
KNX/EIB



Ekonomisk användning av byggnader idag beror på faktorer  
som flexibilitet, byggnadstransparens, funktionalitet och  
energihantering. Med en modern elektrisk installation med 
Berkers instabus KNX/EIB-system skapar man en idealisk  
integrering av hela byggnadens funktioner.

in
st

ab
us

 K
N

X/
E

IB
 O

ffi
ce

Berker B.IQ tryckknapp  
med rumstermostat och 
display

Berker IP-Control –  
fastighetsstyrning via dator

Belysning Konstant ljusstyrning av belysning som kan kombi-
neras med närvaroavkänning, som ställs in beronde 
på aktivitet. Dag-, kväll- eller nattbelysning. 

Solskydd/ 
Jalusier

Automatisk styrning av solskydd med markiser  
eller lameller, detta beroende på infallande solljus 
på fasad. Med full säkerhet mot regn, vind eller 
andra värden. 
 

Uppvärmning/ 
Luftkonditionering/ 
Ventilation

Behovsanpassad styrning av klimatet; värme/kyla 
och ventilation beroende på aktivitet. Detta kan 
styras via rumsregulatorer, närvarovakter eller tids-
funktioner m.m.

Övervakning av 
funktioner

Full kontroll av fastigheten både lokalt och externt via en 
webbläsare eller en driftspanel. Med möjlihet att styra och 
övervaka fastigheten, se drifttider, energiförbrukning, starta 
funktioner, ändra tidsfunktioner m.m.

Säkerhet Få felmeddelande och status. Skapa scenarier vid utlöst 
larm m.m. 

Kommunikation Möjlighet att koppla upp sig mot andra anläggningar. 
Fjärrprogrammering och kontroll. 

Det finns ett ökande behov av säkerhet, komfort och  
bekvämlighet i ditt hus. En modern elektrisk installation med 
Berker Instabus KNX/EIB kan harmonisera alla dessa krav.

Belysning Ljusstyrning/ljusscenarier som kan sparas och 
anropas via knappsats. Individuell styrning/dimring 
lokalt eller i grupp. En knapp för att stänga av för-
utbestämda funktioner  när ni går hemifrån eller ska 
gå och lägga er.  

Jalusier/Markiser Automatisk solskyddsfunktion

Väderstation Skyddar markiser mot vind-, regn- och frostskador, 
automatisk stängning av takfönster när det regnar, 
visar väderdata, vindhastighet, regn, temperatur 
och ljusstyrka 

Uppvärming Känsla av välbefinnande genom att olika tempe-
raturzoner skapas i huset, energibesparande med 
hjälp av rumstermostater, som kan behovsstyras via 
tidur mm och kan integreras med värmepanna m.m.

Säkerhet Behandling av felmeddelanden (strömavbrott/funktionsav-
brott i uppvärmningen/frysen/tvättmaskinen etc.), närvarosi-
mulering genom automatisk belysnings- och jalusistyrning, 
rörelseberoende ytterbelysning, övervakning av fönster, 
dörrar och portar, invändig övervakning, brandvarnare, sta-
tussignaler, sändning av fel och larm, panikknappar med 
specifica funktioner

Överlappning 
Funktioner

Tidsberoende omkoppling (belysning/uppvärmning/jalusier),  
trådlös fjärrstyrning av husfunktioner, grupp- och master-
funktioner, centraldisplayer, frånvaroläge (sovande hus) 

Kommunikation Full kontroll av fastigheten via mobiltelefon mm eller  
webbläsare.
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Berker Master Control Berker TS Sensor  
med rumstermostat



Berker B.IQ
• Strömbrytare, scenarioanrop 
• Styrning av markiser och jalusier 
• Styrning av rumstemperatur (tid eller närvaro)
• Centrala funktioner
• Audio- och mediastyrning
• Belysnings- och jalusistyrning via tidsfunktioner
• Informations- och textvisningar
• Flerfunktionsknappar
• Visar textinfo om funktion i displayen

Berker TS Sensor
• Strömbrytare, scenarioanrop
• Styrning av markiser och jalusier 
• Styrning av rumstemperatur (tid eller närvaro)
• Centrala funktioner
• Audio- och mediastyrning
• Kundanpassad design; färg, textfält m.m.
 (www.berker.com/ts-sensor)

Berker S.1, B.1, B.3, B.7
• Strömbrytare, scenarioanrop
• Styrning av markiser och jalusier 
• Styrning av rumstemperatur (tid eller närvaro)
• Centrala funktioner
• Audio- och mediastyrning

Berker K.1, K.5
• Strömbrytare, scenarioanrop
• Styrning av markiser och jalusier 
• Styrning av rumstemperatur (tid eller närvaro)
• Centrala funktioner
• Audio- och mediastyrning
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