Niko Home Control
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Indledning

Dit hjem fungerer endnu bedre med Niko Home Control
Niko Home Control er det naturlige valg til det intelligente hjem. Med systemet kan man styre boligen centralt samt følge
og reducere energiforbruget. Samtidig bor man også mere trygt og komfortabelt.
FORDELE
Tekniske fordele
• P
 olaritetsfri 2-leder kabel til alle tryk, sensorer og betjeningsenheder
• F ri topologi med standardkabelføring
• O
 verskuelig opbygning i eltavlen
• M
 inimal kabelføring i eltavlen, modulerne forbindes med en unik skydekontakt
• M
 inimal programmeringstid, færdige specialfunktioner indbygget
• L avenergisystem
- S ystemets egenforbrug af energi er minimalt
- Modulerne har meget lang levetid pga. meget lav varmeudvikling
Enkel og hurtig installation
• Nem tilslutning med polaritetsfri 2-leder kabel
• Tilslutning af touch skærm og videodørtelefon med ét enkelt kabel
• Unikt koncept med busprint: Fire separate tryk kan monteres i én Euro dåse

Brugervenlig programmering
• Grafisk visualisering af installationen i
programmeringssoftwaren
• Hustegning kan uploades til eller tegnes i softwaren
• Back-up gemmes i controlleren
• Guide.niko.eu: hjælp til programmeringen
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Flere funktioner for brugeren
• Brugervenlig betjening ved hjælp af tryk, sensorer, display, touch skærm og mobile enheder
• Styring af boligens elektriske funktioner, f.eks. belysning, ventilation, varme, gardiner mm.
• Måling af forbrug og energiproduktion (f.eks. solcellepaneler)
• Systemet visualiserer energiforbruget, og det er nemt at tilføje flere energisparende funktioner, f.eks. en sluk alt-funktion,
ferietilstand, ventilation, styring af solafskærmning…
• Styrer og dæmper nye lyskilder, f.eks. dæmpbare lavenergi- og LED-lyskilder
• Videodørtelefon: Se og kommuniker med den/dem, der står ved hoveddøren:
- V
 ia touch skærm eller Niko Home Control appen til mobile enheder, når man ikke er hjemme
- S e optagelser på touchskærmen af den/dem, der har ringet på døren, mens man har været væk
• De kompakte moduler betyder, at der er brug for mindre plads i tavlen
• Fleksibel installation:
- B
 rugeren vælger, hvilke funktioner han vil starte med
• D
 e trådløse tryk og betjeningsenheder efter Easywave-protokollen kan nemt monteres, hvor kabelføring ikke er muligt eller
ønskværdigt.

Tidløst design
• Trykkene og betjeningsenhederne fås i mange farver og designserier
• Touch skærme og videodørtelefon falder smukt i et med væggen indenfor og ved hoveddøren
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VIDEODØRTELEFON
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Fjernstyring og overvågning
Brugeren styrer som standard den nye elektriske installation fra mobile enheder, uanset
hvor han befinder dig. Dagen før han kommer hjem fra ferie, kan varmen tændes i huset,
så boligen er dejlig varm, når han kommer hjem. Fra kontoret kan brugeren kontrollere, om
han huskede at slukke for f.eks strygejernet.
• Brugeren kan bruge flere mobile enheder uden for hjemmet
• Sikker kommunikation mellem mobile enheder og installationen

Controller
• C
 entral enhed i Niko Home Control installationen
• 4 i 1: leverer strøm, intelligens, IP-interface og gateway
• Enkel og hurtig installation
• Tilslutning til brugerens netværk og internet
• Fjernadgang fra hele verden via mobile enheder som standard
• Med den indbyggede router fungerer IP-enheder uafhængigt af kundens netværk
• Enkel analyse af installationen og dens funktion via diagnoseværktøjet
Bevægelsessensor mini PIR 360°, planforsænket
• Meget diskret
• Styring af Niko Home Control
• Kobles direkte på bussen med 2-leder
• Detektering af bevægelse og lysstyrke
• Tre anvendelsesmuligheder: tilstedeværelses-, bevægelses- og lyssensor
• Til inden- og udendørsbrug (IP65)
• Hvid og antracit blænde medfølger for at recere detekteringsområdet til 180°
Touch skærm
• Overskuelig styring af Niko Home Control fra ét sted
• Styring af belysning, ventilation, varme, gardiner mm.
• En LED-indikation viser, når brugeren har overset en samtale i videodørtelefonen
• Skærmens lysstyrke tilpasses det omgivende lys ved hjælp af indbygget lyssensor

Find den nyeste produktinformation på www.niko.eu.
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Enkel installation
Controller
Niko Home Controls centralenhed
En controller styrer logikken i Niko Home Control og leverer spændingen til buskobleren og
modulerne. Den binder også installationen sammen med IP-enhederne (såsom touch skærm,
smartphone og videodørtelefon) og tilslutter installationen til internettet. Når systemet er
installeret, kan det fjernstyres med en smartphone eller tablet, og man kan bruge Nikos tjenester
til opdatering af eller fejlfinding for installationen.
Programmeringen udføres med programmeringssoftwaren på computeren og overføres derefter
til controlleren. Controlleren gemmer alle installationsoplysninger og sikrer, at de kan aflæses
når som helst. Via programmeringssoftwaren kan man aktivere tidsstyrede funktioner og indstille
betingede funktioner. I softwaren kan man også se fejlfindingssiden. På denne side finder man
nyttig information om installationen (servertilslutning, buskommunikation, fejlmeddelelser, status for
moduler og betjeningsenheder), og man kan få hjælp til at finde årsagen til et eventuelt problem.

Struktureret opbygning
Eltavlen opbygges fra venstre mod højre og begynder nederst til venstre med en controller. Alle DIN-skinne moduler tilsluttes
via en unik skydekontakt. Det reducerer antallet af kabler i eltavlen. Det sparer installatøren arbejde og giver en overskuelig
opbygning. Når en række er fuld, eller det højeste antal på 12 moduler er nået, begynder man bare på næste række. I starten
af en ny DIN-skinne bruges først en buskobler eller, om nødvendigt, en ekstra strømforsyning. For at næste skinne med
moduler skal kunne kommunikere med de foregående, tilslutter man fire kabler til buskobleren eller til strømforsyningen med
den foregående række.
Hvad gør man, hvis en installation har flere eltavler?
• Eltavler, der befinder sig mindre end 20 meter fra hinanden, kan betragtes som én tavle. Der er ikke brug for yderligere
strømforsyning. De fire kabler til buskobleren og strømforsyning viderekobles også her.
• Hvis tavlerne befinder sig mere end 20 meter fra hinanden, påbegynder man den anden eltavle med en ny strømforsyning.
I så fald er det kun buskobleren, der skal viderekobles.
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Kabelføring
I en Niko Home Control installation er der meget få kabler i eltavlen. Alle moduler, der er
monteret på samme DIN-skinne, er koblet sammen med en skydekontakt. Derigennem får de
strøm og buskommunikation. Man kobler bare de forskellige skinner sammen med fire kabler til
buskobleren.
Et 2-leder buskabel forsyner de forskellige betjeningsenheder uden for eltavlen med strøm
og kommunikation. Fri topologi – behøver ikke at følge et fast kabeldiagram. Takket være det
polaritetsfri bussystem kan alle tryk og betjeningsenheder nemt og hurtigt tilsluttes. Det er
nok at tilslutte de to ledninger i klemmerne uden risiko for fejltilslutning.
Afstanden mellem betjeningsenhed og det fjerneste sted i installationen afhænger af
diameteren på ledningen:
• Diameter: 0,6 mm (tværsnitsareal: 0,25 mm²), f.eks TPVF  150 m
• Diameter: 0,8 mm (tværsnitsareal: 0,50 mm²), f.eks SVV, JYSTY  250 m
• Diameter: 0,5 mm (tværsnitsareal: 0,20 mm²), min. AWG24, f.eks UTP, FTP, STP  100 m
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Busprint
Konceptet med busprint er unikt for Niko. Takket være disse busprint kan tryk og betjeningsenheder nemt integreres i
installationen. Det er tilstrækkeligt at have én Euro dåse pr. betjeningssted. Som installatør kan man i slutfasen af byggeriet
vælge det antal tryk og betjeningsenheder, der skal monteres på stedet. Hvis der bliver behov for det, kan installationen nemt
tilpasses på et senere tidspunkt. Man kan blot skifte busprint, installere eller fjerne et tryk eller en betjeningsenhed og montere en
passende ramme.
Er der kun brug for ét tryk?
Installér en Euro dåse, vælg mellem et enkel busprint eller et busprint med monteringsramme af metal. Den med metalramme
følger samme standard som øvrige produkter fra Niko og kan derfor nemt kombineres i en fælles ramme.
Busprint til flere tryk eller betjeningsenheder?
Også her er én Euro dåse tilstrækkelig. Det er op til installatøren, om han vil arbejde nedad, opad, til venstre eller til højre
fra Euro dåsen. Mangler der et tryk? Takket være konceptet med busprint er det nemt at tilføje tryk uden indgreb i bygningen.
Buskablet tilsluttes busprintet. Denne tilslutning kan placeres hvor som helst på busprint til flere tryk.
Busprintene monteres med skruer eller kløer. Sættet med kløer skal bestilles særskilt.
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Funktion med traditionelle danske tryk
Niko Home Control kan let styres af tryk i dansk design ved brug af et interfacemodul. Modulet har 4 indgange, og bruges således
let til et traditionelt 4-tryk.
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Betjening
Niko Home Control kan, alt efter hvad brugeren foretrækker, styres med tryk (med eller uden display), en touch skærm, en
smartphone og/eller en tablet (både i og uden for hjemmet).
Tryk
Trykkene i Niko Home Control er udført i design som afbryderserierne Niko Pure, Niko Intense og Niko Original, se side 62-63.
Trykkene fås også med LED-indikation, der viser funktionens status. Næsten alle typer tryk kan monteres i én enkel Euro dåse
med busprint. Kun de intelligente tryk med farvedisplay og bevægelsessensor til vægmontage skal altid monteres i egen Euro dåse.

Anbefalet monteringshøjde:
• Almindelige tryk: montering i Euro dåse med busprint, 90-110 cm over gulvet
• Intelligente tryk med display: montering i Euro dåse, 150 cm over gulvet
Udskift et enkelt tryk med et dobbelt tryk? Er der behov for et ekstra tryk eller ønskes et nyt design? Takket være monteringen
med busprint er det ikke noget problem. Niko Home Control forsyner disse tryk med strøm via en totrådet tilslutning.
Yderligere kabelføring er ikke nødvendig.
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Vælg mellem:
•

Tryk
enkelt eller dobbelt

•

Tryk med symbol
enkelt med LED-indikation

•

Tryk for dæmpning
enkelt eller dobbelt

•

Tryk for motorstyring
(f.eks. gardiner, markiser eller rulleskodder), enkelte eller dobbelte

•

Smart tryk med belyst farvedisplay
- Tryk for scenariestyring: Aktiverer op til 8 scenarier til forskellige lejligheder.
(f.eks. spise, se tv, gøre rent...)
- Termostat: Der monteres en termostat i hvert rum, som skal udstyres med
rumstyring af varme- eller kølesystemet. Man kan vælge styring af varme eller
køling i op til 20 forskellige zoner.
- Eco-display: Afhængigt af den installerede måleenhed (elmåler eller
impulstæller) kan brugeren her følge sit elforbrug og/eller gas- og vandforbrug.
Med det integrerede sluk alt-tryk kan brugeren slukke for alle lamper, sænke
ventilationshastigheden og slukke for vandtilslutningen, når hjemmet forlades.
Tilstedeværelsessimuleringen kan startes med en anden trykknap på enheden.

•

Trådløs fjernbetjening i henhold til Easywave-protokollen
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Touch skærm
Brugeren styrer nemt og enkelt hele Niko Home Control installationen via touch skærmen. Ved hjælp af
en brugervenlig interface kan alle funktioner styres centralt i huset, f.eks. tænde, slukke eller dæmpe
belysningen, regulere persienner mm.
På skærmen vises el-, gas- og vandforbrug i overskuelige grafer, så brugeren nemt kan følge sit energiforbrug i realtid, pr. uge, måned eller år. Touch skærmen fungerer desuden som intern videoenhed i
kombination med Niko Home Controls videodørtelefon.
Touch skærmen kobles til controlleren, der er forsynet med en router, så der kan tilsluttes tre IP-enheder uden
en ekstern switch eller router. Ligesom trykkene kan touch skærmen nemt monteres i en Euro dåse.
Touch skærmen tilsluttes med et parsnoet kabel (UTP, FTP eller STP) via Power over Ethernetstrømforsyningen (PoE). Alternativt kan en separat 24 VDC-strømforsyningsenhed placeres i eltavlen. I så
fald er der både behov for et kabel til strømforsyning (SVV, JYSTY, TPVF, UTP…) og et UTP-/STP-kabel til
datakommunikation. Hvis der vælges en tilslutning med kun et UTP-/STP-kabel og PoE, er der brug for mindre
kabelføring, og installationen går dermed hurtigere. Touch skærmen bør monteres i øjenhøjde og mindst
150 cm over gulvet. Dermed kan brugeren nemt aflæse skærmen.

Eksempel tilslutningsskema: touch skærm
DASHBOARD

550-00501

CONNECTED CONTROLLER

L
N
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Smartphone og tablet
Det er lige så nemt at styre systemet via smartphone og tablet som med Niko Home Control touch
skærmen. Niko Home Control appen fås til smartphones og tablets med iOS (iPhone og iPad) og Android
som operativsystem.
Tilslut betjeningsenheden til hjemmets netværk, og brugeren kan let registrere sit system på
https://mynikohomecontrol.niko.eu, så han kan fjernstyre installationen, uanset hvor han
befinder sig.

Eksempel tilslutningsskema: smartphone og tablet

Internet

PC

N
L
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Oversigt over installationen
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1

Tilsluttet controller (6E) 550-00003

2

Buskobler (2E) 550-00020

3

Relæmodul 6x230V/16A (4E) 550-00106

4

Ventilationsmodul (2E) 550-00140

5

Dæmpermodul 2x400W universal (4E) 550-00340

6

Energimåler 1x230V/63 (2E) 550-00801

7

Impulstæller (2E) 550-00250

8

Energimåler 3x400V/63 (4E) 550-00803

9

Varme-/kølemodul 4x230/16 (4E) 550-00150

10

Ventilationsmodul (2E) 550-00140

11

Analogt dæmpermodul 3x1-10V (4E) 550-00241

12

Analogt udgangsmodul 3x0-10V (2E) 550-00240

13

Binær indgang 3x pot.fri (2E) 550-00210

14

Motormodul 3x230/6 (4E) 550-00130

15

Analog indgang 3x0-10V (2E) 550-00230

16

Trådløs interface Easywave (2E) 550-00610

17

Transformator 24VDC, 25W (4E) 340-00021

18

Strømforsyning (4E) 550-00010

19

PoE-strømforsyning 550-00501

20

Touch skærm 550-20102

21

Videodørtelefon 550-22001

19
550-00501

N
L
18

Internet

230 Vac

Kundens netværk (W)LAN

Totrådet, polaritetsfri – Fri topologi

Bevægelsessensor

24 Vdc

Tryk

Bevægelsessensor

Termostat

Skumringsrelæ
Maks. afstand til strømforsyningen
Tryk

ø 0,8 mm, 0,5 mm2 (SVV)

250 m

ø 0,6 mm, 0,25 mm2 (TPVF)

150 m

ø 0,5 mm, 0,20 mm2 (UTP)

100 m

Busprint

Tryk
2.6 kW
12.9€/7d

Eco-display

Tryk

Tryk

Kontrol
Dimensionér installationen:
- Der kan installeres op til 3 strømforsyninger i et system
- Maks. 24 DIN-monterede Niko Home Control produkter i eltavlen
- Maks. 70 betjeningsenheder, heraf 20 med LED-indikation/bevægelsesdetektor/termostat/eco-display/scenariestyring
- Hvis man installerer en ekstra strømforsyning, fungerer den endvidere som backup.
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20
DASHBOARD

19
550-00501

Parsnoet kabel (UTP, FTP eller STP)

PC

Smartphone

Tablet
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Muligheder med
Niko Home Control
Måling og visualisering af energi
Det bliver stadig vigtigere at spare energi, selvom det ikke altid er nemt. Frem for alt fordi energi er usynlig. Brugere har ofte ingen
anelse om deres forbrug. Normalt skal de kun forholde sig til fakta, når de får regningen fra energiselskabet.
Enkel installation
•

Detaljerede målinger giver en korrekt oversigt over energiforbruget og solpanelernes produktionen.
Det hjælper brugeren med at håndtere energiforbruget rationelt og kan spare op til 15 %.
Det gør det også muligt at opdage afvigelser. Et kraftigt øget forbrug kan være et tegn på, at der er fejl
i et apparat, eller at der er behov for vedligeholdelse. Opdagelse af fejl øger desuden sikkerheden i
boligen.

•

Enkel og meget pålidelig gas- og vandmåling med impulstæller.

•

Automatisk programmering af basisfunktionen med programmeringssoftwaren.

•

Enkel og modulær installation af målemodulerne:
-- Modulet med én kanal registrerer det totale forbrug for en enfaset belastning (op til 63 A).
-- Modulet med tre kanaler registrerer det totale forbrug for en trefaset belastning 3N 400 VAC
eller tre enfasede belastninger (f.eks. vaskemaskine og solpaneler).

Enkel visualisering
•

Touch skærmen og smartphonen/tabletten viser det aktuelle og historiske elforbrug. Forbruget kan
også vises som omkostninger i kroner med forskellige satser (dag/nat).

•

App til smartphones og tablets med iOS (iPhone og iPad) eller Android som operativsystem.

Spar energi
•

På eco-displayet vises:
-- Aktuelt og totalt energiforbrug de seneste 7 dage, både som omkostninger og i kWh (standard).
-- Standby-forbrug: Hvor meget forbruger boligen i dvaletilstand.
-- Solpanelernes produktion samt gas- og vandforbrug.

•

Med et tryk på eco-displayet slukker brugeren automatisk for belysningen eller skruer ned for
ventilation og varme. Det ses med det samme, at forbruget bliver lavere.

•

Takket være muligheden for at overvåge energiforbruget, når man ikke er hjemme, kan brugeren
ved hjælp af fjernadgang nemt kontrollere, at forbruget af el, vand eller gas ikke bliver for stort.
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Mål forbrug og produktion
Niko Home Control måler både strøm og spænding. Kun på den måde kan forbruget måles korrekt.
Derfor er målemodulet udstyret med både en strømtang til strømmåling og tilslutningsterminaler til måling
af spænding:
•

Klik den medfølgende strømtang fast omkring lederen til det kredsløb, der skal måles.

•

Tilslut fase- og nullederen til det kredsløb, der skal måles, ved hjælp af tilslutningsterminalerne.

Det er også muligt at måle forbruget på specifikke kredsløb. Når man ved, hvilke kredsløb der
skal måles, installerer man det nødvendige antal målemoduler. Man kan måle forbrug i op til 20
kredsløb.

Komponenter til måling af totalt forbrug og
total produktion.
Enfaset tilslutning
Enfaset tilslutning og solpaneler
Trefaset tilslutning (3N 400 V AC)
Trefaset tilslutning (3N 400 V AC)
og enfasede solpaneler
Enfaset tilslutning og
trefasede solpaneler

Energimåler
med en kanal
(550-00801)

Energimåler
med tre kanaler
(550-00803)

1

-

mindst 2

1

-

1

1

1

-

2
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Mål gas-, vand- eller elforbrug
•

Anvend en måler med impulsudgang.

•

Tilslut impulsudgangen til impulstælleren (maks. tre målere pr. impulstæller).

•

Angiv skalafaktor og måleenhed for den pågældende måler i programmeringssoftwaren
(f.eks. 1 impuls = 10 liter, 1 impuls = 1000 kWh).

Eksempel tilslutningsskema: enfaset måling af elektricitet
og impulsmåling af gas- og vandmåler.
2.6 kW
12.9€/7d

550-00020

550-00250

550-00801

L
N 230 Vac

OBS

OBS

Tilslut altid strømtangen

Det er kun

og tilslutningsterminalerne

måleroplysningerne på

på samme kredsløb.

energileverandørens

Overhold polariteten

måler, der kan bruges til

ved tilslutning mellem

fakturering.

impulsmåler og
030917

kWh

impulstæller.

Hvordan skaffer man en måler med impulsudgang?
Er der installeret en vand- eller gasmåler? Montér i så fald en impulsgiver (klikanordning) på kabinettet til
denne måler. Der er ikke behov for at foretage ændringer på selve vand- eller gasledningen. Man kan også
bede et VVS-firma om at montere en separat gas- eller vandmåler med impulsudgang.
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Visning af måleroplysninger
På eco-displayet kan man se måleværdierne for de seneste 7 dage. Ældre måleværdier gemmes i
controlleren. Der registreres forbrug pr. overvåget kanal hvert tiende minut. Man kan når som helst se
sit aktuelle forbrug, og denne værdi opdateres hvert tredje sekund. Med Energy Monitor-softwaren kan
brugeren aflæse energiværdierne, indsætte energiomkostningerne og eksportere måleværdier til en
Excel-fil. På www.niko.eu kan man downloade softwaren gratis (fås til både pc og Mac).

Eksempel tilslutningsskema: trefaset måling med
solcelleanlæg og to enfasede belastninger

2.6 kW
12.9€/7d

550-00020

550-00803

PC

550-00803

550-00103

16 A

N
L1
L2
L3

030917

20 A

16 A

20 A

kWh
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Lysstyring
En bolig fortjener god og funktionel belysning. Det er vigtigt at kunne styre belysningen nemt uden at skulle prøve alle tryk.
Nye typer lyskilder har åbnet for helt nye muligheder for lyssætning, mens den klassiske glødepære bliver et stadig mere sjældent syn.
Mulighederne for at eksperimentere med punktlys, forskellige farver samt belysning af indretningen skaber en mere dynamisk lyssætning
i forhold til en jævn belysning overalt i rummet. Niko Home Control tænder, slukker og dæmper de nye lyskilder nemt og brugervenligt.
Enkel installation
•

Modulinstallation:
-- Relæmodul med tre eller seks kanaler.
-- Dæmpermodul med to kanaler.
-- Analogt dæmpermodul med tre kanaler.

•

Enkel, hurtig og sikker installation:
-- Med skydekontakten behøver bussen ikke at blive forbundet internt med kabler.
-- Hvis eltavlen ikke har nogen nulskinne, kan lederen tilsluttes direkte til modulerne.
-- Eltavlen bliver mindre på grund af de meget kompakte moduler.
-- På relæmodulet med seks kanaler er faserne allerede viderekoblede tre og tre.
-- Lang levetid takket være den innovative og patenterede teknik i dæmper- og relæmoduler.

Enkel styring
•

Med LED-indikationer finder man nemt det rigtige tryk i mørket, og man kan se, om en lampe stadig
er tændt.

•

Brugervenlig styring:
-- Tryk
-- Tryk til scenariestyring med display
-- Automatisk styring med bevægelsessensorer
-- Central styring via touch skærm
-- Smartphone og tablet, også uden for hjemmet
-- Automatisk styring med analoge eller digitale sensorer

•

Brugeren dæmper belysningen via et tryk for dæmpning, hvor han selv kan gemme en
foretrukket tilstand.

•

Trådløse tryk og betjeningsenhder i henhold til Easywave-protokollen, hvor kabelføring ikke er
muligt eller ønskværdigt.

Spar energi
•

Brugeren kan også tænde og slukke for stikkontakter: nemt, sikkert og energibesparende.

•

Problemfri lysdæmning af halogen-, gløde-, lavenergi- og LED-lamper.

•

Meget lavt energiforbrug takket være bistabile relæmoduler.

•

Huskede man at slukke for lyset? Brugeren kan nemt kontrollere om lyset er slukket, også selvom han
ikke er hjemme.
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Lysstyring via sensorer
Vil brugeren gerne slippe for hele tiden at tænde og slukke lyset manuelt? Eller ønsker brugeren at
reducere elforbruget til belysning? Løsningen hedder sensorer.
En bevægelsessensor kan monteres næsten helt usynligt i loftet. Den kan bruges som
tilstedeværelsessensor eller bevægelsessensor og som lyssensor. Som tilstedeværelsessensor
tændes og slukkes belysningen automatisk. Som bevægelsessensor tænder man belysningen på et
tryk, og belysningen slukker automatisk, når sensoren ikke længere detekterer nogen bevægelse.
Takket være den indbyggede lysmåler tager sensoren desuden højde for dagslyset.
Det er valgfrit, om den kun skal reagere på dagslys, kun på bevægelser eller begge dele.

Styring af belysninger og stikkontakter
Hvert tryk i relæmodulerne kan belastes med maks. 16 A ved resistiv belastning.
Følgende tabel viser maksimal belastning pr. belysningstype.
Typer af lyskilder

Maks. RMS-strøm

Glødepærer, 230 V-halogenpærer (resistiv belastning)
Lavspændingshalogen med ferromagnetisk
eller elektronisk transformator

16 A
10 A

Lysstofrør, ikke-kompenseret eller kompenseret i serie

10 A

Lysstofrør, parallelt kompenserede

6A

Lavenergipærer (CFLi), LED-pærer og HF-lysstofrør
(belysning med elektronisk drev – ECG)

3A

Bemærk
• Den totale belastning på et modul må ikke overstige 32 A.
• Tilslut ikke forskellige faser på samme modul.
Dæmpet belysning
Det universale dæmpermodul er et DIN-monteret modul med to kanaler til dæmpning af
belysning fra 10 til 400 VA (ved 45 °C) eller 500 VA (ved 35 °C) pr. kanal. Minimumsniveau og
belastningstype indstilles med DIP switch og potentiometeret foran på modulet.
Med et dæmpermdoul kan brugeren dæmpe følgende lyskilder:
• Glødepærer
• 230 V-halogenpærer
• 12 V-halogenpærer med ferromagnetisk transformator
• 12 V-halogenpærer med elektronisk transformator
• Dæmpbare LED-pærer eller LED-armaturer
• Dæmpbare lavenergipærer (CFLi)
Med de analoge moduler 0-10 V og 1-10 V styrer brugeren højeffektsdæmpere og elektroniske
drev for at regulere lysstyrken for lysstofrør og LED-armaturer.
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Eksempel tilslutningsskema: To kredsløb for dæmpning

320-00101

16 A
L
N 230 Vac
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Eksempel tilslutningsskema: 3 HF ballast (1-10 V)

1-10 V

1-10 V

1-10 V

16 A
L
N

230 Vac or 12 Vdc/24 Vdc

Eksempel tilslutningsskema: Tre dæmpere (0-10 V)

DIM
0-10 V

DIM
0-10 V

DIM
0-10 V
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HVAC-styring
Ventilationsstyring
Et ventilationssystem sørger for et sundt indeklima og lavere energiforbrug, hvis der åbnes et vindue. Ventilationssystemet er desværre
forbundet med et vist energispild. Når varmesystemet lukker opvarmet varm luft ud og tager ny frisk luft ind, skal det varme luften
op igen. I en ny bolig ligger dette spild på ca. 20-25 %. Det er ikke kun varmespildet ved ventilation, men også ventilationssystemets
elforbrug, der er en vigtig grund til at bruge intelligent ventilationsstyring. Dermed sker luftskiftet i det nødvendige tempo for at forhindre
unødvendigt energiforbrug.
Eksempel
tilslutningsskema :
ventilationsstyring

Enkel installation
•

-- Samme tilslutning som den klassiske omskifter med tre niveauer.
-- Et enkelt modul til styring af forskellige typer ventilation (to- eller tretrådet).
-- Egnet til ventilationstyper med mekanisk ventilation af udsugningsluft og med

COMMON

HIGH

MID

Ventilation
unit
LOW

Det er nemt at integrere ventilationsstyringen i din installation:

mekanisk ventilation af ind- og udsugningsluft med varmegenvinding.
-- Ventilationssystemet styres via NO-kontakter uden kompleks integration.
-- Styrelogikken er indbygget i modulet og i softwaren.
Enkel styring
•

En nemmere tilværelse:
-- Er der aktivitet på badeværelset, eller tændes lyset over køkkenbordet?
Ventilationen skifter automatisk til et højere niveau.
-- Med den brugervenlige ventilationskontrol kan brugeren nemt styre ventilationshastigheden.
LED-indikation viser, hvilket niveau der er valgt.
-- Med fjernbetjeningen kan brugeren også styre ventilationen, når han ikke er hjemme.
Ventilationssystem, solafskærmning og varmesystem samarbejder for at sikre et optimalt
indeklima.
Ventilationsniveau

3-leder

2-leder

lav

kanal 1

normal

kanal 2

kanal 2

høj

kanal 3

kanal 3

Spar energi
Takket være Niko Home Control og ventilationsstyring kan man spare energi. Når brugeren forlader
hjemmet, skifter ventilationen automatisk til det laveste niveau. Når brugeren kommer hjem igen, skifter
den til normal tilstand. Dermed bevares et sundt indeklima, selvom der ikke udluftes så meget varm luft,
og blæsermotorerne ikke bruger mere energi end nødvendigt.
Et ventilationssystem styres med 2- eller 3-leder kabel. Se styringsmetoden i ventilationssystemets
manual.
•

Ved 2-leder tilslutter man den fælles leder (fra blæserenheden) og to styreledninger. Hvis ingen af
styreledingerne er aktiveret, kører ventilationen på det laveste niveau.

•

Ved 3-leder tilslutter man den fælles leder (fra blæserenheden) og tre styreledingerne. Hver enkelt
styreledning svarer til en bestemt ventilationshastighed.
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Varmestyring
Stuen bruges på andre tidspunkter end køkkenet eller badeværelset. Børn bruger deres værelse efter skoletid til både leg og lektielæsning.
Ikke alle rum i huset behøver at blive opvarmet samtidigt. Niko Home Control er en nem og energieffektiv løsning.
Enkel installation
•

Det er nemt at integrere varmerstyring i din installation:
-- Varmesystemet reguleres via NO-kontakter uden kompleks integration
-- Styrelogikken er indbygget i modulet og i softwaren
-- Energisparende programmer kan nemt tilføjes via programmeringssoftwaren

•

De samme komponenter kan også bruges til køling. Man kan indstille termostaterne i både
køle- og varmetilstand.

•

Modulinstallation
-- Et modul kan styre fire zoner
-- Det er nemt at tilslutte ekstra moduler

Enkel styring
•

Nem styring af hver enkelt zone.

•

Man kan vælge mellem forskellige programmer, som brugeren tilpasser efter sine egne behov.

•

Brugervenlig termostat.

•

Automatisk varmestyring: Brugeren behøver ikke gå rundt i boligen for at indstille termostaterne.

•

Bedre daglig komfort takket være fjernbetjening: Med et tryk på smartphonen eller tablet kan
brugeren skrue op for varmen, inden han tager hjem fra arbejde. Dermed behøver han aldrig
komme hjem til en kold bolig.

Spar energi
•

Varmerstyringen fra Niko Home Control giver en energibesparende løsning:
-- Zoner bliver ikke unødigt opvarmet
-- Når man kommer hjem, er de ønskede rum allerede varme
-- Opvarmningen skifter til eco-tilstand, når brugeren forlader hjemmet
-- Opvarmningen slukkes, hvis der f.eks. står et vindue åbent
-- Markiser aktiveres automatisk, når brugeren ikke er hjemme, så snart
indetemperaturen overskrides

29

30

Rumstyring, vandbåret system
Moderne varmekedler er forsynet med diverse intelligente systemer til bestemmelse af varmekurver, der tager højde for udetemperatur. Niko Home Control blander sig ikke i det. Producenterne af varmesystemerne ved selv bedst, hvorfor og hvordan visse
funktioner skal reguleres.
Niko Home Control styrer i stedet for temperaturen i hver enkelt zone og fortæller kedlen, hvis
der er et et opvarmningsbehov i en eller flere af zonerne. I en moderne kedel kan det gøres via en
separat kontaktindgang.
Hvordan styrer Niko Home Control temperaturen i de forskellige zoner?
Niko Home Controls termostat afgør, om et rum skal opvarmes eller afkøles. En elektrisk ventil
regulerer tilførslen til det pågældende rum. Denne ventil skal monteres på en gulvvarmefordeler eller
en radiator.
De mest almindelige ventiler, der bruges, er af typen tænd/sluk med styrespænding (230 V) eller
lavspænding (24 V eller 12 V). Ved aktivering af ventilen varer det 30-40 sekunder, før ventilen
begynder at åbnes. Efter cirka to til tre minutter er ventilen helt åben eller lukket.
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Eksempel tilslutningsskema: varmesystem

Gulvvarme
Vloerverwarming

Radiatorer
Radiatoren

Pumpe
pomp

mengcircuit
Shunt

VerwarmingsVarmesystem
eenheid

Elektrische
Elektrisk
verwarming
Radiator

550-00020

N
L
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550-00150

550-00103

Tilslutning af varmestyring til varmeinstallationen
Niko Home Controls varme- og kølemodul tager højde for ventilens reaktionstid fra varmesystemet.

6 muligheder:
1. Installationen styrer varmesystemet, når der er brug for varme
Ud over varmesystemets egne termostater kan der også bruges en separat digital indgang til styringen.
Niko Home Controls HC-kontakt tilsluttes denne indgang.
Når der er et varmebehov, lukkes Niko Home Controls kontakt. Dermed ved varmesystemet, at
vandet skal opvarmes. Når kontakten åbnes, ved varmesystemet, at der ikke længere er brug for
varme. Varmesystemet påbegynder så sin nedlukningsproces og lader bl.a. cirkulationspumpen køre i
nogle minutter ekstra.
Varmesystemet beholder sin reguleringsfunktion. Systemet vil f.eks. stadig regulere vandtemperaturen
baseret på udetemperaturen og returvandets temperatur.
2. Niko Home Control styrer cirkulationspumpen til en varmtvandsbeholder
I et sådant system holder f.eks. en kedel eller varmepumpe vandet på en bestemt temperatur. Niko
Home Control regulerer cirkulationen, hvis der er brug for varme i en eller flere zoner. Varmesystemet
beholder sin reguleringsfunktion.
3. Rumstyring til elektrisk opvarmning
Man kan bruge Niko Home Control termostater til at styre den elektriske opvarmning i en eller flere
zoner. For at gøre det, skal man have en termostat og en varmestreng i hver zone. Styringen kan
programmeres i softwaren. Elektriske opvarmningssystemer kan tilsluttes udgang 1-4 på et varmemodul
eller en udgang på et varme-/kølemodul.
4. Varmepumpe med passiv køling
Niko Home Control kan også styre systemer med varmepumper. De forskellige zoner kan styres med
termostaten. Dette er muligt, hvis varmepumpen er indstillet til at forsyne boligen med passiv køling i en
varm periode. Bemærk, at et system aldrig kan levere varme og køling på samme tid! Derfor kan man
først starte systemet, når alle termostater er lukkede eller i samme stilling.
5. Kombination af gulvvarme/radiatorer
I mange hjem kombineres traditionelle radiatorer i soveværelser med gulvvarme i
stuen. Denne kombination kan også styres med Niko Home Control.
6. Kombination
Ovenstående styringer kan også kombineres, når blot der findes en form for opvarmning og kun én
termostat i hver zone.
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Motorstyring af solafskærmning
Mange boliger har i dag eldrevne markiser, gardiner og rulleskodder. Om aftenen og natten giver rulleskodderne beskyttelse
og tryghed, og om dagen holder de uønsket sollys ude. Med markiser bliver brugeren ikke blændet af lyset udefra, og
indetemperaturen forbliver på et behageligt niveau. Funktioner, som brugeren tager for givet, men som i en traditionel installation
trods alt kræver en del manuel styring. Også når der ikke er nogen hjemme, kan rulleskodderne køres ned om aftenen, eller markisen
kan automatisk køres op. Niko Home Control opfylder brugerens behov.
Enkel installation
• Modulinstallation:
-- Meget enkel dimensionering: Et modul styrer tre motorer, der kan reguleres separat.
• Enkel, hurtig og sikker installation:
-- Med skydekontakten mellem modulerne behøver bussen ikke at blive viderekoblet
internt med kabler.
-- Hvis eltavlen ikke har nogen nulskinne, kan lederen tilsluttes direkte til modulerne.
-- Eltavlen bliver mindre på grund af de meget kompakte enheder.
-- Reguleringen kan indstilles via programmeringssoftwaren: kørselstider for åbning og lukning…
Enkel styring
• Tryghedsfølelse:
-- Selvom brugeren ikke er hjemme, lukkes rulleskodderne eller gardinerne automatisk, når og så
længe brugeren ønsker det.
-- LED-indikationer gør det nemt at finde trykket i mørke.
• Brugervenlig og nem styring:
-- Motorstyring
-- Automatisk tidsstyring via kalender-funktion og termostater, det giver:
Solvarme, når det er hensigtsmæssigt
-- Central styring via touch skærm
-- Smartphone og tablet, også uden for hjemmet
-- Scenariestyring, f.eks. når der ses tv
• Kompakte betjeningsenheder, der kun fylder lidt og findes i samme designserier som Nikos
øvrige produkter.
• Med fjernbetjening via smartphone og tablet kan brugeren også indstille markiser til den
ønskede stilling, når han opholder sig uden for hjemmet. Dermed kan solafskærmning,
ventilation og airconditioning afstemmes perfekt til hinanden.
Spar energi
• Med automatisk styring af markiser og rulleskodder undgås energikrævende airconditioning til
afkøling af rummet. Så snart det bliver for varmt, aktiveres solafskæmningen, også når der ikke er
nogen hjemme. Dermed sparer man energi, og det bliver ikke for varmt i huset.
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Eksempel tilslutningsskema: styring af
230 V-motorer til markiser eller rulleskodder

OBS
•
•
•

Kobl ikke forskellige faser på samme modul.
Kobl ikke forskellige spændinger på samme modul.
En kanal kan belastes med maks. 6 A.

16A
L
N 230V~
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Motorstyring af lamelgardiner eller persienner
Lamelgardiner og persienner giver privatliv og lukker for stærkt sollys ude. Med Niko Home Control bliver styringen mere
brugervenlig. Hvis brugeren ikke er hjemme, fungerer styringen automatisk. Dermed bliver indetemperaturen ikke for høj, og
kølebehovet mindre – et energibesparende tiltag.
Enkel installation
•

Modulinstallation:
-- Meget enkel dimensionering: et modul kan styre op til tre lamelgardiner eller persienner.

•

Enkel, hurtig og sikker installation:
-- Med skydekontakten mellem modulerne behøver bussen ikke at blive viderekoblet
internt med kabler.
-- Hvis eltavlen ikke har nogen nulskinne, kan lederen tilsluttes direkte til modulerne.
-- Eltavlen er mindre på grund af de meget kompakte enheder.
-- Reguleringen kan indstilles via programmeringssoftwaren: kørselstider for åbning
og lukning.
-- Lamelgardiner og persienner samt rulleskodder og markiser styres med samme modul.

Enkel styring
• Tryghedsfølelse:
-- Selvom brugeren ikke er hjemme, lukkes persiennerne eller gardinerne automatisk,
når og så længe brugeren ønsker det.
-- LED-indikationer gør det nemt at finde trykket i mørke.
• Brugervenlig og nem styring:
-- Motorstyring
-- Automatisk tidsstyring via kalender og termostater: solvarme, når det er hensigtsmæssigt
-- Central styring via touch skærm
-- Smartphone og tablet, også uden for hjemmet
-- Scenariestyring, f.eks. når der ses tv
• Kompakte betjeningsenheder, der kun fylder lidt og findes i samme designserier som Nikos
øvrige produkter.
• Med fjernbetjening via smartphone og tablet kan brugeren også indstille persiennerne og
lamelgardiner til den ønskede stilling, når han opholder sig uden for hjemmet. Dermed kan
solafskærmning, ventilation og airconditioning afstemmes perfekt til hinanden.
Spar energi
• Med automatisk styring af lamelgardiner og persienner undgås energikrævende airconditioning
til afkøling af rummet. Så snart det bliver for varmt, lukkes lamelgardiner eller persiennerne, også
selvom der ikke er nogen hjemme.
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Eksempel tilslutningsskema: motorstyring af lamelgardiner eller persienner

24V DC
MOTOR
POWER SUPPLY

16A
L
N 230V~

En motor til styring af lamelgardiner eller persienner
En motor på 230 V AC eller 24 V DC driver lamelgardinerne eller persiennerne. Styring med
230 V AC sker på samme måde som driften af rulleskodder og markiser. Til styring med 24 V DC
skal man have to relæer pr. lamelgardin eller persienne.
Positionsindstilling af lamelgardiner eller persienner
Lamelgardiner eller persienner kan man vinkle eller dreje til forskellige positioner for at lukke lys
ind eller udelukke den uønskede lysmængde.
Lamelgardiner og persienner kan styres på to måder:
•

Impulsstyret regulering til kort vinklings- eller drejetid

•

Drift som almindelige lamelgardiner til en lang vinklings- eller drejetid.

Driftsmetoden kan indstilles med programmeringssoftwaren. Motormodulet kan give meget korte
impulser (ned til 40 ms), så persienner og lamelgardiner kan finjusteres.
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Tryghed
Brugeren føler sig tryg og sikker i sit eget hus. Men meget kan gå galt. Hvis der opstår brand, vil man forlade boligen så hurtigt som muligt.
Hvis nogen eller noget bevæger sig i huset, når brugeren er bortrejst, får han det at vide så hurtigt som muligt via en meddelelse på sin
smartphone. Hvis man har haft uønsket besøg, kan det påvirke tryghedsfølelsen i lang tid. Niko Home Control hjælper brugeren med at
forblive tryg ved at bidrage til, at bringe præventive midler i brug.
Eksempler på Niko Home Control løsninger
•

Tilstedeværelsessimuleringen, der får det til at se ud, som om der altid er nogen hjemme: når det er
mørkt, tændes lyset af og til, og gardiner/rulleskodder åbnes og lukkes automatisk…

•

Når den integreres med et eksternt alarmsystem, blinker husets belysning, når sirenen går i gang.

• Bevægelsessensorer styrer ikke kun belysningen automatisk, ved bevægelse, men også når
brugeren ikke er hjemme, kan de aktivere en indendørs sirene eller sende en meddelelse til en
smartphone.
• Hører brugeren noget mistænkeligt om natten? Med et nødtryk i soveværelset kan han tænde alt
lys i alle rum og udenfor.
• Med orienteringslys installeret i entréen eller på trappen kan brugeren gå sikkert gennem huset
om natten uden at tænde andet lys.
• En brandalarm udløses: Rulleskodder og gardiner køres op, og lyset tændes. Lyset blinker ved
udgangene, så brugeren hurtigt kan finde ud.
• Videodørtelefon: Brugeren kan se, hvem der er ved døren og selv bestemme, hvem der lukkes ind.
• Markiser styres automatisk, afhængigt af sollys, vind og temperatur.
Enkel installation
•

Overskuelig programmering, idet eksterne sensorer navngives via programmeringssoftwaren.

•

Modulinstallation
-- Op til tre eksterne sensorer pr. binær indgang
-- Nemt at tilføje ekstra binære indgange

Enkel styring
•

Når brugeren går hjemmefra, aktiverer han tilstedeværelsessimuleringen og sluk alt-funktionen
på samme tryk ved hoveddøren.

•

Fjernbetjening. På ferie eller ude en aften? Med smartphone eller tablet kan brugeren:
-- Kontrollere sit gas-, vand- og elforbrug.
-- Kontrollere, at ingen apparater er tændt, og slukke dem, hvis de er.
-- Styre rulleskodderne og gardinerne eller aktivere tilstedeværelsessimulering.
-- Se hvor og hvornår der har været bevægelse i huset.
-- Se om en alarm er udløst (f.eks. en port, der ikke er lukket, eller en uventet bevægelse i stuen).

Spar energi
•
•

Via programmeringssoftwaren vælges kun den energibesparende belysning til tilstedeværelsessimuleringen.
Med sluk alt-trykket slukker brugeren al belysning og alle apparater, der ikke behøver at være tændt,
når der ingen er hjemme.

Der kan tilsluttes tre eksterne sensorer til en binær indgangsenhed via en NO-kontakt eller NPNtransistorudgang. Enheden har en fælles tilslutningsterminal (common), hvor sensorernes NPNtransistorudgang tilsluttes.
Der kan tilsluttes tre eksterne analoge sensorer til en analog indgangsenhed på Niko Home Control
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installationen.

Eksempel tilslutningsskema: eksterne digitale
sensorer koblet via en binær indgangsenhed

350-10032

OBS
Brug altid sensorer, der er
egnede til installationer med
ekstra lav spænding (SELV).
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Adgangskontrol
Brugeren vil gerne selv bestemme, hvem han/hun lukker ind, uden at skulle gå hen til hoveddøren eller porten. Løsningen er en
videodørtelefon, der fås med et, to eller fire tryk. Afhængigt af, hvilken version der vælges, kan der ringes til en eller fire zoner.
Touch skærmen viser, hvem der er ved døren, og giver brugeren mulighed for at kommunikere og lukke gæsten ind. Brugeren kan
endda se, hvem der har været ved hoveddøren, når han ikke har været hjemme. Inde i boligen kan man også bruge smartphone eller
tablet til at tage imod en samtale.
Eksempler på almindelige anvendelser:
•

Læge, fysioterapeut, frisør mm. med privatpraksis i boligen

•

Butiksejere, der bor oven over butikken

•

Forældre og børn i et generationshus

•

Far, mor og børn, som hver især har sin egen dørklokke

Enkel installation
•

Det er nemt at integrere videodørtelefonen i din installation:
-- Man skal bare bruge et Ethernet-kabel.
-- Det skal kobles direkte til den tilsluttede controller.
-- Ikke besvarede samtaler gemmes i controlleren.
-- Niko Home Control moduler kan styre ekstra tilbehør, f.eks. elektriske låse.

Enkel styring
•

Høj bekvemmelighed
-- Brugeren kan åbne hoveddøren og/eller porten via touch skærmen, Niko Home Control
appen eller tilmed via et Niko Home Control tryk.
-- Fleksibel kontrol via touch skærmen, eventuelt suppleret med smartphone eller tablet.
-- Kameraet optager automatisk alle, der ringer på. Dermed kan brugeren på touch skærmen
eller via appen (inden for wifi-netværkets rækkevidde) se de mistede forsøg på at ringe på.
-- Den belyste del af videodørtelefonen ses tydeligt under alle forhold.

• Meget brugervenlig
-- Adgangskontrollen er helt integreret i Niko Home Control.
-- En logisk brugerflade gør det meget nemt for brugeren. Via fanen "adgangskontrol" kan han
tale med gæsten, lukke personen ind, tilpasse lydstyrken, åbne døren og/eller porten…
• Moderne design:
-- Videodørtelefonen passer perfekt til Niko Home Controls design.
-- Formgivningen er stilren og moderne.
-- På videodørtelefonens belyste del er det graverede navn og dørklokkesymbolet belyst.
-- Videodørtelefonens design blev i 2014 belønnet med Red Dot Design Award.
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Eksempel tilslutningsskema: videodørtelefon med ét tryk
Internet

PC

550-2200x

550-20102

550-2200x

DASHBOARD

PoE
550-00501
OUT

PoE
550-00501

IN

OUT

550-20102

PoE
550-00501

IN

OUT

IN

PoE
550-00501
OUT

IN

DASHBOARD

N
L

Udformning og design tilpasset brugeren
Videodørtelefonen er udstyret med et HD-kamera med 130° vidvinkelobjektiv. Via en fuld-dupleks lydforbindelse taler
brugeren og gæster med hinanden uden at skulle vente på, at den anden har talt færdig. Den indbyggede mikrofon minimerer
al forstyrrende baggrundsstøj, f.eks fra trafik. Med den diskrete belysning af trykkene ses den belyste del af den eksterne
videoenhed tydeligt under alle forhold.
Trykkene reagerer også, hvis man har handsker på. Hærværk, skader og slid, der ses med ældre
tryk, hører fortiden til. Når gæsterne ringer på, hører de en ventetone og kan dermed være sikre
på, at trykket er registreret.
Hvordan foregår tilslutningen?
Man tilslutter videodørtelefonen og den tilsluttede controller med et netværkskabel
(UTP, FTP eller STP) og RJ45-stik:
• fra videodørtelefonen til PoE-strømforsyningen (Power over Ethernet)
• fra PoE-strømforsyningen til RJ45-port 1, 2 eller 3 på den tilsluttede controller. Der skal bruges
en netværksswitch, hvis der skal tilsluttes flere end tre IP-enheder.
I videodørtelefonen afisoleres og monteres lederne i plug-in terminalerne.
Controller fungerer som SIP-server og ved, hvortil den skal sende indgående samtaler:
• til touch skærm, via kabel.
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Busprint med monteringsramme, metal
Med busprintet kan man tilslutte et tryk eller en betjeningsenhed til installationen. Busprintet placeres i en Euro dåse. Busprintet med metalramme overholder samme standard som øvrige produkter fra Niko og kan derfor nemt kombineres i en fælles ramme. Monteringsrammen gør
det let at tilpasse trykket til en ujævn væg.
• Dobbelt plug-in terminal: Der kan tilsluttes to ledere pr. terminal
med en diameter på 0,5 - 1 mm

• Montering af tryk: klikmekanisme
• Vægmontering: skruer eller kløer

VARENUMMER

550-14115

Busprint med monteringsramme, metal

Busprint
Med busprintet kan der tilsluttes et tryk eller en betjeningsenhed til installationen. Busprintet placeres i en Euro dåse. Et sæt med kløer kan
bestilles særskilt til dåser uden skruetilslutninger.
• Dobbelt plug-in terminal: Der kan tilsluttes to ledere pr. terminal
med en diameter på 0,5 - 1 mm

• Montering af tryk: klikmekanisme
• Vægmontering: skruer eller kløer

VARENUMMER

550-14110

Busprint

TILBEHØR

450-00067

Sæt med monteringskløer til busprint

2-4 busprint vertikal/horisontal
Busprintet til flere tryk og betjeningsenheder monteres i en Euro dåse med skruetilslutning. Der kræves ikke yderligere Euro dåser til montering
af rammen. Det er op til den enkelte, om man foretrækker at arbejde nedad, opad, til venstre eller højre fra Euro dåsen. Det er meget nemt at
tilføje tryk senere uden indgreb i bygningen. Et sæt med kløer kan bestilles særskilt til dåser uden skruetilslutninger.
OBS! Bestil altid en buskobler sammen med busprintet, hvis der er flere end ét tryk. Buskobleren varetager kommunikationen mellem
busprintet til flere tryk og installationen.
• Montering af tryk: klikmekanisme

• Vægmontering: skruer eller kløer

BUSPRINT

550-14020

2-busprint (centerafstand 71 mm, horisontalt)

550-14027

2-busprint (centerafstand 71 mm, vertikalt)

550-14030

3-busprint (centerafstand 71 mm, horisontalt)

550-14037

3-busprint (centerafstand 71 mm, vertikalt)

550-14040

4-busprint (centerafstand 71 mm, horisontalt)

Buskobler til busprint
Buskobleren varetager kommunikationen mellem busprint og installationen. Buskobleren kan monteres i valgfri position på busprintet til
flere tryk.
• Dobbelt plug-in terminal: Der kan tilsluttes to ledere pr. terminal
med en diameter på 0,5 - 1 mm
VARENUMMER

550-14090
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Buskobler til busprint

Rammer bestilles separat.

• Montering på busprint: to skruer
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Tryk
Et enkelt tryk er forsynet med en tangent. Med denne tangent kan brugeren styre et belysningssted eller -kredsløb, tænde, slukke eller dæmpe
et dæmpbart belysningssted eller aktivere et scenarie. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af de
enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-51001

124-51001

154-51001

123-51001

161-51001

200-51001

157-51001

220-51001

221-51001

121-51001

122-51001

Tryk med LED
Et enkelt tryk er forsynet med en tangent. Med denne tangent kan brugeren styre et belysningssted eller -kredsløb, tænde, slukke eller dæmpe
et dæmpbart belysningssted eller aktivere et scenarie. Trykket har en gul LED-indikator, der viser funktionens status. Trykket monteres på et
busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-52001

124-52001

154-52001

123-52001

161-52001

200-52001

157-52001

220-52001

221-52001

121-52001

122-52001

2-tryk
Et 2-tryk er forsynet med to tangenter. Med disse tangenter kan brugeren styre et belysningssted eller -kredsløb, tænde, slukke eller dæmpe et
dæmpbart belysningssted eller aktivere et scenarie. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af de
enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-51002

124-51002

154-51002

123-51002

161-51002

200-51002

157-51002

220-51002

221-51002

121-51002

122-51002

2-tryk med LED
Et 2-tryk er forsynet med to tangenter. Med disse tangenter kan brugeren styre et belysningssted eller -kredsløb, tænde, slukke eller dæmpe
et dæmpbart belysningssted eller aktivere et scenarie. Trykket har en gul LED-indikator, der viser funktionens status. Trykket monteres på et
busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-52002

124-52002

154-52002

123-52002

161-52002

200-52002

157-52002

220-52002

221-52002

121-52002

122-52002

Rammer bestilles separat.
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4-tryk
Et 4-tryk er forsynet med fire tangenter. Med disse tangenter kan brugeren styre et belysningssted eller -kredsløb, tænde, slukke eller dæmpe
et dæmpbart belysningssted eller aktivere et scenarie. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af de
enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-51004

124-51004

154-51004

123-51004

161-51004

200-51004

157-51004

220-51004

221-51004

121-51004

122-51004

4-tryk med LED
Et 4-tryk er forsynet med fire tangenter. Med disse tangenter kan brugeren styre et belysningssted eller -kredsløb, tænde, slukke eller dæmpe
et dæmpbart belysningssted eller aktivere et scenarie. Trykket har en gul LED-indikator, der viser funktionens status. Trykket monteres på et
busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-52004

124-52004

154-52004

123-52004

161-52004

200-52004

157-52004

220-52004

221-52004

121-52004

122-52004

Tryk for dæmpning
Et enkelt tryk for dæmpning er forsynet med en gruppe med tre tangenter. Med disse tangenter kan brugeren tænde, slukke eller dæmpe et
belysningssted eller en gruppe af belysningssteder. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Trykket har en favorit-positionstangent
i midten, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når lyset er dæmpet til den ønskede favorit-position.
Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.
VARENUMMER

101-51043

124-51043

154-51043

123-51043

161-51043

200-51043

157-51043

220-51043

221-51043

121-51043

122-51043

2-tryk for dæmpning
Et 2-tryk for dæmpning er forsynet med to grupper med tre tangenter. Med disse tangenter kan brugeren tænde, slukke eller dæmpe to
belysningssteder eller to grupper af belysningssteder. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Trykket har en favorit-positionstangent i midten af hver gruppe, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når lyset er dæmpet til den ønskede
favorit-position. Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.
VARENUMMER
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Rammer bestilles separat.

101-51046

124-51046

154-51046

123-51046

161-51046

200-51046

157-51046

220-51046

221-51046

121-51046

122-51046

2.01
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Tryk for motorstyring
Et enkelt tryk for motorstyring er forsynet med en gruppe med tre tangenter. Med dem kan brugeren styre motorer til en gruppe af markiser,
rulleskodder eller persienner. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Trykket har en favorit-positionstangent i midten, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position. Se beskrivelse og illustration af
de enkelte designs på side 62-63.
VARENUMMER

101-51033

124-51033

123-51033

161-51033

200-51033

157-51033

220-51033

221-51033

121-51033

122-51033

154-51033

2-tryk for motorstyring
Et 2-tryk for motorstyring er forsynet med to grupper med tre tangenter. Med disse tangenter kan brugeren styre motorer til to grupper af
markiser, rulleskodder eller persienner. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Trykket har en favorit-positionstangent i midten af
hver gruppe, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position.
Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.
VARENUMMER

101-51036

124-51036

154-51036

123-51036

161-51036

200-51036

157-51036

220-51036

221-51036

121-51036

122-51036

Tryk for ventilationsstyring med LED
Tryk for ventilationsstyring med LED. Trykket er forsynet med fire tangenter: En til hver tilstand i ventilationssystemet (lav, normal, høj og en
disponibel) og en tangent til forceret tilstand, der aktiverer den højeste indstilling i en forudindstillet tidsperiode. Derefter vender den tilbage til
den foregående tilstand. Tangenterne har en gul LED-indikator, der viser, hvilken tilstand der er aktiveret. Trykket monteres på et busprint via en
klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-52054

124-52054

154-52054

123-52054

161-52054

200-52054

157-52054

220-52054

221-52054

121-52054

122-52054

Tryk interface
Interface trykket bruges til at tilslutte eksterne tryk (f.eks. traditionelle danske tryk) til Niko Home Control. Interface trykket installeres bag det
eksterne tryk. Niko Home Control kan let styres af tryk i dansk design ved brug af dette interfacemodul. Modulet har 4 indgange, og bruges
således let til et traditionelt 4-tryk.
• Egnet til maks. fire potentialfrie NO-tryk eller NPNtransistorudgange
• Må kun tilsluttes en SELV-kontakt (ekstra lav spænding)
• Maks. afstand til tryk: 2 m
• Spænding: 26 VDC (ZLVS)

• Størrelse: 40 x 27 x 5 mm (HxBxD)
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: -25-55 °C

VARENUMMER

550-20000

Tryk interface

Rammer bestilles separat.
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Sluk alt-tryk
Sluk alt-trykket er forsynet med en trykknap, der er silketrykt med et sluk alt-symbol. Med denne trykknap kan brugeren udføre en
sluk alt-handling. Trykket har en gul LED-indikator, der viser funktionens status. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme.
Se beskrivelse og illustration af de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-52910
123-52910

121-52910

122-52910

124-52910

154-52910

157-52910

161-52910

200-52910

201-52910

220-52910

221-52910

Nødtryk
Nødtrykket er forsynet med en trykknap, der er silketrykt med et nødsymbol. Med denne trykknap kan brugeren udføre en nødhandling.
Trykket har en gul LED-indikator, der viser funktionens status. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og
illustration af de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-52911
123-52911

121-52911

122-52911

124-52911

154-52911

157-52911

161-52911

200-52911

201-52911

220-52911

221-52911

Ferietryk
Ferietrykket er forsynet med en trykknap, der er silketrykt med et feriesymbol. Med denne trykknap kan brugeren udføre en feriehandling. Trykket har en gul LED-indikator, der viser funktionens status. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og illustration af
de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER

101-52912
123-52912

121-52912

122-52912

124-52912

154-52912

157-52912

161-52912

200-52912

201-52912

220-52912

221-52912

Timertryk
Timertrykket er forsynet med en trykknap, der er silketrykt med et timersymbol. Med denne trykknap kan brugeren udføre en timerhandling.
Trykket har en gul LED-indikator, der viser funktionens status. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Se beskrivelse og
illustration af de enkelte designs på side 62-63.

VARENUMMER
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Rammer bestilles separat.

101-52913
123-52913

121-52913

122-52913

124-52913

154-52913

157-52913

161-52913

200-52913

201-52913

220-52913

221-52913
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Tryk for scenariestyring
Med et tryk for scenariestyring kan brugeren skabe op til 8 forskellige scenarier til en forudindstillet lejlighed. Et scenarie er en kombination af
indstillinger for belysning, markiser, persienner osv. f.eks. se tv, spise, gøre rent osv.
• Anbefalet monteringshøjde: 150 cm
• Indbygningsdybde: 20 mm
• Størrelse: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
• Spænding: 26 VDC (SELV, ekstra lav spænding)

• Farve antracit
• Belyst farvedisplay med tre tangenter
• Omgivelsestemperatur: 0-50 °C

VARENUMMER

550-13041

Tryk for scenariestyring

Eco-display
Med eco-displayet kan brugeren overvåge sit energi-, gas- og vandforbrug samt energiproduktionen. Det kan også bruges til at aktivere sluk
alt-funktionen eller tilstedeværelsessimuleringen. Eco-displayet viser information om el-, gas- og vandforbruget samt elproduktionen. Typen af
information, der vises, afhænger af, hvilke målere der installeres. Energimåleren for el måler elforbruget eller -produktionen. Impulstælleren
måler el-, gas- og/eller vandforbruget. Det aktuelle elforbrug angives i W eller kW, mens gas- og vandforbruget angives i m³. Forbruget for den
aktuelle uge angives i DKK eller EUR. Brugeren kan trykke på sluk alt-trykket for at aktivere funktionen, når han går hjemmefra. Brugeren vil
straks bemærke, at forbruget reduceres. Brugeren kan aktivere tilstedeværelsessimulering ved at aktivere trykket for tilstedeværelsessimulering.
Dermed tændes der tilfældigt for lamper, så der skabes en følelse af tryghed. Det anbefales at montere eco-displayet tæt på den udgang,
brugeren anvender, når huset forlades.

Niko Home Controls eco-display er blevet tildelt prisen Red Dot Design Award 2011.
• Anbefalet monteringshøjde: 150 cm
• Indbygningsdybde: 20 mm
• Størrelse: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
• Spænding: 26 VDC (SELV, ekstra lav spænding)
• Belyst farvedisplay med tre tangenter

• Farve antracit
• Omgivelsestemperatur: 5-45 °C
• Er i overensstemmelse med IEC60730-2-9, EN 50491-5-2,
EN 50491-2 og EN 50090-2-3

VARENUMMER

550-13081

Eco-display

Termostat
Termostaten monteres i et rum, der er udstyret med et gulvvarmesystem, varmeelement eller en køleenhed. Den styrer opvarmningen eller
kølingen af det rum, hvor den er monteret i. Termostaten bruges i kombination med varme-/kølemodulerne. Eftersom Niko Home Control
styrer opvarmningen eller kølingen i forskellige rum, kan brugeren spare masser af energi ved at koble termostaten til f.eks. sluk alt-funktionen
eller kalender-funktionen (i modsætning til at opretholde en fast temperatur hele tiden, f.eks. ved hjælp af traditionelle termostater).

• Anbefalet monteringshøjde: 150 cm
• Indbygningsdybde: 20 mm
• Størrelse: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
• Spænding: 26 VDC (SELV, ekstra lav spænding)
• Belyst farvedisplay med tre tangenter
• Dags-/ugeprogrammering
• 3 ugeprogrammer: to til opvarmning og et til køling

• 5 programmer: dag, nat, eco, slukket (frostfrit) og køling
• Indstillingspræcision: 0,5 °C
• Kapslingsklasse: IP20
• Omgivelsestemperatur: 5-40 °C
• Er i overensstemmelse med IEC60730-2-9, EN 50491-5-2,
EN 50491-2 og EN 50090-2-3
• Farve antracit

VARENUMMER

550-13051

Termostat

Rammer bestilles separat.
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Touch skærm
Med denne touch skærm kan man nemt styre hele Niko Home Control installationen fra ét centralt sted: tænde, slukke og dæmpe belysningen,
indstille temperaturen, indstille persienner til den ønskede tilstand, overvåge energiforbruget og installationens status.
Touch skærmen har en indbygget lyssensor og tilpasser derfor skærmens lysstyrke til det omgivende lys.
Takket være tilslutningen til Niko Home Controls videodørtelefon er det meget nemt at installere adgangskontrol. Det betyder, at brugeren kan
besvare indgående opkald og kontrollere ikke besvarede opkald. En LED-indikation viser eventuelle ikke besvarede opkald, også når enheden
står på standby.
Kabeltilslutningen til netværket sikrer en meget pålidelig tilslutning.
Det kræver blot en Euro dåse for at montere touch skærmen. Touch skærmen monteres med et netværkskabel (UTP, FTP eller STP) til
PoE-strømforsyningen, der bestilles separat. Alternativt kan der installeres en separat 24 V DC-transformator i skabet. Der kan bruges op til
ti touch skærme, aktive smartphone- eller pc-apps samtidigt pr. installation.

• Spænding: 24 V DC (±10 %) (SVV, JYSTY, TPVF, UTP osv.)
eller Power over Ethernet (PoE) (UTP, STP, FTP) (48 V DC)
• Forbrug: 500 mA (24 V DC) eller 250 mA (PoE 48 V DC)
• Omgivelsestemperatur:
- I drift: 0-40 °C
- Opbevaring og transport: -10-65 °C

VARENUMMER

50

550-20102

Touch skærm

550-00501

PoE-strømforsyning

340-00021

Transformator, 24 V DC - 25 W

340-00022

Transformator, 24 V DC - 50 W

340-00023

Transformator, 24 V DC - 100 W

• Hastighed Ethernet-tilslutning: 10-100 Mbit/s
• CE-mærket
• Størrelse: 124 x 192 x 20 mm (HxBxD)
• Skærmstørrelse: 7”
• Skærmopløsning: 1024 x 600
• Vægt: 570 g (ekskl. konnektor og skruer)
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Videodørtelefon
Denne veldesignede videodørtelefon til planforsænket montering dækkes af en sort frontplade af anodiseret aluminium (3 mm tyk). Enheden er
udstyret med et 130° HD-farvekamera og et navneskilt i plexiglas, der kan graveres. Videodørtelefonen leveres komplet med en indmuringsdåse. Den unikke patentanmeldte belysningsteknik giver en smuk og jævn belysning af det graverede navneskilt, hvilket sikrer god synlighed i
mørke. Trykket kræver ingen vedligeholdelse og er ekstremt holdbart. I kombination med touch skærmen kan videodørtelefonen integreres
som adgangskontrol i en installation, der er udstyret med en tilsluttet controller. En smartphone eller tablet kan bruges i wifi-netværk som intern
videoenhed. OBS: Vi anbefaler, at hver installation ud over smartphone og/eller tablet også forsynes med mindst én touch skærm. En enhed
med kabeltilslutning er altid mere pålidelig end en mobil enhed.
• Spænding: 48 V DC ±10 %
• Forbrug: 5 W
• Omgivelsestemperatur: -30-60 °C
• Størrelse indmuringsdåse: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
• Størrelse udendørs enhed: 256 x 110 mm (HxB)
• Opløsning HD-kamera: 720 horisontale tv-linjer

• Kameravinkel: 130°
• Luxområde: 1 lux
• Montering: til indbygning
• Kapslingsklasse: IP53
• CE-mærket

VARENUMMER

550-22001

1-tryk, belyst

550-22002

2-tryk, belyst

550-21004

4-tryk (ikke belyst)

550-00501

PoE-strømforsyning

TILBEHØR

550-22091

Reservenavneskilt til videodørtelefon med 1-tryk

550-22092

Reservenavneskilt til videodørtelefon med 2-tryk

Bevægelsessensor, indendørs til Niko Home Control
Denne bevægelsessensor er kun beregnet til indendørs brug. Niko Home Control leverer strøm til bevægelsessensoren. Der er ikke brug for
yderligere strømforsyning. Kan bruges som bevægelsessensor eller som bevægelsessensor i kombination med en lyssensor.
• Spænding: 26 V DC (SELV, ekstra lav spænding)
• Detekteringsvinkel: horisontalt 180°, vertikalt 60°
• Rækkevidde: 8 m (horisontalt)

• Tidsforsinkelse: 10 s – uendelig
• Kan betjenes manuelt
• Omgivelsestemperatur: -5-45 °C
• CE-mærket

• Anbefalet monteringshøjde: 90-110 cm
• Luxområde: 5-1200 lux
SOKKEL

550-20211

Til montering med skruer

CENTRUMPLADE

101-55511

124-55511

154-55511

123-55511

161-55511

200-55511

157-55511

220-55511

221-55511

121-55511

122-55511

Rammer bestilles separat.
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360° Mini-PIR til Niko Home Control
Mini-PIR detekterer bevægelse og forandringer i lysintensitet. Ved hjælp af denne information kan forskellige Niko Home Control funktioner
aktiveres eller deaktiveres. Produktet er egnet til planforsænket montering i nedhængte lofter, både indendørs og udendørs.
• Størrelse: 13,3 x 36 mm (HxB), 62,6 x 36 mm (HxB)
(inkl. ikke synlig del)
• Spænding: 26 V DC (SELV, ekstra lav spænding)
• Forbrug: 0,1 W/5 mA (10 Niko Home Control point)
• Detekteringsvinkel: 360°
• Rækkevidde: cirkel, maks. 9,5 m i en højde af 3 m
(indstillet til høj følsomhed)
• Tilsluttes direkte til bussen

• Tilslutning: kabel 50 cm, 2 x 0,5 mm²
• Monteringshøjde: 2-3 m
• Bordiameter: 30 mm
• Luxområde: 2-25.000 lux
• Tidsforsinkelse: 1 s – uendelig
• Kapslingsklasse: IP65
• Omgivelsestemperatur: -20-50 °C
• CE-mærket

VARENUMMER

550-20220

Mini-PIR

Bevægelsessensor udendørs (hvid)
Denne bevægelsessensor er egnet til brug i indkørsler, på udendørs pladser, i haver og garager. Sensoren er forsynet med en integreret lyssensor. Den kan drejes horisontalt inden for en vinkel på 25° for at ændre detekteringsretningen. Hvis man ikke ønsker, at bevægelsessensoren
skal detektere bevægelse inden for en bestemt del af detekteringsområdet, kan man dække sensorlinsen med den medfølgende blænde.
Niko Home Control leverer strøm til bevægelsessensoren. Der kræves ikke yderligere strømforsyning.
• Spænding: 26 V DC (SELV, ekstra lav spænding)
• Detekteringsvinkel: 180°
• Rækkevidde: halvcirkel, til maks. 14 m (i en højde af 2,5 m)
• Tilsluttes direkte til bussen
• Luxområde: 5 lux – uendelig
• Hysterese: + 10 %
• Tidsforsinkelse: 8 s - 30 min.

• Monteringshøjde: 2,5 m
• Kabelgennemføring: 2 x 12,5 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Omgivelsestemperatur: -20-45 °C
• CE-mærket
• I overensstemmelse med EN60669-2-1

VARENUMMER

550-20200

Bevægelsessensor udendørs, hvid

TILBEHØR

390-20050

Loftsbeslag, hvid

Bevægelsessensor udendørs til Niko Home Control (antracit)
Denne bevægelsessensor er egnet til brug i indkørsler, på udendørs pladser, i haver og garager. Sensoren er forsynet med en integreret lyssensor. Den kan drejes horisontalt inden for en vinkel på 25° for at ændre detekteringsretningen. Hvis man ikke ønsker, at bevægelsessensoren
skal detektere bevægelse inden for en bestemt del af detekteringsområdet, kan man dække sensorlinsen med den medfølgende blænde.
Niko Home Control leverer strøm til bevægelsessensoren. Der kræves ikke yderligere strømforsyning.
• Spænding: 26 V DC (SELV, ekstra lav spænding)
• Detekteringsvinkel: 180°
• Rækkevidde: halvcirkel, til maks. 11 m (i en højde af 2,5 m)
• Tilsluttes direkte til bussen
• Luxområde: 5 lux – uendelig
• Hysterese: + 10 %
• Tidsforsinkelse: 8 s - 30 min.
VARENUMMER

550-20201

Bevægelsessensor udendørs, antracit

TILBEHØR

390-20150
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Loftsbeslag, antracit

• Monteringshøjde: 2,5 m
• Kabelgennemføring: 2 x 12,5 mm
• Kaplingsklasse: IP54
• Omgivelsestemperatur: -20-45 °C
• CE-mærket
• I overensstemmelse med EN60669-2-1
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Analog lyssensor, IP54
Analog lyssensor til udendørs brug (IP54). Bruges i kombination med Niko Home Control analog indgang (550-00230). Lyssensoren har fire
forskellige arbejdsområder, som vælges ved hjælp af DIP-switch: 3 til 300 lux, 30 til 3 Klux, 300 til 30 Klux eller 600 til 60 Klux.
• Spænding: 24 V DC ±10 %
• Udgangssignal: 0-10 V
• Kaplingsklasse: IP54

• Luxområde: 3-300 lux, 30-3 Klux, 300-30.000 lux eller
600-60.000 lux
• Omgivelsestemperatur: -40-50 °C

VARENUMMER

350-10012

Analog lyssensor, IP54

Skumringsrelæ, 24 V, 1 kanal (4 A)
Skumringsrelæ til montering på en ydervæg (IP54). Egnet til at tænde/slukke for udendørs belysning. Til brug i kombination med en binær
indgang (550-00210). Stor sensoroverflade til præcis lysmåling.
• Spænding: 24 VAC/VDC ±10 %
• Relækontakt: NO (maks. 4 A)
• Hysterese: + 50 %
• Tidsforsinkelse: ±1 min.
• Luxområde: 2-200 lux

• Kapslingsklasse: IP54
• Omgivelsestemperatur: -50-50 °C
• Størrelse: 102 x 73 x 39 mm (HxBxD)

VARENUMMER

350-10032

Skumringsrelæ, 24 V

Bevægelsessensor 90°, 24 V DC, 0,5-15 m
Bevægelsessensor beregnet til detektering af bevægelser i en vinkel af 90° og på en afstand af 0,5 til 15 m. Til brug i kombination med en binær
indgang (550-00210). Suppler med IP54-beskyttelseshætten ved udendørs brug (390-20010). Denne beskyttelseshætte skal bestilles separat.
• Spænding: 24 V DC ±10 %
• Udgangskontakt: til/fra (NPN-transistor)
• Forbrug: <5 mA
• Detekteringsvinkel: 90°

• Rækkevidde: 0,5-15 m
• Kapslingsklasse: IP20
• Omgivelsestemperatur: -20-50 °C

VARENUMMER

350-20010

Bevægelsessensor 90°, 24 V DC

TILBEHØR

390-20010

Beskyttelseshætte IP54
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Controller
Controlleren er det centrale modul i alle Niko Home Control installationer. Den dækker alle grundlæggende funktioner i en Niko Home Control
installation. De grundlæggende funktioner omfatter:
• Intelligensen, der styrer logikken i installationen. Gennem programmeringssoftwaren gemmes logikken lokalt på controlleren.
• Den indbyggede strømforsyning giver en indgangsspænding på 26 V til bussen og modulerne. Afhængigt af installationens størrelse kan der tilføjes
separate strømforsyninger.	
• Tilslutning til Niko Home Control IP-enheder, f.eks. touch skærme og videodørtelefoner. En indbygget router gør det muligt for brugeren at
tilslutte op til tre IP-enheder direkte. Dette antal kan øges med en ekstra netværksswitch.
• Tilslutningen til kundens netværk og internet. Det gør det muligt for brugeren at styre installationen, både inden- og udendørs (via mobile netværk
som 3G, 4G, GPRS eller wifi-hotspot) ved hjælp af mobile enheder (smartphones og tablets med iOS eller Android). Det sikrer også, at man kan
bruge Niko Home Controls software til brugerindstillinger på pc, Mac og mobile enheder.
Enheden har en TEST-knap til bekræftelse af alle andre modulers korrekte funktion og status. Med PROG-knappen kan der udføres midlertidig
grundlæggende programmering uden en computer.
Hver installation skal indeholde en tilsluttet controller.
Efter registrering "tilsluttes" installationen, hvilket aktiverer fjernbetjening. Efterfølgende kan Nikos tjenester anvendes til opdatering af og fejlsøgning i
installationen.

• Med en permanent hukommelse til programmeringen
• Den overførte programmering kan vises når som helst
• Størrelse: DIN 6E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Indgangsspænding: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
• Udgangsspænding: 26 V DC, 400 mA (SELV, ekstra lav
spænding)
• En RJ45-port til tilslutning til hjemmenetværket og internettet
• Tre RJ45-porte til tilslutning af Niko Home Control IP-enheder
(touch skærme, videodørtelefoner eller en netværksswitch til
flere end tre IP-enheder)
VARENUMMER

550-00003
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Controller

• Fire plug-in terminaler på oversiden til tilslutning til buskobleren
på næste DIN-skinne
• Fire plug-in terminaler til forsyning af modulet med 230 V ACspænding og eventuel viderekobling til anden enhed
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• Beskyttelse mod kortslutning, overspænding og overophedning
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Strømforsyning
I kombination med en tilsluttet controller giver strømforsyningen en yderligere forsyning på 26 V ved bussen og modulerne for installationer, der
overstiger, hvad den indbyggede strømforsyning i controlleren kan klare. Der kan tilsluttes op til to ekstra strømforsyningsenheder til installationer
med en tilsluttet controller.
• Effekt, der kan leveres: 10 W
• Indgangsspænding: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
• Udgangsspænding: 26 V DC, 400 mA
(SELV, ekstra lav spænding)
• Størrelse: DIN 4E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Maks tre separate strømforsyninger i et system

• Fire skruekontakter på oversiden til tilslutning til buskobleren på
næste DIN-skinne
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• Beskyttelse mod kortslutning, overspænding, fejltilslutning og
overophedning

VARENUMMER

550-00010

Strømforsyning

Buskobler
Denne enhed monteres altid først til venstre i begyndelsen af en ny DIN-skinne, der ikke indeholder et tilsluttet modul eller strømforsyning.
Fire skruekontakter på over- og undersiden til tilslutning til den foregående og næste DIN-skinne.
• Størrelse: DIN 2E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²

• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

eller 1 x 4 mm²
VARENUMMER

550-00020

Buskobler

Relæmodul 3x230/16
Relæmodulet med tre kanaler er egnet ved brug af maksimalt tre forskellige kredsløb, f.eks. belysningssteder eller eludtag. Mulighed for tilslutning
af nul-leder gennem modulet. Enheden har statusindikationer af hver kanal samt en status-LED for enheden. Bistabile relæer garanterer et lavt
energiforbrug.
• Samme fase skal bruges til hele modulet
• Maks. belastning: 230 V – 16 A pr. kanal
• Maks. belastning over hele modulet: 230 V – 40 A
• Mulighed for tre separate kredsløb på samme fase
• Størrelse: DIN 2E

• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

VARENUMMER

550-00103

Relæmodul 3x230/16

Relæmodul 6x230/16
Relæmodulet med seks kanaler er egnet ved brug af maksimalt seks forskellige kredsløb, f.eks. belysningssteder eller eludtag. Mulighed for
tilslutning af nul-leder gennem modulet. Enheden har statusindikationer for hver kanal samt en status-LED for enheden. Bistabile relæer sikrer et
lavt energiforbrug.
• Samme fase skal bruges til hele modulet
• Maks. belastning: 230 V – 16 A pr. kanal
• Maks. belastning over hele modulet: 230 V – 32 A
• 2 fasetilslutninger med tre kanaler hver
• Størrelse: DIN 4E

• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• 2 x 8 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

VARENUMMER

550-00106

Relæmodul 6x230/16)
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Dæmpermodul 2x400 W universal
Dæmpermodulet er en DIN-enhed med to kanaler til dæmpning af belysningskredsløb. Dette modul er beregnet til glødepærer, 230 Vhalogenpærer, 12 V-halogenpærer med ferromagnetisk eller elektronisk transformator, dæmpbare LED-pærer (maks. 10) og dæmpbare lavenergipærer CFLi (maks. 10). Den laveste lysstyrke og den type belastning, der ønskes dæmpet, indstilles på forsiden af enheden.
• Indgangsspænding: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• Til brug i omgivelser med ikke-kondenserende luftfugtighed
(30-70 %)
• Dæmpereffekt pr. kanal: 5-400 VA (ved 45 °C) eller 5-500 VA
(ved 35 °C)
• Minimal lysstyrke og belastningstype kan indstilles manuelt
• Maks. 10 CFLi eller dæmpbare LED-pærer kan tilsluttes

• 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• I overensstemmelse med EN60669-2-1
• Beskyttelse mod kortslutning og overophedning
• CE-mærket
• Størrelse: DIN 4E

KOMPELT ENHED

550-00340

Dæmpermodul 2x400 W universal

Motormodul 3x230/6
Motormodulet kan styre op til tre motorstyrede enheder, f.eks. markiser, rulleskodder og persienner. Mulighed for tilslutning af nul-leder
gennem modulet. Enheden har statusindikationer for hver kanal samt en status-LED for enheden. Bistabile relæer sikrer et lavt energiforbrug.
Køretiden kan tilpasses via programmeringssoftwaren (5 s til 4 min, justerbar pr. sekund).
• Kun en tilsluttet fase pr. motormodul
• Omkoblingsforsinkelse: 0,5 s
• Maks. tilladte antal motorer: 3
• Maks. belastning: 230 V – 6 A pr. kanal
• Størrelse: DIN 4E
KOMPELT ENHED

550-00130
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Motormodul 3x230/6

• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• 2 x 8 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
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Energimåler 1x230/63
Denne energimåler gør det muligt for brugeren at måle forbruget eller produktionen på et kredsløb eller en fase. Enheden er egnet til måling af
det totale forbrug eller den totale produktion i boliger, der er tilsluttet en enfaset gruppe. Den medfølgende strømtang sættes fast ved at placere
den omkring lederen i det kredsløb eller den fase, der skal måles (måling af strøm). Tilslutningsterminalerne bruges for at oprette en tilslutning til
det kredsløb eller den fase, der skal måles (måling af spænding). Ved at måle både strøm og spænding opnås præcise målinger. Forbruget eller
produktionen vises på eco-displayet. Ved hjælp af touch skærmen eller energisoftwaren kan brugeren nemt og bekvemt overvåge forbruget eller
produktionen og opdage usædvanlige udsving. Installationen skal udstyres med en tilsluttet controller, der registrerer målte data for at tilvejebringe en detaljeret analyse og historik. Enheden har statusindikationer for hver kanal samt en status-LED for enheden.

• Måleinterval med medfølgende strømtang:
5-14490 W, 22 mA – 63 A
• Måleinterval med strømtang 550-00809:
90-27600 W, 400 mA – 120 A
• Indgangsspænding: 230 VAC
• En strømtang (medfølger)
• Præcision: IEC62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
• Enfaset tilslutning: 230 V AC, 50 Hz
• Maks. kabeltværsnit for medfølgende strømtang:
1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
• Maks. kabeltværsnit for strømtang 550-00809:
4 x 10 mm² eller 12 x 2,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²

• Længde af tilslutningskabel på strømtang: 100 cm
• Ikke egnet til måling af jævnstrømskomponenter
• Måleoplysninger er kun vejledende og kan ikke bruges til
fakturering
• Fire skrueklemmer til måling af spændingen
• To skrueklemmer til tilslutning af den medfølgende strømtang
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Størrelse: DIN 2E
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

VARENUMMER

550-00801

Energimåler 1x230/63

TILBEHØR

550-00809

Strømtang 120 A
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Energimåler 3x400/63
Denne energimåler gør det muligt for brugeren at måle forbruget eller produktionen. Trefasede målinger er mulige i boliger, der er tilsluttet et
trefaset net, 3N 400 V AC, og ikke i installationer på et trefaset net 3 x 230 V AC.
Enheden er også egnet til måling af tre separate enfasede kredse, såsom produktion eller forbrug (f.eks. overetagen i en bolig eller et bestemt
apparat). Måling af tre separate enfasede kredse kan ske i enfasede installationer på 230 V, i installationer med 3N 400 V AC samt i installationer
med 3 x 230 V AC.
De tre medfølgende strømtænger sættes fast ved at placere dem omkring lederen i de kredsløb eller faser, der skal måles (måling af strøm).
Tilslutningsterminalerne anvendes for at oprette en tilslutning til de kredsløb eller faser, der skal måles (måling af spænding). Ved at måle både
strøm og spænding opnås præcise målinger. Forbruget eller produktionen vises på eco-displayet. Ved hjælp af touch skærmen eller energisoftwaren kan brugeren nemt og bekvemt overvåge forbruget eller produktionen og opdage usædvanlige toppe. Installationen skal udstyres med
en tilsluttet controller, der registrerer målte data for at tilvejebringe en detaljeret analyse og historik. Enheden har statusindikationer for hver kanal
samt en status-LED for enheden.
• Måleinterval med medfølgende strømtænger:
5-14490 W, 22 mA – 63 A
• Måleinterval med strømtang 550-00809:
90-27600 W, 400 mA – 120 A
• Maks. måleinterval for hele målemodulet: 32768 W
• Indgangsspænding: 230 V AC
• Tre strømtænger (medfølger)
• Præcision: IEC62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
• Tilslutning:
- Trefaset: 3N 400 V AC, 50 Hz
- Enfaset: tre koblingskredse med 230 V AC, 50 Hz
• Maks. kabeltværsnit for medfølgende strømtænger:
1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²

• Maks. kabeltværsnit for strømtang 550-00809:
4 x 10 mm² eller 12 x 2,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²
• Længde af tilslutningskabel på strømtang: 100 cm
• Ikke egnet til måling af jævnstrømskomponenter
• Måleoplysninger er kun vejledende og kan ikke bruges til
fakturering
• 3 x 2 skrueklemmer til måling af spændingen i tilsluttede
koblingskredse
• 3 x 2 skrueklemmer til tilslutning af de medfølgende
strømtænger
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Størrelse: DIN 4E
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

VARENUMMER

550-00803

Energimåler 3x400/63

TILBEHØR

550-00809

Strømtang 120 A

Impulstæller
Med impulstælleren kan brugeren overvåge gas-, vand- og elforbrug eller elproduktion. Enheden har tre impulsindgange og kan tilsluttes op til
tre målere. Enheden tilsluttes impulsudgangen på en gas-, vand- eller elmåler. Der kan kun tilsluttes en gasmåler og en vandmåler pr. installation.
Målestokstallet for impulserne (f.eks. 1 impuls = 10 liter) og målertypen (gas, vand eller el) kan vælges via programmeringssoftwaren. Forbruget
og/eller produktionen vises på eco-displayet. Ved hjælp af touch skærmen eller energisoftwaren kan brugeren nemt og bekvemt overvåge
forbruget eller produktionen og blive opmærksom på usædvanlige udsving. Installationen skal udstyres med en tilsluttet controller, der registrerer
måledata for at tilvejebringe en detaljeret analyse og historik. Enheden har statusindikationer for hver kanal samt en status-LED for enheden.

• Maks. impulsfrekvens pr. indgang: 10 Hz
• Min. impulstid: 30 ms
• Kun til måler med en impulsudgang med SELV-separation
(ekstra lav spænding) fra nettet
• Måleoplysninger er kun vejledende og kan ikke bruges til
fakturering
VARENUMMER

550-00250
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Impulstæller

• Fire skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Størrelse: DIN 2E
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

Niko Home Control | DIN-skinne

Varme-/kølemodul 4x230/16
Varme-/kølemodulet styrer opvarmningen eller kølingen i fire zoner eller rum. Hver zone eller hvert rum skal udstyres med en Niko Home
Control termostat. Modulet har fire udgange til styring af elektrisk varme eller moduler (230 V AC eller 24 V DC) i fire zoner eller rum samt en
udgang til styring af ekstern kedel eller køleanlæg. De fleste opvarmnings- eller køleenheder er udstyret med en indgangskontakt til dette formål.
Enheden har statusindikationer for den enkelte kanal samt en status-LED for enheden. Bistabile relæer garanterer et lavt energiforbrug.
VVS-installatøren kontaktes med henblik på at udstyre køleanlægget, radiatorerne eller gulvvarmefordeleren med moduler.
• Maks. strømstyrke pr. modul: 16 A
• {Seks>skrueklemmer til styring af fire kanaler, 230 VAC
eller 24 VDC (bland ikke spænding pr. enhed)
• 2 x 7 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²

• Størrelse: DIN 4E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

VARENUMMER

550-00150

Varme-/kølemodul 4x230/16

Ventilationsmodul
Ventilationsmodulet styrer det centrale ventilationssystem via Niko Home Control-installationen. Modulet er egnet til mekanisk ventilation af
udsugningsluft og mekanisk ventilation af indblæsnings- og udsugningsluft med varmegenvinding. Med programmeringssoftwaren kan man vælge,
hvornår og hvor ventilationen skal være aktiv for den enkelte indstilling, dvs. lav (eco), normal eller høj. Brugeren kan spare betydelige mængder
energi og samtidig bevare en optimal luftkvalitet ved at tilføje ventilationsstyringen til f.eks. sluk alt-funktionen eller kalenderbaserede funktioner.
Enheden har statusindikationer for den enkelte kanal samt en status-LED for enheden. Bistabile relæer sikrer et lavt energiforbrug.
• Egnet til to- eller tretrådet styring af et ventilationssystem
• Kun en tilsluttet fase pr. ventilationsmodul
• Maks. belastning: 230 V – 16 A pr. kanal
• Skrueklemmer til tre kanaler: lav (eco), normal eller høj
• 2 x 4 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²

• Størrelse: DIN 2E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• CE-mærket
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C

VARENUMMER

550-00140

Ventilationsmodul

Analogt udgangsmodul 0–10 V
Op til tre eksterne dæmpere med høj effekt kan tilsluttes Niko Home Control installationen ved hjælp af det analoge udgangsmodul 0-10 V.
Nikos eksterne dæmpere, som kan anvendes: 05-711, 05-715, 65-410, 65-412, 65-416 og 330-00701.
• Tre kanaler: 0-10 V (SELV, ekstra lav spænding),
spændingsstyret (U)
• Maks. afstand mellem dæmper og modul: 50 m
• Maks. belastning: 10 mA pr. kanal
• Kortslutningsbeskyttelse pr. kanal
• Fire skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²

• Størrelse: DIN 2E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• CE-mærket

VARENUMMER

550-00240

Analogt udgangsmodul 0–10 V

59

Niko Home Control | DIN-skinne

Analogt dæmpermodul 1–10 V
Op til tre LED-områder, driver til lysstofrør og/eller dæmpere til høj effekt kan tilsluttes Niko Home Control installationen med det analoge
dæmpermodul 1-10 V:
- LED-driver med en analog indgang 1-10 V.
- Elektroniske forkoblinger til lysstofrør med en analog indgang 1-10 V.
- Dæmpere med høj effekt med en analog indgang 1-10 V.
Nikos eksterne dæmpere, som kan anvendes: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416 og 330-00701.
• Tre udgange: 1-10 V (SELV, ekstra lav spænding),
strømstyret (U)
• Mulighed for kobling af tre separate faser
• Maks. afstand mellem drev/dæmper og modul: 50 m
• Maks. belastning: 20 mA pr. kanal, beskyttet fra og med
50 mA pr. kanal og maks. 11 V
• Galvanisk separation for effektkredsen (6 A pr. kanal)

• 2 x 6 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
• Størrelse: DIN 4E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• CE-mærket

VARENUMMER

550-00241

Analogt dæmpermodul 1–10 V

Digitalt indgangsmodul 3 x potentialfri
Med det digital indgangsmodul kan der maksimalt tilsluttes tre sensorer med en NO-kontakt eller en NPN-transistorudgang til Niko Home
Control installationen. De tilsluttede sensorer skal være beregnede til installationer med ekstra lav spænding (SELV). Typiske installationer er bl.a.
skumringsrelæer, brandalarmer, bevægelsessensorer, videodørtelefoner eller kontakter, der bruges i låse og alarminstallationer.
• Maks. afstand mellem sensorer og binær indgang: 50 m
• Fire skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
• Størrelse: DIN 2E

• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• CE-mærket

VARENUMMER

550-00210

Digitalt indgangsmodul 3x potentialfri

Analogt indgangsmodul 3 x 0-10 V
Med det analoge indgangsmodul kan der tilsluttes tre eksterne analoge sensorer med en styrespænding på 0-10 V til Niko Home Control
installationen. Disse sensorer skal være beregnet til installationer med ekstra lav spænding (SELV). Det kan være sensorer til måling af sollys,
vind, regn, CO2, luftfugtighed eller temperatur. Afhængigt af de målte værdier kan installationer som f.eks. markiser, rulleskodder og lamper
styres automatisk.
• Maks. ti analoge indgangsenheder pr. installation
• Maks. afstand mellem sensorer og analog indgang: 100 m
• Fire skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm²
eller 1 x 4 mm²
VARENUMMER

550-00230
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Analogt indgangsmodul 3x0-10 V

• Størrelse: DIN 2E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• CE-mærket

Niko Home Control | DIN-skinne

Trådløst interface modul, Easywave
Med et trådløst interface modul kan de trådløse Niko tryk, der fungerer i henhold til Easywave-protokollen, anvendes i Niko Home Control
installationen. Dette interface modul kan modtage radiosignaler (Easywave), hvilket gør det muligt at anvende tryk:
- Hvor det normalt ikke kan lade sig gøre at trække kabler, f.eks. på glas- eller betonoverflader.
- Til renovering af bevaringsværdige bygninger.
- Til udvidelse af eksisterende installationer, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at forsyne tryk med kabel.
- I kontorlokaler med flytbare skillevægge.
- Når kompleks kabelføring skal undgås.
• En RF-interface Easywave pr. installation
• Anvend med medfølgende ekstern antenne
• Placer antennen på en metaloverflade på mindst 15 x 15 cm
• Modtagelsesrækkevidde: ±30 m indendørs,
100 m i åbent terræn

• Størrelse: DIN 2E
• Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
• Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
• CE-mærket

VARENUMMER

550-00610

Trådløst interface modul, Easywave

Programmeringssoftware Niko Home Control II
Installationen kan programmeres med programmeringssoftwaren. Den nye software er endnu mere brugervenlig, intuitiv og meget bedre
visuelt designet. Softwaren hentes gratis på www.niko.eu. Softwaren fås til Windows og Mac.

PROGRAMMERINGSSOFTWARE NIKO HOME CONTROL II

550-99102

Niko Home Control II programmeringssoftware til Windows

550-99202

Niko Home Control II programmeringssoftware til Mac

App til smartphone eller tablet
Med denne app kan smartphone eller tablet bruges inden- og udendørs som central styreenhed til Niko Home Control installationen. Installér
appen på en iPhone, iPad eller Android-smartphone eller -tablet. Både controlleren og den mobile enhed skal være tilsluttet internettet (via wifi,
3G, 4G, GPRS), for at man kan bruge appen. Man kan styre funktionerne i Niko Home Control installationen via et moderne og brugervenligt interface. Med appen kan man tænde og slukke for belysning, aktivere scenarier og styre stikkontakter, opvarmning, ventilation, markiser
og persienner. Appen informerer også om husets el-, gas- og vandforbrug. Derudover kan man bruge appen til at besvare samtaler fra videodørtelefonen, når man ikke er hjemme. Man kan se gæsten, tale med ham/hende og åbne døren fra afstand, hvis der er behov for det.
Vi anbefaler, at man anskaffer mindst én touch skærm ud over smartphones og/eller tablets, Eftersom en kabeltilsluttet enhed altid er mere
pålidelig end en mobil enhed i installationer med adgangskontrol. Man kan hente appen gratis i en appbutik.

APP TIL SMARTPHONE OG TABLET

550-92102

Niko Home Control II kontrolapp til iOS

550-92202

Niko Home Control II kontrolapp til Android
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Rammer
Niko Pure
Vil man gerne have et ultraslankt design i tidløse materialer? Så vil man elske Niko Pures raffinerede look.
En serie i specialmaterialer, fuld af karakter og følelser, såsom bambus, rustfrit stål, bakelit og plexiglas.
Garanti for elegant og bæredygtig finish.

hvidt glas

hvidt stål

hvidt rustfrit stål

champagne stål

guld aluminium

naturlig lys grå

grå aluminium

antracit rustfrit stål

bambus

naturlig rød

mørkegrå aluminium

sort aluminium

sort stål

Bakelit® sort

Et trendy design

mørk bambus
guld
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mørk bambus
antracit

Bakelit® er et registreret varemærke tilhørende Hexion

Niko Intense
Niko Intense – en serie, der skal mærkes. Niko Intense handler om berøring. Den elegante form
og de bløde linjer udstråler intensitet. Med disse afbrydere vælger man en markant varm stil.

hvid

sølv

antracit

bronze

mørkebrun

Niko Original
Kan man godt lide bløde linjer og dæmpede farver, så bør man vælge Niko Original.
Man får et design, der er diskret og funktionelt.

hvid
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Klar til at vælge
design af Niko tryk?

Hent appen Switch Niko i Appstore eller Google Play.
PF-456-93 App_kaartje_83x83mm.indd 1

Klip QR-koden ud her eller print den ud fra:

16/11/15 10:08

www.niko.eu/enus/campaign/switch-niko-app
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Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de
fungerer optimalt for de mennesker, der bor og arbejder i dem: Ved at
minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og
sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde problemfrit
sammen. Bygninger med Niko er mere effektive, kan fjernbetjenes og
interagere i større eco-systemer. Niko er en belgisk familieejet virksomhed i
Sint-Niklaas med 750 ansatte og 10 europæiske filialer.
Hos Niko arbejder vi dagligt ud fra ét spørgsmål:
”Hvordan kan vi forbedre bygninger, så de fungerer optimalt for dig?

Niko-Servodan A/S
Stenager 5
DK-6400 Sønderborg
info@niko.dk
www.niko.dk

PF-589-17

tel. +45 74 42 47 26

Rammer

Tryk

Centerafstand 71 mm horisontal/vertikal

Varenummer

Beskrivelse

8,3 x
8,3 cm

8,3 x
15,4 cm

8,3 x
22,5 cm

8,3 x
29,6 cm

8,3 x
36,7 cm

antracit rustfrit stål

150-76100

150-76800

150-76700

150-76400

150-76005

122-xxxxx

antracit

naturlig rød

152-76100

152-76800

152-76700

/

/

122-xxxxx

antracit

hvidt stål

154-76100

154-76800

154-76700

154-76400

154-76005

154-xxxxx

lakeret hvid

grå aluminium

155-76100

155-76800

155-76700

155-76400

155-76005

122-xxxxx

antracit

bambus

156-76100

156-76800

156-76700

156-76400

156-76005

122-xxxxx

antracit

champagne stål

157-76100

157-76800

157-76700

157-76400

157-76005

157-xxxxx

champagne

sort aluminium

158-76100

158-76800

158-76700

158-76400

158-76005

154-xxxxx

lakeret hvid

Naturlig lys grå

159-76100

159-76800

159-76700

/

/

122-xxxxx

antracit

sort stål

161-76100

161-76800

161-76700

161-76400

161-76005

161-xxxxx

sort

Bakelit® sort

200-76100

200-76800

200-76700

/

/

200-xxxxx

Bakelit® sort

mørkegrå aluminium

220-76100

220-76800

220-76700

220-76400

220-76005

220-xxxxx

alugrå

guld aluminium

221-76100

221-76800

221-76700

221-76400

221-76005

221-xxxxx

guld

hvidt glas

241-76100

241-76800

241-76700

241-76400

241-76005

101-xxxxx

hvid

hvidt stål

250-76100

250-76800

250-76700

250-76400

250-76005

154-xxxxx

lakeret hvid

Niko Pure

Bakelit® er et registreret varemærke tilhørende Hexion.

Rammer

Tryk

Centerafstand 71 mm horisontal/vertikal

Varenummer

Beskrivelse

8,5 x
8,5 cm

8,5 x
15,6 cm

8,5 x
22,7 cm

8,5 x
29,8 cm

8,5 x
36,7 cm

hvid

120-76100

120-76800

120-76700

120-76400

120-76005

101-xxxxx

hvid

sølv

121-76100

121-76800

121-76700

121-76400

121-76005

121-xxxxx

sølv

antracit

122-76100

122-76800

122-76700

122-76400

122-76005

122-xxxxx

antracit

bronze

123-76100

123-76800

123-76700

123-76400

123-76005

123-xxxxx

bronze

mørkebrun

124-76100

124-76800

124-76700

124-76400

124-76005

124-xxxxx

mørkebrun

8,3 x
8,3 cm

8,3 x
15,4 cm

8,3 x
22,5 cm

8,3 x
29,6 cm

8,3 x
36,7 cm

101-76100

101-76800

101-76700

101-76400

101-76005

101-xxxxx

hvid

Niko Intense

Niko Original
hvid

