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      -et bedre hjem
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Når man bygger nytt eller skal gjennomføre større 
oppgraderinger kan man bli overveldet av alle valg 
som må tas. Parkett eller laminat, gips eller spon, 

hvilken kjøkken- eller baderomsinnredning og så videre. 
Utfordrende – men viktig, til slutt blir summen av alle  
valgene én bolig, et hjem.

Et av de mange viktige valgene omhandler den elektriske 
installasjonen. På samme måte som mye har skjedd fra de 
første mobiltelefonene og til dagens smarttelefoner, har 
det skjedd mye mellom 1900-tallets tradisjonelle elektro-
installasjoner og 2000-tallets smarte hjem.

Den enkleste forklaringen på et Smart Hjem er at ulike 
elektriske installasjoner som lys, varme, alarmer, lyd-
systemer og mer, knyttes sammen til et samlet system. 
Forklaringen er kanskje enkel, men resultatet er avansert; 
med et Smart Hjem fra function Products får man et hjem 
med økt komfort og trygghet, samtidig som energi-
forbruket og strømregningen reduseres. 

Et Smart Hjem vil i noen tilfeller komme dyrere ut sammen- 
lignet med den tradisjonelle elektroinstallasjonen. Men i 
et Smart Hjem får man økt fleksibilitet, komfort, trygghet 
og energiøkonomisering. Vi påstår at den økte livs-
kvaliteten som kommer med et Smart Hjem forsvarer 
merkostnaden, og at den tradisjonelle elektroinstall-
asjonen hører til i historiebøkene sammen med de første 
mobil telefonene.
 

Det er verdt å merke seg at investeringen i et Smart Hjem 
gir økonomisk avkastning. Beregninger viser at etter rundt 
5 år vil man kunne ha spart inn merinvesteringen gjennom 
reduserte strømutgifter. I tillegg vil boliger med en Smart 
Hjem-løsning fremstå som mer attraktive ved et eventuelt 
videresalg, og derav gi en positiv verdieffekt på boligen.

Et smart styringssystem oppfattes av noen som veldig 
komplekst og for avansert både ved valg og ved bruk. 
Denne oppfatningen bygger på manglende informasjon, 
noe som ligger til grunn for utarbeidelsen av denne 
katalogen. I de følgende sidene blir det gitt en enkel 
presentasjon av de ulike funksjonene man får gjennom et 
smart styringssystem og hvilke fordeler dette vil gi innen-
for økt komfort, trygghet, energiøkonomisering og fleksi-
bilitet i hverdagen. Videre har vi satt sammen noen ferdig 
definerte Smart Hjem-pakker for å gjøre det enkelt å 
finne og vurdere den pakken som passer for deg.  

Det finnes mange grunner til å gjøre boligen smart, men 
først og fremst handler det om å skape et varmt, trygt og 
trivelig hjem. Smart Hjem fra function bidrar til nettopp 
dette.

En smart bolig 
      -et bedre hjem

«Det finnes mange grunner til å gjøre 
boligen smart, men først og fremst 
handler det om å skape et varmt, 
trygt og trivelig hjem.»

Innhold

SMARTE FUNKSJONER  ............................. 4 

SMARTE PRODUKTER  ............................... 8 

SMARTE PAKKER ......................................12 

En bolig 
er et sted å bo. 
Vegger, dører, tak. Ting.  
Et hjem er et sted 
hvor mennesker bor. 
Varme, trygghet, 
trivsel. Lys, 
lyd, liv.
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Iet Smart Hjem kan du få full kontroll over belysningen 
både innendørs og utendørs.

Scenariefunksjonalitet gir deg muligheten til å forhånds-
definere ulike lysscener. Til filmkvelden eller middags-
besøket ønskes en annen lyssetting enn den som trengs 
når helgevasken skal tas. Når du legger deg om kvelden, 
eller går ut av huset, kan du sette alt lys i huset til «natt» 
eller «borte». Ved et enkelt trykk velger du den scenen du 
ønsker. 

Bevegelsesmeldere kan benyttes til å gi deg lys på steder 
det er praktisk å slippe å trykke på en lysbryter. Det kan 
være enten i garasjen, i garderoben, på loftet eller på 
badet. Bevegelsesdetektorer gir også mulighet til effektiv 
bruk av energi ved at lyset slås av etter en angitt tid med 
inaktivitet. Hvorfor ha lys på der ingen er?

Automatisering og tidsstyring av lys lar deg blant annet 
definere forskjellig belysning mellom dag og natt. Du kan 

for eksempel la innelys være i samspill med hvilket 
lysinnfall du får utenfra. Lyset kan også reguleres med 
tidspunkt på døgnet. Skal du se til et barn om natten er 
det gjerne ikke ønskelig med full belysning. Bevegelses-
melderen registrerer deg i gangen og aktiverer lyset, men 
nattinnstillingene angir at lyset tennes dempet. 

Smart belysning skaper også trygghet i hjemmet. Ved 
aktivering av brannalarm kan lyset tennes automatisk for 
enklere navigering ut av huset. Bevegelsesmeldere ute 
gjør at lyset tennes automatisk om ønskede eller uønskede 
beveger seg på eiendommen. Er du borte fra hjemmet 
kan du også angi at lyset skal tennes og slukkes automatisk 
for å simulere at huset ikke er tomt. 

Med betjeningspanel montert på samme måte som 
tradisjonelle lysbrytere har du alltid mulighet til å 
overstyre forhånds definerte innstillinger. 

Lys

«HJEMME» 
• Velkomstlys tennes
• Strøm til vaskemaskin, 

tørketrommel oppvask-
 maskin, kaffetrakter slås på
• Temperatur settes til 
 «komfort»

«BORTE»
• Alt lys slukkes i hele huset
• Strøm til vaskemaskin, 
 tørke trommel, oppvask-

maskin, kaffetrakter slås av
• Temperatur settes til 

«økonomi»

«VASKELYS»
• Taklys går til 90%
• Vegglamper tennes
• Lampetter tennes

«TV»
• Taklys går til 35 %
• Vegglamper slukkes
• Lampetter slukkes

Scenariefunksjonalitet er kanskje en av de største forskjellene mellom et Smart Hjem 
og en tradisjonell installasjon. I et trykk aktiveres en scene enkelt og effektivt.

Varme
Med et smart styringssystem kan du forbedre inne- 

klimaet og øke komforten i hjemmet. 

Av det totale energiforbruket i boligen benyttes rundt 
55% til oppvarming. Riktig temperatur på riktig tidspunkt  
i riktige rom vil sikre optimal komfort samtidig som det  
reduserer energiforbruket og strømregningen. Med Smart 
Hjem vil du kunne redusere energibehovet til oppvarming 
med inntil 30%. 

Betjeningspaneler og APP muliggjør enkel og fleksibel 
varme  styring. Det er ikke lenger behov for å gå rundt i alle 
rom og skru på den enkelte panelovnen eller justere 
temperaturen på varmekablene. Med ett trykk kan du for 
hele huset bytte mellom komfort- og økonomimodus. 
«Borte»-knappen benyttes når du forlater hjemmet, eller 
«natt»-knappen når du legger deg om kvelden, og tempera-
turen i huset senkes til økonomimodus. 

Ved bruk av tregulv i kombinasjon med gulvvarme kan det 
være en fordel å ha en maksbegrensning på gulvvarmen for 
å ikke skade gulvet. Alle brytere i Smarte Hjem har mulig het 
for tilkobling av gulvføler og funksjonalitet for maks-
begrensning av varme lar seg enkelt løse. 

Smart Hjem-løsningen gir muligheten til å sjekke og stille 
temperaturen i de ulike rommene. Sitter du på jobb eller 
har vært borte på ferie kan du via mobilen endre temperatur  
i ulike rom. Sitter du i stuen og lurer på hvilken temperatur 
det er på barnerommet er det bare å ta frem mobilen eller 
å se på et av de sentralt plasserte betjenings-panelene. 

Uavhengig av om oppvarmingen i boligen er basert på 
panelovner, varmekabler, varmepumpe eller vannbåren 
varme vil et smart styringssystem bidra til et bedre inne-
klima og reduserte strømutgifter. Ved å også inkludere 
ventila sjonsanlegget får man ytterligere optimalisert inne-
klimaet og effektiv energiforbruk.

S M A R T E  F U N K S J O N E R

Smart varmestyring sin
positive effekt på energi-
forbruk og C02-utslipp 
anerkjennes av norske 
myndigheter. Gjennom 
ENOVA gis det støtte til 
de som installerer et 
styringssystem i bolig.
(www.enova.no)
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Med Smart Hjem økes tryggheten i hjem-
met. Ved hjelp av sensorer og målere 

kan du overlate overvåkingen av huset til  
styringssystemet. 

Med smart sikkerhet kan du legge opp til 
alarmfunksjoner som melder fra når noe 
skjer og aktivere sikkerhets funksjoner. Ved 
utløsning av brann- eller boligalarm kan lyset 
tennes og veilede beboere ut, eller skremme 
bort uvedkommende. Ved vannlekkasje kan 
hovedkranen stenges automatisk. 

Automatisk utebelysning kan tennes ved 
bevegelse på eiendommen og skremme bort 
uvedkommende. Er du borte fra hjemmet 
kan du likevel følge med på hva som skjer 
med integrering av kameraovervåkning.
Registreres bevegelse i eller utenfor huset, 
kan du bli varslet av systemet, og logge deg 

inn på anlegget via mobilen og se hva som 
foregår. 

På betjeningspanel kan man sette opp 
panikkbryter. Ved aktivering av panikkbryter 
kan alt lys inne og ute tennes, sirene aktiveres 
eller andre funksjoner som ønskes ved mis-
tanke om uvedkommende på eiendommen. 

Integrering av adgangskontroll i styrings-
systemet gjør at du enklere kan følge med på 
hvem som ringer på og vil inn. Porttelefon 
med kamera gir deg muligheten til å se via 
mobilen, nettbrettet eller dataen hvem som 
står utenfor og døren kan åpnes.  

Gjennom scenefunksjonalitet kan man også 
øke trygghet ved å kutte strømmen på 
eksempelvis kaffetrakter eller tørke trommel, 
ved å aktivere «borte» eller «natt». 

Trygghet Multimedia
Med lydanlegg som SONOS eller tilsvarende 

får du enkelt full kontroll over alle høyt- 
talere i huset og mulighet for samkjøring mot 
andre system i huset, ved å integrere det med 
et Smart Hjem. Innfelte høyttalere med høy 
kvalitet og pent design øker livsgleden i hver-
dagen. Eller hva med muligheten til å aktivisere 
kaffetrakteren og radioen på kjøkkenet fra  
bryteren ved nattbordet eller på mobilen?

Integrer utstyret i tv-stuen mot det smarte 
styrings system et og øk underholdnings opp-
levelsen. Ved å forhåndsdefinere scenarier kan 
du ved ett trykk på betjeningspanelet for andre 
stuen fra hverdagsrommet til kinosalen. Lyset 
settes i filmmodus, lerret går ned og prosjektor 
skrus på. Bedre blir det ikke.

Ved å integrere ventilasjonsanlegget med  
Smart Hjem optimaliseres luftreguleringen.  

Styringssystemet samler varme, lys, solavskjerm- 
ing og ventilasjon til ett enkelt system som  
sikrer et godt inneklima gjennom hele døgnet.

Sensorer kan måle luftkvalitet og benyttes til å 
bestille riktig luftmengde fra ventilasjons-
anlegget for få et opti malt inneklima. Avtrekks-
vifter kan kombineres med lys- eller tidsstyring 
og aktiveres av bevegelse. 

Luft

Bedre kontroll og 
trygghet i hjemmet. 
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Z41 Pro
Z41 Pro er et betjeningspanel som gir deg full kontroll 
på hele huset. I panelet kan du enkelt styre lys, varme, 
ventilasjon eller apparater i ulike rom, og kanskje 
ønsker du eksempelvis informasjon om hvilken 
temperatur som er i de ulike rommene. 

Videre kan du aktivere eller gjøre endringer på scener.  
Via Z41 får du rett og slett tilgang til alle de funksjonene 
som er tilgjengelige i din installasjon.  

Z41 gir også muligheten til å vise historiske grafer over 
temperaturer eller energiforbruk, samt kalenderstyring 
av blant annet lys og varme.

Passion for KNX innovat ion

R

Sort plast

Rammealternativer:

Sølv plast

Hvit plast

Gull

Krom

Aluminium

3

Z41 Remote er en APP for styring av din bolig 
via smarttelefon eller nettbrett. APP’en lar 
deg styre din smarthusinstallasjon enkelt, 
raskt og sikkert når du vil – fra hvor du vil. 

Z41 Remote

S M A R T E  P R O D U K T E R

Full kontroll på lys, 
varme og andre 
systemer

Aktiver scener 
(«hjemme», 
«borte», etc)

Pushvarsler i sanntid 
gir informasjon 
direkte til mobilen 
eller nettbrettet

Ingen 
abonnement 
eller lisensavtale
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Unike glassbrytere fra Zennio løfter designet i din bolig. 
Velg standard design eller design dine egne brytere.

Unike glassbrytere

Bryterne er mye mer enn bare en lysbryter. Kontroller temperaturen 
i rommet med den integrerte temperaturregulatoren og koble til 
gulvføler, konvensjonelle lysbrytere eller bevegelsesmeldere. 
Bryterne kan også leveres med display som kan gi deg informasjon 
om klokkeslett, utetemperatur eller annen praktisk informasjon.

Passion for KNX innovat ion

R

ZVI-SQTMD6-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD4-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

19

ZVI-SQTMD6-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

ZVI-SQTMD4-CUS
(90.2 x 90.2 x 12 mm.)

19

11

Eget design: 
Designet setter du enkelt 
opp i en nettbasert 
konfigurator som lar 
deg velge ikoner, tekst 
og bakgrunn.
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In
tr

o  I INTRO-pakken får du inngangen til et Smart 
Hjem. KNX er fleksibelt og du får her alle 
muligheter til å bygge ut anlegget og legge til 
enheter og funksjoner på et senere tidspunkt. 

I pakken inngår touchbrytere i glass fra Zennio 
for enkel av/på styring av lys. Alt lys i boligen kan 
tennes eller slukkes ved et enkelt tastetrykk fra 
bryter i hall og på hovedsoverom. 

Innhold

Inkludert programmering og dokumentasjon

KNX Spenningsforsyning 160mA + 29 V 1 stk. 

KNX Binærutgang 8x16A 1 stk.

KNX Glassbryter TMD Square 1 knapp 4 stk. 

KNX Glassbryter TMD Square 4 knapper 2 stk. 

Pakkepris: kr. 18 625,- inkl. mva.  

Smart Hjem fra function er basert på KNX-standarden. 
KNX er uavhengig av bygningstype den ledende 
standarden for bygningsautomatikk på verdens basis. 

Over 400 ulike produsenter fordelt på 38 land 
står bak det totale tilbudet av KNX-produkter, 
og antallet av produsenter og produkter er 
stadig økende. I motsetning til proprietære 
løsninger hvor man låses mot en enkelt aktør, 
har man stor trygghet ved valg av KNX. Den 
åpne standarden gjør deg uavhengig av enkelt-
aktører og fleksibiliteten ved fremtidige 
endringer eller utbygginger er tilnærmet 
ubegrenset. 

De aller fleste elektroentreprenører i Norge 
har god kunnskap om KNX, og du vil alltid finne 
en samarbeidspartner med den nødvendige 
kompetansen. 

KNX-produktene kommuniserer via en totrådet 
busskabel og ved installasjon i din bolig 
programmeres hvert enkelt produkt til å 
tilfredsstille dine behov og ønsker. 

Kjøkken

Stue Soverom 2 Hovedsoverom

Soverom 3
Garderobe

Bad

Hall

Bod

Smart Hjem-pakker fra function er satt sam men 
for å gjøre det enklere å sammen ligne ulike 
funksjons nivåer og tilhørende prisnivå.

En bolig i disse pakkene er definert som kjøkken 
og stue i åpen løsning, tre soverom, hall og bad. 
Hjemmet ditt har kanskje en annen utforming  
og pakkene kan i de tilfellene tilpasses ved å 
legge til eller trekke fra etter ditt behov. 

Prisene som oppgis inkluderer KNX-produktene 
og programmeringen av disse. Kostnader for-
bundet med installasjon av Smart Hjem i din 
bolig avtales med din elektriker. 

• Lys av/på
• Inngang for en  
 ekstra lysbryter

Bad

• Lys av/på
• Inngang for en 

ekstra lysbryter

Soverom 2 og 3

• Lys av/på
• Inngang for en ekstra lysbryter

Stue/Kjøkken

• Lys av/på
• Alt lys av
• Inngang for en 

ekstra lysbryter

Hall

• Lys av/på
• Alt lys av
• Inngang for en 

ekstra lysbryter

Hovedsoverom

S M A R T E  PA K K E R
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Ba
si

c BASIC-pakken inneholder i tillegg til av/på 
styring av lys også styring av varme i alle rom. 
Glassbryterne fra Zennio registrerer tempera-
turen i rommet, og regulerer din varme kilde til å 
gi en svært presis romtemperatur uavhengig av 
om du har vannbåren varme, varmekabel eller 
tradisjonelle panelovner. Temperaturen velger 
du i vårt touchpanel Z41, der du også kan se en 
historisk graf over temperaturer i alle husets 
rom. Z41-panelet muliggjør også i denne pakken 
kalenderstyring av varme og utelys, samt styring 
av alle husets lys. Dette kommer i tillegg til en 
svært brukervennlig APP for touchpanelet Z41. 
Denne APPen speiler all funksjonalitet i Z41-
panelet, og kan nåes uansett hvor du er.

KNX Spenningsforsyning 320mA + 29V  1 stk. 

KNX Binærutgang 8x16A 1 stk. 

KNX Varmeaktuator, 8-kanals 1 stk.  

KNX Glassbryter TMD Square 1 knapp 3 stk.  

KNX Glassbryter TMD Square 4 knapper 2 stk.

KNX Touchpanel fargedisplay Z41 1 stk.

Aktuator for elektrisk eller vannbåren varme 6 stk.

Pakkepris: kr. 39 250,- inkl. mva.  

Innhold

Inkludert programmering og dokumentasjon

Applikasjon
App med fjerntilgang og alle 
funksjoner vist i touchdisplay
– pushvarsel på telefon

5

• Temperatur for alle rom
• Lysstyring for kjøkken og stue
• Kalender for temperatur
• Endre farge på display
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Integrert føler for romtemperatur
• Inngang  for en ekstra gulvføler

• Temperaturføler
• Lys av/på og dim
• Endre temperatur lokalt
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler

• Temperaturføler
• Lys av/på
• Hjemme/borte
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler

• Temperaturføler
• Lys av/på 
• Alt lys av
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang  for en ekstra gulvføler 

• Temperaturføler
• Lys av/på
• Utgang for en ekstra lysbryter
• Inngang  for en ekstra gulvføler

Bad Soverom 2 og 3Hall Hovedsoverom

Stue/Kjøkken

Kjøkken

Stue Soverom 2 Hovedsoverom

Soverom 3
Garderobe

Bad

Hall

Bod
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To
ta

l TOTAL-pakken gir deg i tillegg til styring av lys og 
varme også muligheten til å styre opp til 80 DALI* 
downlights fordelt på 4 «lyssoner». I denne 
pakken er også Z41-panelets funksjo nalitet ut-
videt til å omfatte egendefinerte lysscener for 
hele boligen, i tillegg til logging av temperaturer 
og kalender funksjoner for lys og varme. Z41 
touchpanelet kan også i denne pakken nåes  
via vår APP for smarttelefon og nettbrett. 

TOTAL-pakken omfatter også bevegelsesdetek-
torer for automatisk tenning og slukking av lys  
i hall, toalett og bad.

Ønsker du å gi dine glassbrytere et personlig 
preg, omfatter også TOTAL-pakken muligheten 
for å gi alle brytere ditt eget design. Designet 
setter du enkelt opp i en nettbasert konfigurator, 
og muliggjør egne ikoner, tekst og bakgrunns-
bilde som blir trykket på glassbryterne i høy 
kvalitet. 

*DALI er en egen måte å dimme, tenne og slukke lys 

på. Norske elektroentreprenører har god kjennskap 

til DALI-produkter, og utvalget av belysning er stort.   

Applikasjon
App med fjerntilgang og alle 
funksjoner vist i touchdisplay
– pushvarsel på telefon

KNX Spenningsforsyning 320mA + 29V 1 stk.  

KNX Binærutgang 8x16A 1 stk. 

KNX Grensesnitt Dali Broadcast 4ch  1 stk.

KNX Varmeaktuator, 8-kanals 1 stk.  

KNX Touchp. 4 knapper m/ termostat (eget design) 5 stk.

Bevegelsesmelder, Ø=5m 2 stk.

KNX Touchpanel fargedisplay Z41 Pro 1 stk.

Aktuator for elektrisk eller vannbåren varme 6 stk.

Pakkepris: kr. 62 000,- inkl. mva.  

Innhold

Inkludert programmering og dokumentasjon

• Temperatur for alle rom
• Status lys i alle rom
• Lysstyring inkl. dim for kjøkken og stue
• Kalender for temperatur
• Kalender for utelys
• Endre farge på display
• Scene middag/tv etc.
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Integrert føler for romtemperatur
• Inngang for en ekstra gulvføler

• Temperaturføler
• Lys av/på og dim
• Endre temperatur lokalt
• Bevegelsestyrt lys
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler 

• Temperaturføler
• Lys av/på og dim
• Utelys
• Hjemme/borte
• Endre temperatur lokalt
• Bevegelsestyrt lys
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler

• Temperaturføler
• Lys av/på 
• Alt lys av
• Endre temperatur lokalt
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler

• Temperaturføler
• Lys av/på
• Endre temperatur lokalt
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler

Bad Hall Hovedsoverom

Stue/Kjøkken

Kjøkken

Stue Soverom 2 Hovedsoverom

Soverom 3
Garderobe

Bad

Hall

Bod

Soverom 2 og 3
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Pr
em

iu
m KNX Spenningsforsyning 320mA + 29V  1 stk. 

KNX Binærutgang 8x16A 1 stk.

KNX Grensesnitt Dali Broadcast 4ch  1 stk.

KNX Dimmer 2x 310W / 1x 600W 1 stk.

KNX Varmeaktuator, 8-kanals 1 stk.

KNX Touchp. 4 knapper m/ termostat (eget design) 5 stk.

Bevegelsesmelder, Ø=5m  2 stk.

KNX Touchpanel fargedisplay Z41 ICO  1 stk.

Porttelefon IP m kamera  1 stk.

KNX kWh-måler 1 stk.

Strømtrafo for KES Zennio ZN1AC-CST60 3 stk.

Aktuator for elektrisk eller vannbåren varme 6 stk. 

Pakkepris: kr. 99 875,- inkl. mva.  

InnholdPREMIUM-pakken tar deg til øverste trinn i 

våre ferdig definerte boligpakker. Som i foregå- 

ende pakke får du også her total kontroll på 

styring av lys og varme fra både touch skjerm, 

glassbrytere og APP. 

I PREMIUM-pakken leverer vi i tillegg en 
porttelefon som snakker direkte med din Z41 
touchskjerm og APP. Se hvem som ringer på, 
snakk med de og lukk opp døren, enten fra 
touchskjermen på kjøkkenet eller direkte i 
APPen. Både touch panelet Z41 og APPen utvides 
også med energi over våkning av opptil 3 elekt-
riske kurser i boligen eller 1 måling av hele det 
elektriske anleggets strømforbruk. Slik kan du 
følge opp energibruken på varmepumpe, 
belysning eller utleieenhet. Systemet estimerer 
kostnader og CO

2 utslipp og er et kraftig verktøy 
for deg som ønsker å følge opp din boligs 
energibruk.  

PREMIUM-pakken omfatter også eget design 

trykket på alle våre glassbrytere. 

Inkludert programmering og dokumentasjon

Energimåling 
med graf i touchpanel og 
APP-måling på 3 stk. 1fase 
kurser

Z41 Remote
App med fjerntilgang og alle 
funksjoner vist i touchdisplay
Portelefon m lyd og bilde 
– pushvarsel på telefon

7
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• Temperaturføler
• Lys av/på 
• Alt lys av
• Endre temperatur lokalt
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler

• Temperatur for alle rom
• Status lys i alle rom
• Lysstyring inkl. dim for kjøkken og stue
• Kalender for temperatur
• Kalender for utelys
• Endre farge på display
• Scene middag/tv etc.
• Porttelefon sip med video og lyd
• Grafing av energiforbruk
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Integrert føler for romtemperatur
• Inngang for en ekstra gulvføler

• Temperaturføler
• Lys av/på og dim
• Endre temperatur lokalt
• Bevegelsestyrt lys
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler 

• Temperaturføler
• Lys av/på og dim
• Utelys
• Hjemme/borte
• Endre temperatur lokalt
• Bevegelsestyrt lys
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler 

• Temperaturføler
• Lys av/på
• Endre temperatur lokalt
• Inngang for en ekstra lysbryter
• Inngang for en ekstra gulvføler 

Stue/Kjøkken

Bad Soverom 2 og 3Hall Hovedsoverom

Z41 Com inneholder mikrofon 
og høyttaler som ved integrasjon 
mot porttelefon gir deg mulighet til 
å kommunisere med de som står på 
døren. Alle disse funksjonene er også 
tilgjengelig i Z41 Remote, appen 
for mobil og nettbrett.

Kjøkken

Stue Soverom 2 Hovedsoverom

Soverom 3
Garderobe

Bad

Hall

Bod
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individuell
PREMIUM INDIVIDUELL er for deg med det 
helt spesielle prosjektet. Vi skreddersyr alle 
løsninger og gir deg de tekniske løsningene 
som kreves for din unike bolig. Belysning og 
varme kan kontrolleres til minste detalj via 
vår ThinKnx-server. Vi kan også bistå deg 
med 3D-modeller av din bolig til bruk for 
visualisering på nettbrett eller smarttelefon. 
Få et full stendig oversiktsbilde av boligen, 
fra hvor som helst i verden. 

Avanserte tekniske anlegg i bolig kan fort bli 
overveldende for sluttkunde. La derfor entre- 
 prenørene sammen samle informa sjonen 
som er viktig for deg, og vi presenterer det 
på en oversiktlig måte for deg via vår 
ThinKnx-app. Dette forenkler den daglige 
driften av din bolig og gir deg kontroll på ditt 
energiforbruk. 

I INDIVIDUELL-pakken tilbyr vi også en 
meget kraftig multirom audiopakke. Spill 
musikk fra ditt stereoanlegg, smarttelefon 
eller radio og kanaliser lyden til boligens 
forskjellige rom. Juster lydnivå og equa-
lizing, direkte fra appen på din telefon. Det 
perfekte verktøyet for spesielle sammen-
komster. 

PREMIUM INDIVIDUELL er også perfekt for 
deg som tilbringer tiden i fritidsbolig. Med 
dette systemet både i bolig og på hytten, 
bytter smartt elefonen din automatisk 
appens funksjoner over til den lokasjonen 
du er nærmest.  

PREMIUM INDIVIDUELL-pakken omfatter 
også ditt eget design på alle våre glass-
brytere.

Vår ThinKnx server fungerer som et  
bindeledd mellom boligens forskjellige 

tekniske anlegg og sluttbrukeren. All nød-
vendig informasjon kan samles i et pent 
grafisk grensesnitt der mulighetene for  
individuell tilpasning er stor. Med en bred 
støtte til en mengde kjente systemer og  
protokoller er ThinKnx et kraftig verktøy 
for deg som ønsker full integrasjon av alle 
systemer i din bolig. Løsningene er modul-
baserte og skalerbare, og begrensningene 
er få med dette produktet. 

• Mulighet for oversiktsbilder av boligen (3D)

• Kameraovervåkning og video intercom 

 (VoIP og PBX)

• Audio løsninger

• Grafing og historikk over blant annet 

 temperaturer med skylagring

• Støtter kjente protokoller som 

 Modbus og Z-wave 

• Støtter IR sending for kontroll av 

 for eksempel Tver og Apple TV

• Push meldinger direkte til din 

 smarttelefon eller nettbrett

• Ubegrenset antall klienter

• Logikk- og matematikkfunksjoner

Pr
em

iu
m
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SMART HJEM-PAKKER SMART HJEM 
INTRO

SMART HJEM 
BASIC

SMART HJEM 
TOTAL

SMART HJEM 
PREMIUM

KNX X X X X

Levert ferdig programmert X X X X

Touchbrytere i glass X X X X

Lys av/på X X X X

Hjemme / borte modus X X X X

Varmestyring med kalenderfunksjon  X X X

Z41 Touchskjerm  X X X

Mobilstyring via app  

Eget design på glassbrytere  x X X

4 lyssoner med oppti l 80 lyspunkter   X X

Lyssoner med dimming   X X

Egendefi nerte lysscener   X X

Bevegelsesstyrt lys   X X

Portt elefon    X

Energiovervåkning av 3 kurser    X

Visualisering energiforbruk    X

    

Priser inkl. mva 18 625  39 250 62 000  99 875 

4 6

Inkludert programmering og dokumentasjon

function Products har siden 2008 levert 
funksjonelle løsninger for styringssystem i 

bolig og næringsbygg. Med et innovativt 
tankesett og spisskompetanse innen KNX 
bidrar vi til at våre profesjonelle innstallatør-
kunder får gjennom ført sine forretnings- 
prosesser på en måte som tilfredsstiller slutt-
kundens behov. 

Når function Products benyttes som «kompe-
tansepartner innen KNX» har vi et mål om å 
tilføre kompetanse som gjør at prosjek tering, 
programmering, innkjøp, installasjon, idrift-
settelse og overlevering av KNX-prosjekter 
blir enklere og bedre.

Produkttilbudet vi representerer er bredt 
sammensatt. Mest kjent er vi nok som eksklu- 
sive representanter for produsentene function 
Technology, Elsner Elektronik og Zennio sine 
spennende produkter. 

function Products har hovedkontor i Bergen 
og et avdelingskontor lokalisert i Tønsberg.  
Vi teller totalt 11 ansatte. 

Er du interessert i mer informasjon om løsn-
ingene som presenteres i denne katalogen? 
Ta kontakt med din elektriker eller henvend 
deg til oss, så setter vi deg i kontakt med en av 
våre samarbeidspartnere. 

Om function 
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