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Sammenlikning av sendekapasitet for forskjellige radiosystemer
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10.000 ganger lavere enn med mobiltelefoner: Energiforbruket i CONNECT

UTEN REROUTING-TEKNOLOGI

Ingen gjennomgang: Med refl ekterende vegger eller hindringer 

Refl ekterende 

vegg

Radiosender

Radiomottaker

Radiomottaker

MED REROUTING-TEKNOLOGI

En svært pålitelig løsning:  Signalet i CONNECT søker kontinuerlig 
og automatisk etter fl ere ”mellomstasjoner” for å fi nne den enkleste 
veien til den ønskede mottakeren. 

Refl ekterende 

vegg

Radiosender

Radiomottaker

Radiomottaker

Pålitelig og innovativ: Mer enn én mulig vei til 
den ønskede radiomottakeren.

CONNECT fi nner nye måter å sende 
radiosignalet på. Nærmere bestemt: Alltid den 
beste måten. Noen ganger føres signalet direkte til 
målmottakeren og andre ganger videresendes det 
via en annen mottaker – avhengig av hvilken motta-
ker som for øyeblikket mottar det sterkeste 
signalet.  Reroutingteknologien gjør dette mulig. Din 
fordel: Alltid en mest mulig stabil forbindelse. 

Pålitelig funksjon med stabile radioforbindelser er det 
viktigste kriteriet for ethvert trådløst styresystem.        
Og det er nettopp det du får med CONNECT. 

Alltid i dialog: Sender og mottaker.

Sendere og mottakere står i dialog for optimal over-
føring av signaler. Det betyr at det ikke bare sendes 
ut et enveis-radiosignal; i stedet kontrolleres det 
alltid at mottakeren faktisk har mottatt signalet. Mot-
takeren sender et svar som indikerer at det har tatt 
opp signalet og hvordan signalkvaliteten var. Hvis 
mottakskvitteringen en gang skulle mangle (f.eks. 
på grunn av refl ekterende vegger), søker CON-
NECT automatisk etter en annen måte å sende sig-
nalet til mottakeren på. For eksempel via en annen  
radiomottaker i naborommet som kan videre-
sende signalet til den aktuelle mottakeren. Et per-
fekt utgangspunkt for et pålitelig, problemfritt trådløs t 
system – som for øvrig har muligheten til å koble 
sammen opptil 100 deltakere i et nettverk.

Z-wave: Grunnlaget for CONNECT, etablert 
over hele verden.

Selv om mulighetene er helt nye takket være inn-
ovativ rerouting, er den tekniske standarden som 
CONNECT bygger på, velutprøvd: Z-wave. Dette er 
en teknisk standard som er blitt fremstilt av en rekke 
ledende produsenter og har etablert seg over hele 
verden. Ulike løsninger basert på Z-wave 
leveres fra fi rmaer som Danfoss, Honeywell, Intel og 
Panasonic.

Interferensfritt: Signalet mottas på 
radiofrekvensen 868 MHz. 

For å sikre deg mot interferens bruker CONNECT 
frekvensen 868 MHz, som er spesielt reservert 
for kortdistanseradio. Det betyr at det ikke kan 
komme interferens fra andre styrings-, identifi se-
rings- og posisjoneringssystemer eller lydenheter 
som sender parallelt. 

Schneider Electric teknologi: 
Sikker og miljøvennlig.

CONNECT sender ikke ut signaler permanent, 
men bare når en radiosender aktiveres (sensor-
nettverk). Sendeeffekten er ekstremt lav i forhold til 
for eksempel trådløse DECT-telefoner, mobiltelefo-
ner eller WLAN-systemer. Den er absolutt trygg og 
miljøvennlig. Sendeeffekten på trådløse DECT te-
lefoner og mobiltelefoner er 10 000 ganger høy-
ere enn sendeeffekten på Schneider 
Electrics trådløse styresystem.  

Mer informasjon fi nner du på 

www.z-wavealliance.org

rerouting 
teknologi
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Radio-verden

IP-verden

CONNECT trådløst styreystem gir deg ikke bare de mest pålitelige for- 
bindelsene, men sikrer deg også enkel installasjon og funksjonskontroll.        
Med CONNECT sentralpanel viser systemet sine beste sider – og kobler 
mange nye funksjoner i ”radioverdenen” og fra ”IP-verdenen” sammen i én 
enkel t styreenhet.

Bygningsfunksjoner og mange andre applikasjoner kan styres sentralt med CONNECT sentralpanel.

Vakker og intelligent
CONNECT sentralpanel

Vanlige applikasjoner

•  Styring av belysning

•  Styring av rullegardiner/markiser

•  Styring av romtemperatur 

•  Aktivering av scenarier (f.eks. “Sentral av”) 

•  Timerfunksjon

•  Styring av enkelte funksjoner eller gruppe- 

funksjoner via schneider-electric@home eller via 

de åtte betjeningsknappene på CONNECT sen-

tralpanel

Multimedia-applikasjoner

•  Grensesnitt for Microsoft Multimedia Center edition

•  Multimedia-aktivering via streamingklienter  

(f.eks. Squeezebox) samt volumkontroll, avspilling, stopp 

•   Visning av aktuelle nyheter takket være RSS-newsfeed 

• Varsler innkommende e-post 

•   Visning av bilder i form av lysbildeshow

•  Digital klokke som skjermsparer

•  Lagrer historikk og videresender den via e-post  

(eksempel: Kobles belysningen inn mens hjemmets eier er på 

ferie, vil han få en varsel på e-post) 

•   og mye mer...

Spesialfunksjon: 

Du har tilgang til mange funksjoner - selv når du 

ikke er hjemme. CONNECT sentralpanel har en  

ekstra Ethernet-tilkobling og styres via  

schneider-electric@home. På den måten kan du 

bruke sentralpanelet til å fjernstyre bygnings- 

funksjoner selv når du er borte, for eksempel via en 

trådløs Internett-hotspot på flyplassen. Du kan for 

eksempel slå på varmen før du kommer hjem. Hvis 

du foretrekker å bruke schneider-electric@home 

hjemme, er det intuitivt og svært enkelt takket være 

klikkehjulet på sentralpanelet: Skru og trykk!
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Stor avlesningsvinkel (60 °– 80 °)

Høyoppløselig, bakgrunns-

belyst TFT-fargeskjerm (antall far-

ger: 16-bit/64 000, lysnivå: 400 

cd/m2)

Tiltenkt for 

innfelt montering Tilgjengelig i fargene aluminium 

og polarhvit

Sanntidsur
Enkel og grei betjening via valgring 

(klikkehjul) med fi re piltaster og enter-

knapp

Favorittknapp (forespørselsmeny)

 Bekvem navigering med 

valgringen (klikkehjulet) 

Røde status-LED-er

Åtte fritt programmerbare trykknapper 

for direkte kontroll av funksjoner

 Integrert radioantenne

Ethernet-tilkobling

Stort og tydelig 

merkefelt

Hjemmeknapp som henter 

frem menystrukturen direkte

Aluminiumutførelse

Intuitiv betjening, klar 

navigering, tydelig display – med 

schneider-electric@home kan 

bygningsfunksjoner styres bekvemt  

både når du er hjemme og           

når du er borte
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Rask og enkel 
installasjon

Enkelt: Installasjon av radiosenderenCONNECT sendere kan installeres raskt på steder 
uten 230 V-kabel: . 

Når den settes rett på glass eller skrus inn i veg-
gen, krever ikke senderen noen innfelt boks.                
Og det beste er at allerede eksisterende installa-
sjoner kan utvides på et øyeblikk ved hjelp av en 
radio sender.  For eksempel kan du enkelt skifte ut en 
1-hulls ramme i Schneider Electrics Artic- eller Artic 
Decor-design med en 2-hulls ramme, og sette den 
ekstra radiosenderen i den ledige åpningen.  Ferdig!

CONNECT radiosender for 

enkel og rask isetting i 

eksistende bryterprogram-

mer (innfelt boks ikke 

påkrevd ).

CONNECT radiosender 

for påskruing. 

CONNECT radiosender 

med aluminiumsfarget 

folie for påsetting på glass. 

CONNECT radiosender 

med aluminiumsfarget 

folie for påsetting på glass. 
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Artic Decor og Artic

Artic hvitArtic Decor antracit

CONNECT radiotrykknapp, 1-hulls, Artic Decor

Radiotrykknapp

CONNECT Mini, med veggholderMed Mini kan du bruke belysningen til å skape den rette atmosfæren mens du sitter i badekaret.

Artic Decor metallic

Mini – den lille runde trykknappen 
for mobil styring 

Mini er for alle som ønsker enda større fl eksibitet. Den nye, lille runde 

trykknappen kan enkelt fjernes fra veggholderen den henger på og brukes 

som fjernkontroll. Når du er ferdig, smekker du den tilbake på rammen. 

Eller du kan skru den opp hvor som helst.

Ønsker du å dimme belysningen fra baderomsspeilet, eller skal det legges 

til belysning i skapet / omkledningsrommet og du ønsker en enkel måte å 

slå det på – bruk Mini. 

CONNECT gir deg ikke bare all mulig fl eksibilitet med hensyn til 

installa sjonen, men også i utformingen. Det fi nnes også kompa-

tible komponenter for Schneider Electrics bryterprogrammer Artic 

og Artic Decor.  

Artic Decor antracitArtic Decor metallic
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Ingen bekymringer i ferien

2

Vil du at huset skal se bebodd ut mens du er borte 
og nyter ferien? CONNECT kan gjøre det for deg også. 

Vår løsning:
Før du forlater huset 
trykker du på en knapp 
for å aktivere "simulere 
hjemme"-scenarioet. 

I tillegg slår belysningen 
seg automatisk på og av 
ved hjelp av timer-
funksjonen – både inne 
i og utenfor huset. 

På den måten ser huset 
ditt bebodd ut selv når 
du er borte, og du kan 
nyte ferien uten bekym-
ringer.

Hver kveld senker den 
intelligente timer-
funksjonen de elektrisk 
drevne rullegardinene i 
huset ved hjelp av 
radiostyringen, og 
hever dem igjen om 
morgenen. 

CONNECT 
sentralpanel

CONNECT rullegardin-
trykknapp med 
sensortilkobling, Artic 
Decor

CONNECT trykk-
knapp, Artic Decor

CONNECT rullegardin-
trykknapp med 
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Sikkerheten i høysetet
Ville det ikke være deilig å vite at alt virkelig er slått av når du 
forlater huset? Lyset? Kaffemaskinen? Strykejernet og alle 
typiske standby-apparater? Og varmen også?

Vår løsning:
Med CONNECT sentral-
panel installert i gangen 
får du alle svarene ved å 
trykke på en knapp. 
Når ”Sentral av”-scena-
rioet aktiveres, slås alle 
mottakere som tilhø-
rer scenarioet automa-
tisk av.

Lamper som er påslått et 
eller annet sted i huset, 
slås nå av umiddelbart, 
inkludert taklampene. 
Takket være en innfelt 
mottaker kan de integre-
res i CONNECT på en 
enkel måte. 

For å spare strøm og 
øke sikkerheten vil 
alle forbrukere som er 
koble t til via en 
CONNECT pluggrelé 
kobles fra nettspen-
ningen. For eksempel 
strykejern, kaffemaskin 
eller typiske standby-
apparater som fjernsyn 
og stereoanlegg.  

Sparer energi: 
Temperaturen på utvalgte 
radiatorer senkes auto-
matisk med "Sentral av"-
scenarioet. Det sørger 
CONNECT -motorventil 
for radiatore r for. 

Med Schneider 
CONNECT er du på den 
sikre siden.

CONNECT 
sentralpanel

CONNECT
pluggrelé

CONNECT
motorventil for 
radiatorerCONNECT 

mottaker,  innfelt, 
1-hulls bryter
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Komfort du drømmer om
Du vet hvordan det er. Den eneste lysbryteren på soverom-
met er selvsagt ved siden av døren. Det ville være så mye 
enklere å kunne dimme eller slå av taklyset rett fra sengen.

Vår løsning:
Skift ut bryteren som   
er installert ved døren  
med en CONNECT 
trykkbryter med innfelt 
mottaker. Du trenger 
ikke å rive ned vegger 
eller legge nye kabler. 

For å kunne slå av tak-
lyset på en komfortabel 
måte fra sengen, fester 
du bare en CONNECT 
trykknapp ved siden av 
sengen.

Hvis du ønsker det, kan 
du også aktivere hoved-
lyset på soverommet fra 
sengen. 

Hvordan fungerer det? 
Bruk en CONNECT 
pluggdimmer med 
mottake r som adapter 
mellom stikkontakten og 
hovedlyset. Ferdig!

CONNECT 
trykknapp, 
2-kanals, 
Artic Decor

CONNECT-
pluggdimmer

CONNECT 
trykkbryter, 
Artic Decor
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Stemning og magi ute
Nyt solterrassen selv uten sol. Riktig og stemningsfull 
belysning ute gjør dette mulig. Jo mer mørket senker seg, 
desto mer stemning.

CONNECT
trykknapp, Artic Decor

CONNECT Mini, 
med veggholder

CONNECT  trykk-
knapp, 1-kanals, 
kombinert i 2-hulls 
ramme med eksis-
terende markise-
vender.

Vår løsning:
For å kunne slå av 
hagebelysningen også 
fra stua, fester du først 
en CONNECT trykknapp 
rett ved terrassedøren. 
Det praktiske er at trykk-
knappen kan kombi-
neres med den 
eksisterende bryteren 
for taklampa. I en 2-hulls 
ramme og passende til 
den allerede eksisterende 
bryterutformingen.

Alt som mangler er 
mottakere n i hagen. 
Du utstyrer hver enkelt 
lampe i hagen med en 
innfelt CONNECT 
mottaker. 

Selvsagt kan terrassen 
også få sin rette belys-
ning med den mobile 
Mini trykknappen. Det 
er nok med ett trykk på 
knappen.

Lyse utsikter for mange 
vakre sommerkvelder.
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 Trykknapper  Betegnelse Typebetegnelse El. nr. 

 Sentralutstyr  Betegnelse Typebetegnelse El. nr. 

CONNECT trådløse trykknapper kan installeres raskt på steder uten 230 V-kabel. Trykknappen krever ingen innfelt 
veggboks, den settes rett på glass eller skrus på veggen. Eksisterende installasjoner kan utvides på et øyeblikk 
med en trykknapp, ved for eksempel å skifte ut en 1-hulls ramme i Artic eller Artic Decor med en 2-hulls ramme, 
og sette en ekstra trykknapp i den ledige åpningen.

Connect 1-kanals trykknapp komplett med ramme Artic hvit MTK059018 4523900

Connect 1-kanasl trykknapp Artic Decor antrasitt MTK059014 4523902

Connect 1-kanals trykknapp Artic Decor matthvit MTK059019 4523901

Connect 1-kanals trykknapp Artic Decor metalic MTK059046 4523903

Connect 2-kanals trykknapp komplett med ramme Artic hvit MTK059118 4523904

Connect 2-kanals trykknapp Artic Decor antrasitt MTK059114 4523906

Connect 2-kanals trykknapp Artic Decor matthvit MTK059119 4523905

Connect 2-kanals trykknapp Artic Decor metalic MTK059146 4523907

Connect 1-kanals minitrykknapp/fjernkontroll med veggholder komplett 
med ramme Artic hvit

MTK059218 4523908

Connect 1-kanals minitrykknapp/fjernkontroll med veggholder                
Artic Decor antrasitt

MTK059214 4523910

Connect 1-kanals minitrykknapp/fjernkontroll med veggholder           
Artic Decor matthvit

MTK059219 4523909

Connect 1-kanals minitrykknapp/fjernkontroll med veggholder          
Artic Decor metalic

MTK059246 4523911

 

Sentralutstyret til CONNECT består av strømforsyning, fjernkontroll, USB programmeringsenhet og sentralpanel. 
Sentralpanelet har åtte fritt programmerbare betjeningsknapper og 3,5”-fargedisplay for sentral styring og 
visualisering av CONNECT. Brukergrensesnitt er schneider-electric@home

Connect strømforsyning for sentralpanel TFT 24V DC MTK051599 4523934

Connect universalfjernkontroll MTK051723 4523938

Connect USB programmeringsgrensesnitt MTK051901 4523940

Connect sentralpanel TFT hvit MTK059818 4523932

Connect sentralpanel TFT metalic MTK059860 4523933

Inngangsmoduler benyttes der man trenger å hente inn signaler fra andre 
systemer eller fra komponenter som ikke finnes i CONNECT, f.eks. fra en 
alarmsentral.

Connect 4-kanals binærinngang, pille

MTK051804 4523939

 Inngangsmodul m/tekst  Betegnelse Typebetegnelse El. nr. 
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Til CONNECT finnes flere varianter av reléer for markise og persienne; både for montasje i veggboks, for innfelling 
og for direkte plugging i eksisterende stikkontakter. . Det finnes også varianter med mulighet for tilkobling av 
vindsensor og solsensor for automatisk styring av utendørs solavskjerming..

CONNECT markisetrykknapp komplett med ramme Artic hvit MTK059318 4523912

CONNECT markisetrykknapp Artic Decor antrasitt MTK059314 4523914

CONNECT markisetrykknapp Artic Decor matthvit MTK059319 4523913

CONNECT markisetrykknapp Artic Decor metalic MTK059346 4523915

CONNECT markisetrykknapp med tilkobling for ekstern sensor 
komplett med ramme Artic hvit MTK059418 4523916

CONNECT markisetrykknapp med tilkobling for ekstern sensor               
Artic Decor antrasitt 

MTK059414 4523918

CONNECT markisetrykknapp med tilkobling for ekstern sensor     
Artic Decor matthvit

MTK059419 4523917

CONNECT markisetrykknapp med tilkobling for ekstern sensor            
Artic Decor metalic

MTK059446 4523919

Til CONNECT finnes flere varianter av reléer; både for montasje i veggboks, innfelling og for direkte plugging i 
eksisterende stikkontakter. 

CONNECT 1-kanals trykknapp komplett med reléinnsats og ramme           
Artic hvit

MTK059518 4523920

CONNECT 1-kanals trykknapp med reléinnsats Artic Decor antrasitt MTK059514 4523922

CONNECT 1-kanals trykknapp med reléinnsats Artic Decor matthvit MTK059519 4523921

CONNECT 1-kanals trykknapp med reléinnsats Artic Decor metalic MTK059546 4523923

CONNECT 1-kanals trykknapp komplett med elektronisk                   
relénnsats og ramme Artic hvit MTK059618 4523924

CONNECT 1-kanals trykknapp med elektronisk reléinnsats                      
Artic Decor antrasitt

MTK059614 4523926

CONNECT 1-kanals trykknapp med elektronisk reléinnsats                    
Artic Decor matthvit

MTK059619 4523925

CONNECT 1-kanals trykknapp med elektronisk reléinnsats                         
Artic Decor metalic

MTK059646 4523927

CONNECT 1-kanals Binærutgang MTK507501 4545882

CONNECT 1 kanal pluggbar binærutgang MTK051318 4523936

Med CONNECT dimmere kan man sette lyset til den rette stemningen, når man måtte ønske. 
Dimmeren kan brukes til ulike funksjoner; innkobling, utkobling, omkobling, scenario og dimming av lys. 

CONNECT 1-kanals trykknapp komplett med dimmeinnsats                          
og ramme Artic hvit

MTK059718 4523928

CONNECT 1-kanals trykknapp med dimmeinnsats Artic Decor antrasitt MTK059714 4523930

CONNECT 1-kanals trykknapp med dimmeinnsats Artic Decor matthvit MTK059719 4523929

CONNECT 1-kanals trykknapp med dimmeinnsats Artic Decor metallic MTK059746 4523931

CONNECT 1-kanals pluggbar universaldimmer MTK051418 4523937

 Persienne og markise   Produktbeskrivelse  Typebetegnelse  El. nr.  

 Reléer   Produktbeskrivelse  Typebetegnelse  El. nr.  

 Dimmere   Produktbeskrivelse  Typebetegnelse  El. nr.  
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røykvarlsere  
  



Den sikre trådløse løsningen

Optimal sikkerhet via nettverk: 
Røykvarsleren sender signalet og 

alle andre tilkoblede enheter 
utløser 

også alarmen

Via trådløst nettverk, 
idéelt ved rehabilitering

Feilsikker 868 MHz frekvens

Anbefaling fra 
Schneider Electric:
Røykvarsler med trådløst 
styringssystem
For å kunne sove trygt om natten, er det ikke nok å  
installere røykvarslere i hele huset. Det er viktig at de er 
seriekoblet til hverandre. Dette er den eneste måten å 
garantere at alle røykvarslerne i huset utløse alarmen samti-
dig dersom det f.eks. brenner i kjelleren. 

ARGUS røykvarslere Connect er den optimale løsningen 
ved rehabilitering av eneboliger. Batteridrevne røykvarslere 
er sikkert ved å bruke den feilsikre frekvensen 868 MHz. 
Fordel:  Så fort en røykvarsler oppdager røyk, sendes et 
radiosignal til de andre røykvarslerne og de utløser 
alarmen. Dette gir deg god tid til å komme deg ut av huset.

ARGUS røykvarsler Connect, polarhvit

Med større hus og flere rom øker risikoen for at røyk-
varsleren ikke høres i rom langt unna. Dersom det 
brenner på hjemmekontoret, hvor lang tid tar det før de 
som oppholder seg i stua, oppdager brannen? 

ARGUS røykvarsler Connect

ARGUS røykvarsler Connect, aluminium
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 ARGUS røykvarsler  Produktbeskrivelse                Typebetegnelse El. nr. 

 Tilbehør   Produktbeskrivelse   El. nr.  

Individuell løsning (ikke seriekoblet) 

ARGUS røykvarsler Basic
 gilemiR • røykvarsler  som en individuell løsning

• Drives av 9 V batteri 
• Batteriets levetid: ca. 3 år.

Leilighet på 
et plan

Røykvarsler Basic polarhvit                  MTN547020 6204771

ARGUS røykvarsler Basic Longlife
 gilemiR  • røykvarsler  som en individuell løsning

• Drives av 9 V langtids lithiumbatterier 
.rå 01 .ac :ditevel steirettaB  •

Leilighet på 
et plan

Røykvarsler Basic Longlife polarhvit               MTN547120   6204772

ARGUS røykvarsler med nettverkopsjon

ARGUS røykvarsler   CONNECT 
• Trådløs røykvarsler  for bruk ved rehabilitering av hus 

:regnilbokpposkrevtten egiluM  •
 - opp til 40 røykvarslere  kan seriekobles
 - opp til 10 røykvarslere  i en radiocelle via radio

 irettab V 9 dem teverdirettaB  •
(batteriets levetid: ca. 2,5 år)

m. 005 .skam :edgnellebak latoT  •

Eksisterende enebolig/
rehabilitering

Røykvarsler  CONNECT  polarhvit               MTN548020 6204777

Røykvarsler  CONNECT  aluminium             MTN548061   6204778

ARGUS røykvarsler 230 V 
 erelsravkyør enverd V 032 etseta fl stedekram va nE  •

med god plass for tilkoblinger 
irettab trergetni eræv tekkat tetilanojsknuf tretnaraG  •

• Mulige nettverksoppkoblinger: opp til 25 seriekoblede røykvarslere
gnilboklit V 032 agp dlohekildev leknE  •

• Nettverkskobling via en ekstra leder i 230 V nettet
• Monteringsbrakett medfølger 

.m 005 .skam :edgnellebak latoT  •  

Ny enebolig

Røykvarsler 230 V polarhvit                MTN547520   6204773

Røykvarsler 230 V aluminium                MTN547561   6204774

ARGUS røykvarsler   CONNECT    230 V
 søldårT  • røykvarsler løsning for nybygg

• Mulige nettverksoppkoblinger:
 - opp til 40 røykvarslere  kan kobles i nettverk
 - opp til 25 røykvarslere  kan seriekobles
 - opp til 10 røykvarslere  i en radiocelle via radio

remmelksgnilbok etrergetni aiv senysrofsgninnepS  •
• Enkel vedlikehold pga. 230 V tilkobling
• Monteringsbrakett medfølger 

..m 005 .skam :edgnellebak latoT  •  

Ny enebolig

Røykvarsler  CONNECT 230 V hvit                 MTN548520      6204775

Røykvarsler  CONNECT   230 V aluminium                MTN548561 6204776

 

Forseglingspin pk. á 50 stk.                      MTN547000
for å sjekke om noen har åpnet røykvarsleren          

6204780

 

 Innbyggingsrelé for røykvarsler                    MTN548001
for tilkobling til alarmsentral                      

6204779

Typebetegnelse 



Delivn. 10

NO-1540 Vestby

Tlf.:   64 98 56 00

Fax.: 64 98 57 01

Schneider Electric Norge AS
www.schneider-electric.no Strømtangveien 21

NO-3950 Brevik

Tlf.  64 98 56 00

Fax: 35 57 11 80
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BCONNECT

Make the most of your energy




