
CENTROL® –skolen
Det komplette lys- og varmestyringssystem

CENTROL® -systemet er markedets rimeligste og

mest brukervennlige styringssystem for lys og varme.

Det er også det eneste norskutviklede system som er

i markedet, med de mange fordeler det har, både ifm.

videreutvikling i tråd med markedets ønsker og behov,

og  fleksibilitet ifm. lagerhold og levering.



Kvalitetssystem til rimelig pris

CENTROL® er markedets klart rimeligste
styringssystem.
Det gjelder å kunne argumentere for at man får mye
for pengene, samt at man må ha kort nedbetalingstid
ift innsparingspotensiale.
I klar tekst kan man levere en komplett pakke med lys-
og varmestyring for en hel enebolig for under 15.000,-
kr.



Brukervennlighet i fokus

CENTROL® er er uten sammenligning markedets mest
brukevennlige system å eie. Man har ikke behov for
opplæring eller profesjonell hjelp for innstillinger eller
programmering.

Systemet er så enkelt å bruke at det passer alle .



Tilvalgsløsninger

Om man ønsker betjeningspaneler i børstet stål,
GSM-enhet for varsling eller styring, eller vannlekkasje-
stoppersystem(WLC), er disse mulighetene å finne i
produktspekteret, noe som gjør det enkelt å
skreddersy sin egen løsning.
Et bredt produkt- og funksjonsspekter er svært viktig
for å kunne tilby akkurat det kunden ønsker. Også det
lille ekstra som gjør at kunden sier ja.

”Ett skritt foran – og markedsleder på bolig”
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Paneler og betjeningsorganer

Disse finnes i flere utførelser og prisgrupper.
Den rimeligste serien heter C_P-serien og finnes i 1,
2, 3 og 6 knappers utførelse, i hvit RS16 plast.
Den serien som har størst utvalg er C-serien
(eks C3, 3 knapper).
Denne har standardstørrelser med 1, 2, 3, 4, 6,
8,10 og 12 brytere og finnes i hvit, børstet stål,
børstet messing, børstet aluminium, patinert
messing og bronse.
Vi kan også lage skreddersydde oversiktspaneler
med planløsning, med brytere og dioder innenfor
hvert rom eller tilsvarende

 Alle paneler kan leveres innfelt eller påvegg



Termostater/regulatorer

I CENTROL systemet har vi utviklet en helt ny serie
produkter for styring av varme. Disse takler ventiler
for vannbåren varme direkte og alle typer varmekabler,
samt nye og gamle ovner. De kan leveres i samme
utførelse og farge som panelene i C-serien.

De har display som viser innstilt og faktisk temperatur
med svært enkel betjening.



Scenariesetting

Både dimmere og av/på-funksjoner kan utstyres med
scenariefunksjon. Dette gjør at man om morgenen
f.eks. betjener daglysknapp på panel ved sengen, som
tenner en forhåndsprogrammert lyssetting
(dagstilling). Man drar på jobb og betjener
dagsenkefunksjonen når man drar (ute). Kosekveld
foran TV´n eller i godt selskap; hvorfor ikke sette
koselysstemning?

Scenariene betjenes med 1 trykk og programmeres
uten bruk av PC eller annet verktøy. Samme funksjon
kan være på flere paneler.



Levende hus-sentral

Hvis du drar hjemmefra og ønsker at det skal se ut
som det er noen hjemme, sørger levende hus
sentralen for å tenne grupper av lys, i kortere eller
lengre perioder, uten mønster.

Dette kan virke innbruddsforebyggende.



Bevegelsessensorer

I alle rom man bare er innom i kortere tid, eller som
oftest har noe med seg inn eller ut (eks. vaskerom,
boder, ganger etc.) bruker flere og flere
bevegelsessensorer. Disse setter automatisk på lys
når man kommer inn og slukker lyset etter fra 1 sek -
15  min etter at du har gått ut.

Dette er også et utmerket enøktiltak.



Persiennestyring

Hvis du ønsker å betjene motoriserte persienner e.l.
via CENTROL panelet, er det både rimelig og enkelt.
Det må settes av 2 knapper på de panelene hvor du
ønsker denne funksjonen.



IR-styring

Alle funksjoner i CENTROL®-systemet kan styres via IR.
Vi har styringer med 6, 12 eller 18 kanaler. Rimelig
og komfortabel løsning, spesielt for stuen og andre
oppholdsrom, hvor det ofte også kan være vanskelig å
finne et egnet sted for et styrepanel.



Skumringsbryter

Slår automatisk på utelyset ved mørkets frembrudd og
av når det lysner av dag. Også med mulighet for avslag
midt på natten og med demping av lyset.

Denne enøkfunksjonen kan overstyres om ønskelig.



Kodelås

Har du et kontor eller et annet rom hvor andre er
uønsket? Hvorfor ikke installere CENTROL® kodelås-
modul, istedet for å bruke nøkler som kan mistes?

Egen kode med fra 4 til 12 siffer.



Priser

CENTROL® -systemet har lave priser i forhold til
konkurrerende systemer. Det er et helnorskt system
som gjør at vi også kan spesialtilpasse funksjoner ihht.
Deres ønsker.

Vi har designet ”pakker” for 1-5 roms leiligheter og
standard husbank-enebolig, komplett med underlag,
som kan brukes som anbudsgrunnlag for
leilighetskomplekser, eneboligfelt mv.

Spør oss!
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Styrepanel-/tablåer

Tilkoblingsklemmer
Klemme 1 og 2 er tilegnet knapp 1, hhv. bryter
og tilbakemeldingsdiode.
Klemme 3 og 4 er tilegnet knapp 2 osv.

Unntak
Paneler med 1 bryter, bruker klemme 3 og 4
Paneler med 2 brytere bruker klemme 1 og 2, 5 og 6.
- Klemme 3 og 4 skal ikke brukes på 2 knapps panel.

NB!
Klemme 13 er felles for alle brytere og hentes fra

den ene
fasen på dimmer eller relédriver.

Enkelt koblingsskjema medfølger panel...



Dimmere, reléer og relédrivere

Regel: Odde tall til odde tall, partall til partall.
- Fra klemme 1 på panel (bryter) til klemme 1 på

reledriver/dimmer.
- Fra klemme 2 på panel (bryter) til klemme 2 på

reledriver/dimmer.
- Klemme 3 til 3, 4 til 4 osv…..
- Fra utgang på reledriver A1 og A2, til A1 og A2
for det

første releet. Fra klemme A3 og A4, til klemme
A1 og A2 på det andre releet osv…

Koblingsskjema medfølger varen...



Alt på/set

Koble sammen klemme 15 på alle produktene i tavlen
(dimmere og drivere). Velg et av produktene (dimmer
eller driver) og legg ut klemme 15 og 15A til hhv. odde-
og par tall på styrepanel (den knapp man ønsker brukt
som alt på funksjon).



Alt av/set

Koble sammen klemme 16 på alle produktene i tavlen
(dimmere og drivere). Velg et av produktene (dimmer
eller driver) og legg ut klemme 16 og 16A til hhv. odde-
og par tall på styrepanel (den knapp man ønsker brukt
som alt av funksjon).



Scenarier

Finnes kun på Reledriver CPRD6 (1 scenarie), CPRD12
(5 scenarier) og CDIMSCE (5 scenarier).
Koble sammen klemme S1 på alle produktene i tavlen
som skal være med på scenarier (dimmere og drivere).
Gjør det samme med S3, S5, S7 og S9, hvis alle
scenarier ønskes brukt. Velg et av produktene (dimmer
eller driver) og legg ut klemme S1 og S2 til hhv. odde-
og par tall på styrepanel (den knapp man ønsker brukt
som scenarie funksjon). Gjør det samme med S3 og
S4 etc.



Termostater

CENTROL 24V termostater/regulatorer, kan styre alle
typer varme. Klemme A1 og A2 kobles enten mot et
effektrelé for effektstyring, eller direkte mot ventil for
vannbåren varme.

Tips! En termostat kan styre flere/mange 16A
MICROSAFE reléer, 1 eller 2 polte.

NB! Husk å montere RC-ledd ved kobling mot     
ventil/schunt o.l



Generelt

Tips til kobling mellom andre CENTROL® produkter og
CENTROL® mot andre produkter, systemer og
fabrikater, finnes enten ved å gå inn på
www.centrol.no  eller ved å ta kontakt med oss på
72831611.

Vi er alltid tilgjengelig - vi har trådløs bedrift



www.centrol.no

Her finnes mye nyttig informasjon. Bl.a. løsnings-
eksempler på leverte anlegg i AutoCad LT eller Pdf-
format. Systembibliotek med alle CENTROL® -
produktene ferdig tegnet som symboler. Beskrivelser
og løsningsforslag for forskjellige typer bygg/anlegg
m.m.
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Husbankfinansiering

CENTROL® lys- & varmestyringssystem er
godkjent av Husbanken som HMS-tiltak, som gir
rett til ekstra lånetilskudd. Sammen med
alarmpakke (levert av installatør), gir denne
løsningen inntil 80.000,- i
ekstra lånetilskudd.

Forutsetningen for finansieringen er følgende:
Sentral styring av lys og varme, ved utgang og på
hovedsoverom, med senkning av varme og avslag
av lys og stikk med enkel betjening på paneler
(styringssystem)
Styring av utelys og utestikk (hvis montert)
Godkjent alarmpakke



Enøkeffekt

Varme utgjør ca. 60% av strømforbruket i en bolig.
Når denne senkes hver natt, hver gang boligen er tom,
samt i helger og ferier, gir dette store utslag på
forbruket. Vi har beregnet at besparelsen, sett i
forhold til konvensjonelt anlegg, ligger på 35-40%. Vi
har satt enøk-effekten til 30%, da vi ikke vet hvor mye
den jevne bruker er borte fra hjemmet. I tillegg sparer
man en del på at unødvendig lys aldri står på, samt at
alle stikk med brudd er avslått.
Alle forbrukende apparater, lys og varme, styres
enkelt via ute/natt- og hjemme/dag- funksjonene.



Forsikringsrabatt

Flere momenter i Smarthuspakken gir rabatt, da
sikkerheten blir betydelig bedre:

Alarmpakke (16% rabatt, ref. IF)
Overspenningsvern
Jordfeilbryter
Tidsurfunksjon på stikk til kaffetrakter og komfyr.
Ingen bryterpunkt i anlegget med 230V
(CENTROL bruker kun 24V) på vegger.
All effektstyring skjer i skapet og alle produkter har
overspenningsvern, overtemp. sikring, overstrøms-
sikring og temp.sikring mot for høy
driftstemperatur. Hva disse tiltakene i sum ”burde”
gi av sikkerhetsrabatter kan diskuteres, men man
får garantert 20% for de tre første tiltakene.

Hvis ikke – bytt forsikringsselskap!



Trygghet / sikkerhet

Du vet at dine verdier og din familie er sikrere, men
hvis noe skulle skje, vil skaden begrenses grunnet
sikkerhets-funksjonene.
Du slipper å gå rundt og slukke alle lys og slå av stikk,
samt at du slipper å tenke på; Slo jeg av
kaffetrakteren før jeg dro?... Alt styres med enkel
betjening og tilbakemeldinger på at ”oppdraget” er
utført.
Innbrudd skjer ikke i boliger med innbrudds-alarm
(95% av innbrudd skjer i boliger uten).
Brann og røykutvikling blir tidlig detektert, slik at man
kan slukke og/eller sikre verdier.



Komfort

Boligen er varm når du er hjemme og våken.
Det er godt å vite at man til enhver tid kun bruker
det som er nødvendig av strøm.
Du kan enkelt tilpasse lyset til den stemningen du
ønsker.



Fleksibilitet

Boliger utstyrt med moderne infrastruktur, setter
eieren i stand til å endre bruken av et rom, ommøblere
og annet, uten bruk av skjøteledninger eller kostbar
omgjøring av det elektriske anlegget. Hvert punkt kan i
utgangspunktet endre konfigurasjon, kun ved å foreta
enkle grep i fordelingsskapet. Man kan for eksempel
veksle mellom å bruke kombipunkter til hhv.
Tele/data/TV..



Moderne Infrastruktur

Boliger utstyrt med CENTROL® og moderne
infrastruktur vil for all ettertid være mulig å
endre/tilpasse til fremtidens produkter og løsninger,
noe som både er en verdi og en trygghet for evt. nye
eiere ved salg.



Andrehåndsverdi / økonomi

Hvis en i fremtiden selger boligen, vil verdien av
investeringen svare seg. Erfaringsmessig vil en megler
verdisette styringssystemet og infrastrukturen høyere
enn det man investerte. I tillegg må man ta i
betraktning at den økte investeringen ved kjøp, sparer
eieren for penger hver eneste dag.
Selve CENTROL® -anlegget har en inntjeningsverdi på
2–5 år, avhengig av hvilken pakke (basis-, standard-
eller plusspakke) man velger og om enøk, komfort eller
design vektlegges.



Lykke til som
CENTROLisør!




