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Design och teknik för din bostad
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Exxact – Vit standard

Strömbrytare
Strömbrytare för alla rum. Hög standard och stilren design.

Nätverksuttag
Nätverksuttag för alla rum. Hög standard och stilren design.

2-vägsuttag
2-vägsuttag för alla rum. Hög standard och stilren design.
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Exxact – Tillval vit

2-vägs hög insats
Uttaget installeras i en standard apparatdosa.

2-vägs låg insats
För moderna installationer där eluttaget inte får sticka  
ut för mycket rekommenderas ett 2-vägsuttag som endast 
bygger 12 mm från väggen. Uttaget installeras i en  
1,5 moduldosa för kompakta uttagsinstallationer.

6-facksram
En flerfacksram med flera uttagsbrunnar är mycket praktisk 
t.ex. bakom teven eller vid skrivbordet. Vid dedikerad  
huvud-TV-plats ska eluttag ha minst sex uttagsbrunnar.

3-facksram
En flerfacksram med flera uttagsbrunnar är mycket  
praktisk t.ex. bakom teven eller vid skrivbordet. 

5-facksram
En flerfacksram med flera uttagsbrunnar är mycket 
praktisk t.ex. bakom teven eller vid skrivbordet. Vid 
dedikerad  huvud-TV-plats ska eluttag ha minst sex 
uttagsbrunnar. 

P120590

Ny bostadsstandard

Ny bostadsstandard

Ny bostadsstandard



Villa/bostad säljblad 05 2016

Exxact – Tillval teknik
Dimmer
En dimmer gör det möjligt att reglera ljuset efter behov. Universaldimmern är 
optimerad för LED-lampor, men är också det bästa och mest framtidssäkra 
valet för andra ljuskällor som glödlampor och halogenlampor.

Rörelsevakt
Badrummet och garaget är exemplariska rum för en rörelsedetektor.  
Belysning som tänds och släcks automatiskt är bekvämt samt energi- 
besparande.

Dekorbelysning LED-dimmer
Dekorbelysning består av vit LED-lampa. Ger en designad känsla och är 
praktisk i mörker. 

USB
Ladda smartphone, platta och kamera med en laddstation. Ladduttaget 
kan med fördel monteras i en flerfacksram tillsammans med dimmer och 
eluttag. 

Högtalaruttag
Installera högtalaruttag för att slippa ha lösa kablar på golvet.

Termostat
Golvvärme i badrum är både mysigt och praktiskt. Med en termostat 
för golvvärme kan du enkelt reglera temperaturen vilket ökar både 
komfort och säkerhet. Kombineras med valfri Exxact-ram.

Timer
Timer/timeruttag i köket eller i strykrummet minskar elkostnaderna 
och ökar säkerheten. Timern måste slås på för att uttaget ska få 
ström. Efter en förprogrammerad tid stängs uttaget av.

Envägsuttag med nattljus
Exxact dekorbelysning är den praktiska nattlampan med nedåtriktad 
reglerbar LED-belysning. Låg värmestrålning ger lång livslängd.

Nedåtriktad 
LED-belysning

Välj rätt LED-lampa till din dimmer med hjälp av  
vår dimmerguide. Scanna QR-koden eller  
besök: schneider-electric.dimmer-test.com
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Exxact – Tillval design

Exxact Design – designram
Designramen för den skapande kreatören. Genom  
att montera valfritt mönster, eller något av de medföl-
jande färgarken, inspireras du till att skapa egna unika 
designlösningar. 

Vitt glas
Elegant utseende i vitt glas. Glas som material är  
arkitekternas förstahandsval. Glas ger rummen en extra 
lyxig känsla.

Uttaget installeras i en 1,5 moduldosa för kompakta 
uttagsinstallationer.

Svart glas
Elegant utseende i svart glas. Glas som material är  
arkitekternas förstahandsval. Glas ger rummen en extra 
lyxig känsla.

Uttaget installeras i en 1,5 moduldosa för kompakta 
uttagsinstallationer.

Antracit
Mörkgrå kulör som heter Antracit. Ger rummen en  
designad karaktär.

Skapa eget 
mönster!

Gå till schneider-electric.se/exxact och vår  
designgenerator Mix&Match, där du både kan 
hitta och skapa din egen Exxact.
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Renova standard

Strömbrytare
Klassisk och tidlös skönhet med vit finish.

Strömbrytare
Klassisk och tidlös skönhet med svart finish.

2-vägsuttag
Klassisk och tidlös skönhet med vit finish.

2-vägsuttag
Klassisk och tidlös skönhet med svart finish.

Nätverksuttag
Klassisk och tidlös skönhet med vit finish.

Nätverksuttag
Klassisk och tidlös skönhet med svart finish.
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Renova – Tillval teknik

Dimmer
En dimmer gör det möjligt att reglera ljuset efter behov. 
Stark belysning för att kunna se tydligt eller svag  
belysning för behagligt sken.

Rörelsevakt
Badrummet och garaget är exemplariska rum för en 
rörelsedetektor.  
Belysning som tänds och släcks automatiskt är bekvämt  
samt energibesparande.

Timer
Timeruttag i köket eller i strykrummet minskar el- 
kostnaderna och ökar säkerheten. Timern måste slås på 
för att uttaget ska få ström. Efter en förprogrammerad 
tid stängs uttaget av. Både minskad olycksrisk och lägre 
energiförbrukning!

Termostat
Golvvärme i badrum är både mysigt och praktiskt. 
Med en termostat för golvvärme kan du enkelt reglera 
temperaturen vilket ökar både komfort och säkerhet. 
Kombineras med valfri Exxact-ram.

Välj rätt LED-lampa till din dimmer med hjälp av  
vår dimmerguide. Scanna QR-koden eller  
besök: schneider-electric.dimmer-test.com
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Renova – Tillval design

Renova strömbrytare vitt glas

Renova 2-vägsuttag vitt glas

Renova strömbrytare svart glas

Renova 2-vägsuttag svart glas
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KNX – öka komforten i ditt hem

Tryggt och säkert hem
Hur många gånger har du undrat “Stängde jag verkligen av 
kaffebryggaren, ugnen och strykjärnet?” I det smarta huset 
kan du enkelt bli av med denna oro genom att ha en “Hej 
då-knapp” vid dörren som stänger av alla uttag kopplade 
till dessa apparater. Samtidigt släcks belysningen och 
temperaturen skruvas ner någon grad om du vill vara extra 
energieffektiv. 

Till ditt smarta hus kan du även koppla larm och  
övervakning, samt hemmasimulering som kan tända och 
släcka lampor automatiskt när du är borta.

Spara energi och få en  
billigare elräkning
Ett smart hus sänker energiförbrukningen när det  
står tomt eller när du sover. På detta vis kan du hålla 
värmekostnaderna nere och reducera  
din elräkning. Med en KNX-tryckknapp med integrerad 
rumsregulator kan du styra temperaturen individuellt i 
varje rum.

KNX är ett styrsystem som ökar komforten samtidigt som din energiförbrukning  
minskar. Med KNX har du möjlighet att ställa in olika scenarier för olika tider på dygnet, 
men också styra till exempel larm och belysning när du är på resande fot.

KNX går att få i Exxact-serien standard och design.

Garden Entrance

Living Room TV Room

Bedroom Nursery

Bathroom Library

InSideControl Online

G

InSideCCoonntrol

Full kontroll – överallt och när som helst
Erbjud dina kunder mobil fastighetsstyrning:  
InSideContol förvandlar smartphones och surfplattor 
i hemmet eller på kontoret till en praktisk fjärrkontroll 
för alla fastighetens funktioner. InSideControl-appen 
erbjuder alla KNX-systemets bekvämligheter. Att styra 
belysning och HVAC, återskapa scenarier, samt mäta 
och visualisera energiförbrukningen är några av de 
möjligheter som du får genom appen.

Scanna QR-koden och testa 
demoversionen idag
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En modern elinstallation är mer än spotlights i taket
När man bygger ett helt nytt hus är KNX det klokaste valet. KNX är en installation som 
får ett stort antal av husets funktioner att fungera tillsammans. Allt för att göra det 
bekvämt! Belysning, värme/kyla, markiser, inbrottslarm, brandlarm med mera; energi- 
besparingen får du på köpet! Produkterna är certifierade och kompatibla med alla 
KNX-produkter från hundratals tillverkare.

När du kommer hem tänder önskad belysning upp 
hallen, köket och vardagsrummet. Vattenventil och 
avstängda köksmaskiner slås på.

När du lämnar ditt hem släcks belysningen och köks-
maskiner slås av. Efter två timmar slås tvättmaskin och 
vattenventil av.

Huset vaknar till liv med en lagom dämpad belysning. 
Funktionen påverkar endast de gemensamma ytorna 
och inte sovrummen.

Huset är redo för aktivitet. De gemensamma ytorna 
ställs in som du vill ha dem. Kanske ljust på vintern och 
dämpat eller släckt på sommaren.

Med en knapptryckning dämpas ljuset över köksbänken 
och i kökstaket samtidigt som matbordsbelysningen ökar.

Det dämpade ljuset flyttas till vardagsrummet men  
lämnar en strimma kvar över köksbänken.

Alla gemensamma ytor dimras sakta ner och släcks, 
om du inte valt att lämna ett ledljus från barnens sovrum 
eller något annat rum.

Om du önskar kan du aktivera ett nattligt ledljus. Detta 
påverkar till exempel hall, kök och badrum där enbart 
ett svagt ljus lyser upp, för att inte störa övriga i familjen.

Borta

Hemma

God morgon

God dag

God middag

God kväll

God natt

Nattljus

KNX – öka komforten i ditt hem


