
– CENTROL® i Smarthus
Det første først 
Det aller viktigste man må gjøre ifm. med en Smarthus- 
installasjon eller installasjon av styringssystem generelt,  
er å tenke noe annerledes enn tradisjonell installasjon.

Prosjektering/Planlegging 
Tenk soner (ikke kurser) for lys, stikk og varme (uavhen-
gig av oppvarmingskilde). 
   Alle soner skal til skapet, for å kunne styres separat.

Montering 
    Installér sone for sone - ikke pakk ut alt utstyr, for så å 
begynne. Da vil man raskt miste oversikten 
   Merk alle tilførselsoner og styreledninger godt, slik at 
det blir enkelt og oversiktlig 

Styrepaneler 
Styrepaneler må plasseres i alle rom, der hvor man normalt 
har vanlig lysbryter. 
    Prinsippet er ett par (PT) til hver bryter i rommet, som 
skal styre en lys- eller stikksone, pluss ett par ekstra for 
styrestrøm (24VAC). 
    1-4 soner -  enkel boks. 6-12 soner, dobbel boks

Varmestyring 
   Termostater plasseres enten separat i enkel boks ett 
stykke over styrepanel, eller i samme dobbelboks som  
styrepanel, med inntil 4 brytere. 
    3 par PT til hver termostat. 
    Varmekabel, ovnssone eller vannbåren varmesone  
    Trekkes til skapet. 24V styrespenning for styring av 
rele eller ventil går fra termostat til skap.

Hvordan komme i gang?

Med CENTROL er alt mulig - derfor kan du si JA 
til kunden, for så å ta kontakt med oss for løsning!

Lykke til som CENTROLisør!

CTM Utvikl ing AS

Hallsetbakken 4,
7540 Klæbu

72 83 16 11 t l f
72 83 16 01 fax
www.ctm.no

Overordnede funksjoner 
Funksjoner som natt, dag, hjemme, ute og borte konfigureres ved 
kobling i skapet og føres til gang/entré og soverom(steder med 
hovedpaneler)

Generelt 
    Gå inn på www.ctm.no <http://www.ctm.no>  og finn bros-
jyrer mv. Der ligger CENTROL-skolen, som bør gjennomgås av 
alle som skal ha med installasjonen å gjøre. 
    Alt lys, alle stikk som skal styres, alle varmesoner, samt an-
net som ønskes omhandlet av styringen, MÅ til skapet. 
   Det er bedre med ett par ekstra(PT), enn for lite. 
    Sy gjerne f.eks. en 10 par fra rom til rom, ved å legge igjen 
nødvendige par i hvert rom. 
   Om det skal være dimming eller kun av/på kan avklares på et 
senere tidspunkt. 
   Sett av minimum 1m - 1,5m med skinneplass i fordelingsskap.  
    Merk styrepaneler med funksjon, ved bruk av vedlagte 
merkeark (Dette er svært viktig for kunden!) 
    Gå igjennom vedlagte produktinfo (for styrepaneler, termo-
stater og Smartpanel) med kunden, slik at man unngår unødige 
spørsmål etterpå. 
   Legg igjen produktarkene i skapet, som FDV-dokumentasjon.


