
ABB-free@home® 
Sadzīves automatizācija –  
vēl vienkāršāk kā jebkad agrāk



Brīvība ir lieliska sajūta, gluži tāpat 
kā apziņa, ka kontrolējat savu 
dzīvi. Piešķiriet savam mājoklim 
individualitāti un īstenojiet savas 
vēlmes. Tieši to sniedz ABB-free@
home® sadzīves automatizācijas 
sistēma tiem, kuri vēlas brīvību.







Radīts praktiskai ikdienas lietošanai. Ar ABB-free@home® 
visus mājokļa elementus iespējams kontrolēt ne tikai izmantojot 
slēdžus, bet arī no viedtālruņa, planšetdatora vai datora. Sistēma 
var arī pastāvīgi pielāgoties mainīgām prasībām, tādējādi sniedzot 
drošību nākotnē.

Kontrolējiet savu dzīvi  
Elastīgs, vienkāršs un drošs  
risinājums nākotnei
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Brīvība. Novatoriskā sadzīves auto-
matizācijas sistēma ABB-free@home® 
sniedz bezgalīgas radošās projektēša-
nas iespējas. Tas ļauj mājokli aprīkot 
ar īpaši pielāgotiem un individuāliem 
risinājumiem. Gan šodien, gan rīt.
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 Brīva izvēle  
 Dzīvot, kā vēlaties

Gudri. ABB-free@home® ļauj pārveidot māju vai dzīvokli par 
automatizētu mājokli. Žalūzijas, apgaismojums, apsilde, gaisa 
kondicionēšana vai durvju komunikācijas sistēma — komfortu, 
drošību un efektivitāti beidzot var kontrolēt attāli, izmantojot sie-
nas slēdzi vai viedtālruni.
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Atvērts jaunām idejām  
Ar ABB-free@home ®  visu funkciju vadību mājās var veikt auto -
mātiski saskaņā ar gra�ku, temperatūras un kustības detekto -
ru vai arī tās var izsaukt ar pogas pieskārienu. Un šajā gadīju -
mā ir iespējama jebkura dažādu funkciju kombinācija.

Daudzas ekspluatācijas priekšrocības
Patīkamāka dzīvošana. Sadzīves automatizācijas risinājums 
ABB-free@home ®  atvieglo ikdienas dzīvi. Ar attiecīgās prog -
rammas palīdzību viedtālruni vai planšetdatoru var izmantot 
kā mājokļa tālvadības pulti. No rīta paceliet žalūzijas ar pogas 

spiedienu, neizkāpjot no gultas, un ieslēdziet virtuvē radio vai 
izslēdziet uzreiz visas gaismas un iekārtas, dodoties prom no 

slēdzi. Šo ainu izveidošana ir ļoti vienkārša. Ērti. Praktiski. 
Energoefektīvi.

Žalūzijas 

Gaisma

Apsilde

Gaisa kondicionēšana

Durvju komunikācijas sistēma
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Visaptverošs tīkls. 
Žalūzijas, apgaismojums, 
apsilde, gaisa kondicionēšana, 
durvju komunikācijas sistēma 

Ērtums jau no paša sākuma. Tas sākas ar lietošanas uzsākšanu 
un turpinās, izmantojot to ikdienā. Ar ABB-free@home® var ļoti 
vienkārši veikt visu mājokļa iekārtu kombinēšanu.

Žalūziju slēdzis
Gatavs visiem darbības režīmiem. Īsi vai ilgi nospiežot pogu, var 
kontrolēt ruļļveida žalūzijas, slēģus vai markīzes, kā arī regulēt 
līstīšu stāvokli. Kombinācijā ar vēja sensoru ruļļveida žalūzijas, 
slēģi un markīzes tiek pilnībā aizvērtas un fiksētas spēcīga vēja 
laikā.

 » Elastīgas vadības iespējas
 »  Aizsardzība pret negaisu, lietu un vēju, 
kas reaģē uz laikapstākļiem

 » Vienkārša ekspluatācija
 »  Optimizēta energoefektivitāte, pateico-
ties uzlabotai izolācijai, kad žalūzijas ir 
nolaistas

 » Optimāla laika izvēle

Žalūzijas
Žalūzijas, ruļļveida žalūzijas, markīzes vai aizsargslēģi – ar 
ABB-free@home® sadzīves automatizācijas risinājumu aizsar-
dzība pret sauli un energotaupība ir pavisam vienkārša. Līstīšu 
atvēršanas un aizvēršanas, kā arī regulēšanas vadību var veikt 
ar slēdzi, ABB-free@homeTouch skārienekrānu vai program-
mu viedtālrunim vai planšetdatoram. Turklāt var izmantot 
tradicionālo meteoroloģisko staciju aizsardzībai negaisa laikā, 
taimeri vai astronomisko funkciju. Tā automātiski veic žalūziju 
regulēšanu, ņemot vērā saullēktu un saulrietu.
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Apgaismojuma vadība
Dzīve sākas ar gaismu. ABB-free@home® ļauj to optimāli 
izmantot, gan apgaismojot atsevišķas telpas, gan visu māju. 
Piemēram, var izmantot izteiksmīgas apgaismojuma ainas gan 
dažādu noskaņu radīšanai, gan atbilstoši attiecīgajai situācijai. 
Turklāt tas ļauj samazināt izmaksas un nodrošina videi drau-
dzīgu enerģijas izmantošanu.

 » Vienkārši regulējamas gaismas ainas
 » Centrālā vai attālā vadība
 »  Ātra ārkārtas apgaismojuma aktivizē-
šana

 » Energoefektivitātes atbalsts
 » Elastīga izmantošana

Gaismas regulators un kustības detektors
Izmantojot ABB-free@home®, atsevišķas telpas vai visu ēku 
var izgaismot atbilstoši jūsu prasībām. Gan izteiksmīgas 
gaismas ainas, gan ārkārtas gaismas – katrai situācijai tiek 
nodrošināts atbilstošs apgaismojums. Tiek ieslēgtas uzreiz 
visas gaismas.
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Apsilde un gaisa kondicionēšana
Nodrošina komfortu un enerģijas taupīšanu. Ar ABB-free@
home® optimālo telpu temperatūru var regulēt individuāli vai 
saskaņā ar noteiktām prasībām atkarībā no diennakts laika 
un telpas funkcijas. Režīmā ECO temperatūra tiek automātis-
ki pazemināta naktī vai kad māja ir tukša. Apsildi var automā-
tiski izslēgt, kad tiek atvērts logs. Tādējādi tiek samazināts 
enerģijas patēriņš gan tradicionālo apsildes, gan grīdas 
apsildes ierīču gadījumā.

 » Noteiktām prasībām atbilstoša apsilde
 » Sildītājiem vai grīdas apsildes ierīcēm
 » Energoefektivitātes atbalsts
 » ECO režīms
 »  Izmantošana uz vietas vai attāla vadība, 
lietojot viedtālruņa un planšetdatora 
programmu

 »  Automātiska izslēgšana, kad tiek 
atvērts logs

Līdz ar to temperatūras regulēšanu var teicami pielāgot jūsu 
dzīves ritmam. Piemēram, no rīta vannas istaba jau ir uzsildī-
ta. Dienas laikā, kad neviena nav mājās, telpu apsilde netiek 
veikta. Un vakarā, atgriežoties mājās, jūs gaidīs silta un ērta 
dzīvojamā istaba.
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Attēla parādīšana tieši displejā
Tas ir praktiski un ērti. Attēlu no videokameras var parādīt 
planšetdatorā vai viedtālrunī, izmantojot sistēmas Welcome 
programmu. Tas ļauj atpazīt personas, kuras nospiež zvana 
pogu, arī tad, ja neesat mājās (nepieciešama ABB-Welcome 
IP vārteja un ABB-Welcome ārējā video stacija).

Durvju komunikācijas sistēma
Durvju komunikācijas sistēmu ABB-Welcome var iestrādāt 
risinājumā ABB-free@home®. Durvju komunikācijas sistēmu   
un sadzīves automatizāciju var izmantot kopā ar ABB-free@
homeTouch septiņu collu skārienekrānu. Piemēram, atskanot 
durvju zvanam, tiek ieslēgta gaisma, lai skaidrāk saskatītu 
viesus. Drošības apsvērumu dēļ videokamera ieraksta pie 
durvīm esošo personu attēlus, kad neviena nav mājās.

 »  Liels skārienjutīgs displejs (17,8 cm), 
lai viegli atpazītu pie durvīm esošās 
personas

 »  Vienkārši darbināmi taustiņi durvju 
atvēršanai, skaņas izslēgšanai un 
apgaismojumam

 »  Iebūvēta attēlu atmiņa
 »  Welcome iestatījumu konfigurācija, 
ja apmeklētājs nospiež durvju zvana 
pogu vai durvis ir atslēgtas
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Iespējas. ABB-free@home® ir 
vienkārša ekspluatācijā un vienlaikus 
arī elastīga un pielāgojama ikdienas 
situācijām vai arī īpašajiem dzīves 
mirkļiem. Izveidotos iestatījumus 
var aktivizēt automātiski vai iestatīt, 
vai izsaukt, kad vien vēlaties, atbilstoši 
noskaņai.
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Radiet gaisotni ar vienu pogas spiedienu 
Ar personīgā komforta iestatījumu

Ātra iestatījumu maiņa
Nepieciešams tikai viens slēdža, ABB-free@homeTouch 
ekrāna, viedtālruņa vai planšetdatora pogas spiediens, lai 
izsauktu jau izveidotu ainu. Tas sniedz iespēju, piemēram, 
dažu sekunžu laikā pārveidot dzīvojamo istabu atbilstoši 
nepieciešamajai situācijai — viesu uzņemšanai vai patīkamai 
vakara atpūtai.

Vienkārša nepieciešamo ainu izvēle
Ar ABB-free@home® atsevišķu ainu izveide vai pārveidošana 
ir pavisam vienkārša. Viedā palīdzības funkcija ļauj izveidot 
nepieciešamos uzdevumus. Piemēram, apgaismojuma, no-
teikta žalūziju stāvokļa un istabas temperatūras iestatī jumu 
var izsaukt ar vienu pogas spiedienu.

Ideāls vakars pēc darba dienas. ABB-free@home® sarūpēs pa-
tīkamu uzņemšanu, jums ierodoties mājās. Sistēma aktivizēs 
gaismas un iestatīs vēlamo telpu temperatūru – lieliska gaisot-
ne atpūtai.
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Tīkla iestatījumi atbilstoši jūsu vēlmēm. 
Ainās var apvienot dažādas funkcijas.
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Mājās, arī esot prom no mājām  
Ar klātbūtnes simulāciju

Universāla tālvadība
Pārliecības sajūta vienmēr un visur. ABB-free@home® klāt-
būtnes simulācija reģistrē ierīču iknedēļas darbību secību. 
Tas nozīmē, ka sistēmas darbība nemainās neatkarīgi no 
tā, vai iemītnieki ir mājās vai arī ir devušies komandējumā, 
brīvdienās vai iepirkties. Izmantojot viedtālruņa programmu, 
var veikt visa mājokļa drošības pārbaudi, atrodoties jebkur 
pasaulē.

Mājās viss ir nevainojamā kārtībā. Jo ABB-free@home® iedveš 
dzīvību arī istabās un telpās, kas dažreiz netiek izmantotas. Lai to 
veiktu, sistēma saglabā iemītnieku ieradumus, kad viņi ir mājās, un 
tad atveido tos viņu prombūtnes laikā.
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Automātiska aizsardzība pret vēju
Vējainā laikā vai negaisa gadījumā ABB-free@home® kopā 
ar tradicionālo meteoroloģisko staciju nodrošina neatkarīgu 
žalūziju virzīšanu uz augšu. Tas novērš tādus bojājumus kā 
līstīšu saliekšanās vai izsisti logi. Šī funkcija ir īpaši noderīga 
iemītnieku prombūtnes laikā, jo laikapstākļu izmaiņas var būt 
negaidītas.

Klātbūtnes simulācija
Paaugstinātai drošībai. Pateicoties ABB-free@home®, mā-
joklis šķiet apdzīvots arī visu iemītnieku prombūtnes laikā. 
Neatkarīgi no tā, vai pavadāt vakaru, apmeklējot teātra izrādi, 
vai vasarā uz vairākām nedēļām dodaties atvaļinājumā, sistē-
ma var saglabāt un atdarināt iemītnieku ikdienas ieradumus. 
Šāda simulācija ļauj novērst ielaušanās gadījumus.
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 Visu ierīču izslēgšanas funkcija 
Pilnīgi visu

Vienkāršākais izslēgšanas veids. ABB-free@home® nodrošina 
vispārīgas izslēgšanas funkciju. Tas ir īpaši noderīgi, dodoties 
prom no mājām. Funkcija izslēdz visas tīklā iekļautās ierīces vi-
sās telpās.

Sirdsmiers
Būtībā vispārīgās izslēgšanas funkcija darbojas kā aina. 
Šajā gadījumā visas tīklā iekļautās ierīces visās telpās tiek 
izslēgtas vienlaicīgi. Papildus drošībai tas nodrošina arī 

energoefektivitāti. Vispārīgās izslēgšanas funkcija ir īpaši prak-
tiska, ja slēdzis atrodas pie gultas. Pirms aizmigšanas visu 
mājokļa apgaismojumu var izslēgt ar vienu pogas spiedienu. 
Tā ir ļoti noderīga funkcija komfortam un drošībai.
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Tuvu un tālu
Vispārīgās izslēgšanas funkcijas centrālo slēdzi var novietot pie ie-
ejas durvīm un, protams, jebkurā citā mājokļa vietā. Un, izmantojot 
mobilās iekārtas, tas var tikt parādīts viedtālruņa vai planšetdatora 
programmā.

Visas ierīces ir izslēgtas. Plīts, gaismas, 
apsilde, televizors un gludeklis atrodas 
prombūtnes režīmā. Mierīgam prātam.
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Pilnīga kontrole pār visu māju  
Sasaiste tīklā

Ērti un lietotājam draudzīgi. ABB-free@home® sistēmas eksplua-
tācija ir ļoti vienkārša. Tā nodrošina žalūziju, apgaismojuma, ap-
sildes, gaisa kondicionēšanas un durvju komunikācijas sistēmas 
vadību no jebkura attāluma, izmantojot datoru, planšetdatoru 
vai viedtālruni. Turklāt, izmantojot ABB-free@homeTouch skārie-
nekrānu, arī no centrālās vietas, kas atrodas mājoklī, vai lietojot 
ierastos sienas slēdžus.
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Gatava tūlītējai darba uzsākšanai
Darba sākšana ar ABB-free@home® ir ātra un izmaksu ziņā 
efektīva. Tas iespējams, jo konfigurācija un ekspluatācija ir 
tikpat vienkārša kā sērfošana pa tīmekļa vietnēm, pateico-
ties bezmaksas programmai. Papildu programmatūra nav 
nepieciešama. Sākotnējo konfigurēšanu veic elektrotehniķis. 
Pēc tam iestatī jumus vai pielāgojumus var veikt pats lietotājs 
no jebkura tirdzniecībā pieejama datora vai planšetdatora ar 
HTML5 neatkarīgi no platformas.

Teicams savienojums
Divvadu kopnes tehnoloģija ļauj savienot 
sistēmas piekļuves punktu ar dažādiem 
sensoriem. Izmantojot ierastā interneta 
maršrutētāja pieslēgumu, sadzīves auto-
matizācijas sistēmu var vadīt ar mobilo 
ierīci no jebkuras vietas pasaulē.
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Pietiek ar vienu rādītāju 
Ļoti vienkārši lietojama programma

ABB-free@home® programma padara sadzīves automatizāciju vien-
kāršāku nekā jebkad agrāk. Tā ir piemērota, lai kontrolētu visas 
iekārtas mājokļa tīklā. Turklāt pielāgojumu veikšana ir tikpat vien-
kārša kā klejošana internetā.

Viss ir iespējams
Unikālā lietotāja saskarne ir izstrādāta 
īpaši ABB-free@home®. To var izmantot 
interneta pārlūkā datorā vai klēpjdatorā, 
kā arī viedtālrunī un planšetdatorā. Iz-
mantošanai ar viedtālruni vai planšetda-
toru ir īpaši izstrādāta programma, kas 
pielāgo lietotāja saskarni izmantošanai 
mobilajās ierīcēs (iOS/Android).
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Vienkārša instalēšana – vēl vienkāršāka lietošana
ABB-free@home® programma ir optimizēta izmantošanai 
ikdienā. Vednis jūs iepazīstinās ar sistēmu. Svarīgākās 
funkcijas ir ļoti precīzi paskaidrotas, izmantojot saprotamus 
simbolus. Maksimālai drošībai reģistrācijas laikā var aktivizēt 
personisko paroli. Mājokļa vadības sistēma ir droši pasargāta 
no nesankcionētas piekļuves.

 » Vienkārša instalēšana
 » Vienkārša konfigurēšana
 » Vienkārša turpmāku izmaiņu veikšana
 » Intuitīvi saprotama darbība 
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Tikpat viegli kā noregulēt atzveltnes krēslu 
 Vienkārša iestatīšana

Intuitīvi saprotama darbība. ABB-free@home® programma ir 
viegli saprotama. Sākumā displejā tiek aktivizētas visas istabās 
un telpās pieejamās ierīces, ļaujot nekavējoties veikt izlases 
iestatījumus, izmantojot vilkšanas un nomešanas iespēju.

Piešķiršana
Pēc tam programmas sensori tiek ie-
vietoti stāvu plānā un tiem tiek piešķirta 
funkcija sistēmā.

Apvienošana
Un, visbeidzot, elementus var apvienot 
atbilstoši jūsu vēlmēm un prasībām.

Māja
Vispirms elektrotehniķis sagatavo stāvu 
plānu, kurā ir iekļauti stāvi un telpas.

Vienkārša un mazāk laikietilpīga darbība
Elektrotehniķis veic sistēmas sākotnējo konfigurāciju, izman-
tojot programmu. Darbība ar programmu ir ļoti ātra un taupa 
izmaksu ziņā dārgo darba laiku.
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 Laika vadība
Ruļļveida žalūzijas var automātiski pacelt 
vai nolaist un apgaismojumu var ieslēgt 
jebkurā laikā vai ņemot vērā saullēktu 
vai saulrietu.

Paneļa iestatījumi
Svarīgāko funkciju vadību var veikt no 
centrālās vietas, kas atrodas mājoklī, un 
jebkurā brīdī tās viegli mainīt.

Ainu vadība
Lietotājs var vienkārši kombinēt esošos 
slēdžus un iekārtas, veidojot persona-
lizētas ainas katrā telpā – piemēram, 
apgaismojuma aina vakaram dīvānā.

Saprotams un pielāgojams
Visus iestatījumus var mainīt jebkurā brīdī. To var izdarīt pat 
personas, kas nav tehniskie speciālisti, jo funkcijas ir paš-
saprotamas. Izmantot programmu ir tikpat vienkārši kā citas 
zināmas viedtālruņu vai planšetdatoru programmas.
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Priekšrocības. No plānošanas līdz 
efektīvai darbībai. Tādējādi sākotnējā 
uzstādīšana, ko veic elektrotehniķis, 
ļauj samazināt izmaksas, un integrācija 
ilgtspējīgi palielina jebkura īpašuma 
vērtību.
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Ekonomiska jau no paša sākuma
Salīdzinot ar ierastajiem sadzīves automatizācijas 
risinājumiem, ABB-free@home® pilnībā attaisno savu cenu. 
Pateicoties tam, ka sistēmas plānošanai un ierīkošanai ir 
nepieciešams mazāks darba apjoms, kopējās ABB-free@
home® izmaksas tomēr var uzskatīt par nelielām. Darbības 
laikā sistēma ļauj ietaupīt laiku, naudu, kā arī enerģiju.

Piemērotākais plāns 
 Iespējams un pieejams

Lieliski piemērota jaunām ēkām
Sistēmai ABB-free@home® nav nepieciešama papildu būvdar-
bu veikšana. Sienas jau ir pieejamas elektroinstalācijas ierīko-
šanai – tas nozīmē, ka kopnes kabeli var vienkārši pievienot. 
Sistēmai nav nepieciešams īpašs kabeļu izvietojums vai īpaši 
tai paredzētas kabeļu instalācijas caurules. Elektrotehniķim 
tiek atvieglots plānošanas darbs, jo vadu izvietojums nenosa-
ka funkciju.

Tā pārsteidz pat profesionāļus. Par labu sistēmai ABB-free@
home® liecina ne tikai daudzās funkcijas un neierobežotais ie-
spēju klāsts. Tā ir īpaša arī, pateicoties vienkāršajai integrācijai 
jebkurā arhitektūras vidē.
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Drošs ieguldījums – 
vispasaules standarts

Pievienotā vērtība un energotaupība
ABB-free@home® paaugstina ikviena nekustamā īpašuma cenu, 
pateicoties augstākam komforta līmenim un lielākai energoefek-
tivitātei. Nelielā iegādes cena drīz vien atmaksājas. Salīdzinot ar 
jaunuzceltas mājas kopējām izmaksām, tā parasti veido aptuveni 
vienu procentu. Turklāt ar ABB-free@home® var samazināt ener-
ģijas izmaksas. Piemēram, pateicoties automatizētajai žalūziju 
vadībai, optimālo temperatūru var uzturēt, patērējot mazāk ener-
ģijas. Parasti istabas temperatūras samazinājums par 1°C ļauj 
ietaupīt aptuveni 6% enerģijas.

Vienmēr pieejams
Trīsistabu dzīvoklim, kas atbilst novērtējumam HEA 1-Stern-plus*, 
sistēmu ABB-free@home®, iekļaujot apgaismojumu, apsildi un 
žalūzijas, var ieviest, jau sākot no 2800 eiro, papildus pieskaitot 
standarta uzstādīšanas izmaksas, proti, kabeļu un kontaktrozešu 
ierīkošanu un nodošanu ekspluatācijā, ko veic elektrotehniķis.

Sertificētas, videi draudzīgas ierīces
Visas ierīces sistēmai ABB-free@home® 
sistēmai tiek ražotas ekoloģiski saderīgā 
veidā saskaņā ar RoHS direktīvu.

*  Iekārtu novērtējumu veikusi Enerģijas izmantošanas 
veidu tehniskā asociācija (Fachgemeinschaft für ef-
fiziente Energieanwendung)

RoHS
compliant
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Klāsts 
 Pateicoties modularitātei, viss ir iespējams

Sistēmas piekļuves punkts

Raksturpazīmes » Sistēmas ABB-free@home® sistēmas centrālais elements

»  Paredzēts sistēmas ABB-free@home® ekspluatācijas 

uzsākšanai un attālai vadībai

»  Nodrošina pieeju datoram, planšetdatoram vai viedtālrunim, 

izmantojot WLAN

» Ļauj īstenot astronomiskās un laika programmas

»  Ekspluatācijas uzsākšana un attālā vadība tiek veikta, 

izmantojot tīmekļa saskarni vai programmu

»  Papildu programmatūra nodošanai ekspluatācijai nav 

nepieciešama

»  Vienkārša ekspluatācijas uzsākšana, izmantojot WLAN 

ekspromta režīmā

»  Pievienošanās mājas tīklam, izmantojot WLAN klienta 

režīmu vai CAT kabeli

»  Sistēmas funkcijas var definēt elektrotehniķis un attālināti 

vadīt lietotāji

»  Attiecībā uz ekspluatācijas uzsākšanu sistēmas piekļuves 

punkts nodrošina WLAN tīklu un programmatūru, kas 

nepieciešama projektu plānošanai un ekspluatācijas 

uzsākšanai

»  Elektrotehniķis nav atkarīgs no strukturālajiem nosacījumiem 

un tam nav nepieciešama papildu programmatūra

ABB-free@homeTouch septiņu collu skārienekrāns

Raksturpazīmes »  Paredzēts ABB-free@home® un ABB-Welcome

»  Kvalitatīvs TFT skārienjutīgs displejs ar izšķirtspēju 800 × 

480 (WVGA)

»  Paredzēts līdz 16 konfigurējamu funkciju vadībai un 

ABB- Welcome ārtelpu stacijas pārraidītā video attēlošanai

» SD kartes slots attēlu atmiņas paplašināšanai

»  Var izmantot kā istabas temperatūras vadības ierīces 

paplašinājumu

» Uzstādīšana virs apmetuma 
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01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

05 Slēdzis, 1 taustiņš, anthracite

06 Slēdzis, 2 taustiņi, anthracite

07 Kustības detektors, anthracite

08  Istabas temperatūras vadības ierīce,  
anthracite

future® linear

01 Slēdzis, 1 taustiņš, studio white

02 Slēdzis, 2 taustiņi, studio white

03 Kustības detektors, studio white

04  Istabas temperatūras vadības ierīce, 
studio white

09 Slēdzis, 1 taustiņš, aluminum silver

10 Slēdzis, 2 taustiņi, aluminum silver

11 Kustības detektors, aluminium silver

12  Istabas temperatūras vadības ierīce,  
aluminium silver

Slēdži ar piktogrammām:
žalūzijas, gaismas, gaismas regulators un aina
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Reflex SI

01 Slēdzis, 1 taustiņš, alpine white

02 Slēdzis, 2 taustiņi, alpine white

03 Kustības detektors, studio white

04 Istabas temperatūras vadības ierīce

Busch-Duro 2000®

05 Slēdzis, 1 taustiņš, ivory

06 Slēdzis, 2 taustiņi, ivory

07 Kustības detektors, ivory

08 Istabas temperatūras vadības ierīce, ivory

01 02 03 04

05 06 07 08

Slēdži ar piktogrammām:
žalūzijas, gaismas, gaismas regulators un aina
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09  Sensora/slēdža izpildmehānisms, 1/1 
taustiņš

10  Binārās ievades modulis, 2 taustiņi,  
zemapmetuma

11  Binārās ievades modulis, 4 taustiņi,  
zemapmetuma

12  Zemapmetuma istabas temperatūras 
vadības ierīce

13  Sensora bloks, 1 taustiņš

14 Sensora bloks, 2 taustiņi

Zemapmetuma ierīces
ABB-free@home® piedāvā dažādas zemapmetu-
ma ierīces signālu, piemēram, apgaismojuma un 
temperatūras, pārslēgšanai un vadībai. Tie nodro-
šina iespēju uzstādīt nepieciešamās funkcijas tikpat 
viegli kā kontaktrozetes.

Izpildmehānismi
ABB-free@home® izpildmehānismi saņem signālus 
no slēdžiem un sensoriem un pārveido tos.
Piemēram, tie nolaiž žalūzijas vai samazina apsildes 
temperatūru. Izpildmehānismi ir uzstādīti centralizēti 
zemapmetuma skapī.

15 Barošana

16 Binārās ievades modulis, 4 taustiņi

17 Slēdža izpildmehānisms, 4 taustiņi

18  Gaismas regulatora izpildmehānisms, 
4 taustiņi

19 Žalūziju izpildmehānisms, 4 taustiņi

20 Apsildes izpildmehānisms, 12 taustiņu

Tehniskie piederumi

09 10 11

12 13 14

15 1616 17 18

19 20
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Atsaucīgs un zinošs   
ABB partneris jūsu dzīvesvietas tuvumā

Noskenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk par 
ABB-free@home® sniegtajām priekšrocībām.

http://www.abb.com/freeathome

Konsultācijas un palīdzība jūsu dzīvesvietas tuvumā. Lai iegūtu 
plašāku informāciju par ABB-free@home® un saņemtu individu-
ālu konsultāciju, sazinieties ar vietējo elektrotehniķi

Vēlamies norādīt, ka iestatījumu kopu attēli var atšķirties no oriģināla.





Kontaktinformācija
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1Piezīme: 

Pārdrukāšanu un fotomehānisku atveidošanu drīkst 

veikt tikai ar mūsu tiešu atļauju.

Busch-Jaeger drukātie materiāli ir informatīvi, tomēr 

nav juridiski saistoši. Visi redzamo izstrādājumu at-

tēli un fotogrāfijas nav saistoši attiecībā uz krāsām, 

izmēriem un iekārtām.

Lielākā Busch-Jaeger izstrādājumu daļa ir reģistrē-

tas preču zīmes.

Visa šajā katalogā norādītā informācija ir sniegta, 

neuzņemoties saistības. Uzņēmums patur tiesības 

veikt izmaiņas un jauninājumus, kas ir nepieciešami 

attīstības nodrošināšanai.

Visiem tiem šajā drukātajā dokumentā minētajiem 

izstrādājumiem, kas atbilst CE direktīvām, ir atbils-

tošs marķējums uz iepakojuma vai izstrādājuma.

SIA ABB
Tīraines ielā 3a, Rīgā, 
LV-1058, Latvija
Tālrunis: +371 67 063 600, 
Fakss: +371 67 063 601
info@lv.abb.com 
info.bje@de.abb.com

www.abb.lv 
www.BUSCH-JAEGER.com


