominell spänning 				
24 VDC 		
Indikeringslampa LED vid aktiv ingång 		
Grön (1/ingång)
Skruvanslutningar med jackbara plintar, max kabelarea
2,5 mm2

Ingångar: 					7 Digitala 		
Nominell spänning 				
24 VDC 		
Indikeringslampa LED vid aktiv ingång 		
Grön (1/ingång)
Skruvanslutningar med jackbara plintar, max kabelarea
2,5 mm2

DR-OFFICE-001, E1709804

Teknisk info:

WEBB-001, E1709813
WEBB-002, E1709814, Energimätning
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Produkter
Energimätning

Teknisk info:
Ingångar: 					6 energimätare
Noggrannhet 				+/-2%
Indikeringslampa				Grön (1/energimätare)
Skruvanslutningar med jackbara plintar, max kabelarea
2,5mm2

EM-OFFICE-002

Analog sensor

Generellt:
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström vid 24V samt maxeffekt		
50mA 1,2 W
Arbetstemperatur 				
0 till +45°C
Relativ fuktighet (icke kondenserande) 		
Max 80%
Skyddsklass 				IP 20
Montering 					DIN-skena
Dimension HxBxD 				
90x194x72 mm, 11 moduler
Indikeringslampa LED on/nsm-led/prog 		
Grön/gul/ Grön&Röd

Teknisk info:
Ingångar: 					4 Analoga
Spänningsingångar				0-10 V
Resistansingångar				PT1000 för temperaturmätning
Indikeringslampa 				Grön (1/ingång)
Anslutningar				Färgkodade
Generellt:
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström samt maxeffekt			
50mA, 1,2W
Arbetstemperatur				
0 till 45 grader celcius
Relativ fuktighet (icke kondenserande)		
80%
Skyddsklass				IP20
Mått (diameter x höjd)				
50 x 31mm

Fiskarheden passivhus i Upplands Väsby

AM-SENS-001, 2st 0-10V + 2st PT1000 (Analog Mix)
AV-SENS-001 4st 0-10V (Analog Volt)
AT-SENS-001 4st PT1000 (Analog Temp)

Digital sensor

Teknisk info:
Ingångar: 					6 Digitala
Nominell spänning				24 VDC
Indikeringslampa 				Grön (1/ingång)
Anslutningsladdar 				Färgkodade
Utgångar: 					6 Digitala
Transistorutgångar max last			
24 VDC max 100mA
Indikeringslampa 				Grön (1/utgång)
Anslutningsladdar 				färgkodade

D-SENS-001, E1709815

Terminering

Generellt:
Spänning 					18-30 VDC
Maximal ström samt maxeffekt			
700mA, 17W
Arbetstemperatur				
0 till 45 grader celcius
Relativ fuktighet (icke kondenserande)		
80%
Skyddsklass				IP20
Mått (diameter x höjd)				
50 x 31mm

Teknisk info:
Terminering TER-001 behövs om fler än 2 produkter och /eller mer än 5 meter
buskabel används i nätverket
Endast 1st per nätverk, kopplas in parallellt över buskabeln.

TER-001 , E1709816

Nordic-System DR-OFFICE-001
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Tillbehör
Switchat nätaggregat DR-15-24

Ljusgivare

Effekt: 15W
Inspänning: 85-264 VAC, 120-370 VDC
Utspänning: 24 VDC
Utström: 0,63A
Dimensioner: 25 x 93 x 56 (B x H x D)
Justering utspänning: 21,6-26,4 VDC

Anslutningsspänning 24 VDC.
Utgångsspänning 0-10 V.
Kapslingsklass utomhus IP 54 / Inomhus IP 20
4 Luxområden 3-300, 30-3000, 300-30 000, 600-60 000lux.
Omgivningstemperatur -40C.....+50C.

LJ-24V-001 - inomhus bruk, IP 20
LJ-24V-002 - utomhusbruk, IP 54
TR-24V-001

Switchat nätaggregat DR-60-24

Närvarogivare IR24-PC för automatisk övervakning av rum

Effekt: 60W
Inspänning: 88-264 VAC, 124-370 VDC
Utspänning: 24 VDC
Utström: 2,5A
Dimensioner: 78 x 93 x 56 (B x H x D)
Justering utspänning: 21,6-26,4 VDC

24 VAC/DC
Avsedd för takmontage
360° övervakning
Individuellt ställbara till- och frånslagningstider
Diskret design
Monteringshöjd 2,4-4,2 m
Tillslagningsfördröjning 0, 10, 30, 60, 300 eller 600 sekunder
Frånslagningsfördröjning 10, 60, 300, 600, 1200 eller 1800 sekunder
Skyddsklass IP20
ND-TAK-001

TR-24V-002

Switchat nätaggregat DR-100-24
Närvarogivare IR24-P för automatisk övervakning av rum

Effekt: 100 W
Inspänning: 88-264 VAC, 124-370V DC
Utspänning: 24V DC
Utström: 4,2A
Dimensioner: 100 x 93 x 56 (B x H x D)
Justering utspänning: 24-29V DC

TR-24V-003

24 VAC/DC
Avsedd för vägg eller takmontage
Övervaskningsarea 110° med 15 m längd
Individuellt ställbara till- och frånslagningstider
Diskret design
Monteringshöjd 1,8-3,6 m
Tillslagningsfördröjning 0, 10, 30, 60, 300 eller 600 sekunder
Frånslagningsfördröjning 10, 60, 300, 600, 1200 eller 1800 sekunder
Skyddsklass IP20
ND-VAGG-001

Ljusrelä ELSR1
Vattenläckagelarm W1301

Ljusrelä med extern yttre givare för att styra tändning och släckning i takt med solens nedgång
och uppgång. Inställning inom resp. område görs steglöst med en potentiometer. Inställningen
underlättas av att den röda lysdioden tänds upp när rätt lux värde har uppnåtts och relät slår
sedan till efter ca: 8 sek.

LR-001

Inspänning			230 VAC
Läge 1. 			
0-100 Lux,
Läge 2 			
50-1000 Lux
Skyddsklass 		
IP54
Fördröjning			
Frånslag ca 40 sek, Tillslag ca 8 sek
Montage 			DIN-skena
Mått 1 modul 		
55 x 58 x 38 mm
Max ledningslängd till sond
100 m

För detektering av vattenläckage vid t.ex. diskbänk/diskmaskin, badrum, tvättstuga, varmvattensberedare eller källare m.m. Installeras med fördel tillsammans med magnetventil för avstängning av
inkommande vatten.
Batteri			
Fuktsensorer 		
Reläutgång 			
VLD-W1301

Kopplingsur med astrofunktion.

BV-B1311 Joniserande brandvarnare
BV-P1311 Optisk brandvarnare

Utifrån inprogrammerad position räknar uret själv ut solens upp- och nedgång och tänder eller
släcker belysningen därefter. Uret kan även användas som ett traditionellt kopplingsur med dygn/
veckofunktion.

9V batteridrift som ingår, 5 års garanti
Pausfunktion vid risk för oönskade larm kan känslighet minskas under 10 minuter
Kraftig signal 85 dB på 3 m.
Dubbel funktionskontroll blinklampa (LED) och testknapp.
Sammankopplingsbar med upp till 12 st. enheter.

Manöverspänning 230 VAC
IP20
2 moduler
Kan programmeras utan manöverspänning.

För en bekvämare vardag

Joniserande brandvarnare reagerar snabbare vid explosionsartade bränder.
Optisk brandvarnare reagerar något snabbare vid pyrande bränder.
BV-B1311 - Joniserande
BV-P1311 - Optisk

ETDA21 - 1 kanal växlande kontakt
ETDA22 - 2 kanal växlande kontakt

COMPARE-IT

9V batteridrift som ingår, livslängd upp till 5 år
3 st. inbyggda fuktsensorer som larmar när de utsätts för fukt
NC/NO
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Smarta hus för alla
TM

TM

Compare-IT
Åkergränden 7
226 60 Lund
Sverige

Compare-IT
Tegelbruksvägen 1
517 91 Bollebygd
Sverige

Växel 040-41 37 00
E-mail. info@compare-it.se
www.compare-it.se

COMPARE-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är
kostnadseffektiva och användarvänliga. Compare-IT erbjuder Smarta hus för alla.

Compare-IT Produktkatalog v.4.1 april 2015

Vår affärsidé är att ge människor komfort, trygghet och energieffektivitet genom
att erbjuda smartare lösningar för fastighetsautomation och intelligenta hem.
Vår vision är att alla hus skall vara smarta!

