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Godt Nytt År. 

2013 er tilbakelagt med godt resultat for ABB, og vi går 
inn i 2014 med stor optimisme og pågangsmot. Vi har 
mange produktnyheter vi gleder oss til å lansere i løpet 
av året, og det er produkter innenfor både bolig, kontor, 
næring til industri, marine og for tavlebyggermarkedet. En 
del av disse er omtalt i denne utgaven av løsninger.

Så langt har vinteren 2013-2014 vært snøfat-
tig i det meste av landet, og temperaturen har vært 
høyere enn forventet. Når dette skrives (medio janu-
ar) har en kuldebølge kommet inn over det ganske 
land, noe som øker behovet for produktløsninger.Vi 
har mange løsninger å tilby for de som trenger kul-
de og til de som vil unngå den. I dette nummeret har 
vi bl.a. en artikkel om snøproduksjon. Vår nye kon-
taktorserie AF har vist seg og ha gode egenskaper i 
anlegg hvor det ofte er lange kabelstrekk med store 
spenningsfall og variasjoner i spenningen. For de som 
ønsker å redusere strømforbruket, har vi en ny serie 
med kwh-målere som gjør at forbruket kan måles og 
kontrolleres i detalj.

Vi har etter ønsker fra flere kunder utarbeidet en 
ny «Bestselgerliste» I den vil vi vise alle våre «best-
selgere»  innenfor alle produktgruppene. Dette betyr 
at vi kutter ned på antall kataloger og brosjyremate-
riell. Vi vil selvfølgelig kunne tilby kataloger og under-
lag for de produktene som ikke står i denne listen, 
men da som pdf-fil eller med engelsk tekst. ABB er 
miljøsertifisert, og dette er i tråd med hva som for-
ventes av oss.

Mange kunder ønsker å bestille varer elektro-
nisk. ABB har en nettbutikk som heter CBOL der kan 
alle kunder som har kundenummer bestille varer døg-
net rundt, sjekke varestatus og spore leveringer. Kun-
der uten kundenr. må ta kontakt med sin grossistforbin-
delse. For andre henvendelser, benytt vår mailadresse: 
automasjonsprodukter@no.abb.com.

Full kontroll over huset fra ett sted (14)

Selektiv hovedstrømsautomat S 750DR (8) Konverteringstabell Tmax T vs XT (16)
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Produktinformasjon

A
F-teknologien innebærer at 
man kan bruke AC- og DC-
styrespenning med ett pro-
dukt, bredt spenningsområde 

(typ. 100-250V 50/60Hz/DC), og opptil 
80 % reduksjon i energiforbruket. ABB er 
alene om å ha en slik teknologi som stan-
dard på hele sitt kontaktorsortiment. Den 
nye produktserien kan også skilte med 
reduserte dimensjoner, noe som betyr at 
vi tilbyr markedets mest plassbesparen-
de kontaktorer. Serien dekker applika-
sjoner opp til 1050A AC3 og 2650A AC1, 
med spenning opp til 1000V AC/DC.

Bruksområder
AF kontaktorer egner seg for en rekke 

applikasjoner innen bygg, industri, offshore, 
marine m.fl. som for eksempel motorsty-
ring, oppvarming, aircondition og ventila-
sjon, pumpedrifter, kompressorer, løfteut-
styr, belysning, kondensatorbatterier med 
mer.  Kontaktorene er velegnet som mot-
orstartere til både DOL-startere, Y/D-star-
tere, og dreieretningsvendere.

Kontakt: rolf.noremsaune@no.abb.com

Komplett serie med AF-kontaktorer 
9...2650A - Innovativ teknologi – vår 
standard

ABB har introdusert en komplett serie med AF-kontaktorer.  
Serien dekker nå alle kontaktorstørrelser fra 9A helt opp til 
2650A.

Fordeler 
Optimalisert logistikk 

 − Redusert reservedelslager
 − 90 % færre produktvarianter
 − Fire spoler dekker hele spennings-

området 24-500V AC/DC

Brukerfordeler
 − AC- og DC-styrespenning med ett 

produkt
 − Bredt spenningsområde (typ. 100-

250V 50/60Hz/DC)
 − Én kontaktorspole som dekker alle 

standard distribusjonsnett globalt
 − Integrert dempeledd (RC)

 

Driftsfordeler
 − Redusert innslagsforbruk betyr  

mindre styrestrømstransformator
 − Redusert holdeforbruk betyr mindre 

avgitt varme i tavlene
 − Bredt spenningsområde og elektro-

nisk styrt spole gir ekstra høy drifts-
sikkerhet ved ustabilt nett

550VA

303VA

130 
VA

A145

AF145

AF140

Innslagsforbruk

45VA

9VA

6 
VA

A145

AF145

AF140

Holdeforbruk

45%

75%

57%

80%

75%

30%

AF values at 250V AC

A values at 230V AC

Redusert energiforbruk
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M
ange store skisteder er av-
hengig av å produsere snø 
for å utnytte skisesongen. 
Snøproduksjonsløsningene 

som finnes i dag produserer nok snø, 
men det forutsetter et stabilt system. 
Plutselig bortfall av elektrisk strøm har 
ofte vært en utfordring, og skjer dess-
verre alt for ofte.

Funäsal skiområde i Sverige opplev-
de dette som et problem. Vinterforholde-
ne i Funäsdal, med høy luftfuktighet, lave 
temperaturer og konstant vibrasjon, stil-
te høye krav til produksjon av snø. Videre 
førte de ekstreme lengdene på kabler til 
spenningssvingninger og forårsaket drifts-
stans og kostbar nedetid. DemacLenko 
som leverte snøproduksjonsanlegget tok 
kontakt med ABB for hjelp til å løse den-
ne utfordringen.

Løsningen var enkel og effektiv. En over-
gang fra konvensjonell kontaktortekno-
logi til ABBs avanserte teknologi med AF 
spoler. Fordelene viste seg umiddelbart. 
Driftsstans som følge av spenningssving-
ningene var praktisk talt eliminert, mens 
den generelle kvaliteten på produktet har 
imponert DemacLenko. AF kontaktortek-
nologi viste seg effektiv mot vibrasjoner 
og isete forhold, og sparte kunden for tid 
og penger på vedlikehold og administra-
sjon. AF teknologien innebærer at man 
kan bruke både AC-og DC-styrespen-
ning med et produkt med 50 Hz og 60 
Hz frekvens. AF kontaktoren kan brukes 
hvor som helst i verden. Et bredt spen-
ningsområde og mer distinkt innslag og 
utkobling sikrer stabil drift.

Kontakt: rolf.noremsaune@no.abb.com

Forlengelse av skisesongen
Produktinformasjon
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Produktinformasjon

I 
løpet av uken hadde vi besøk av ABB 
ansatte, grossister, installatører, tavle-
bygge og industrien. Vi var spent på 
hvor mange som ville melde seg på 

men når vi satte i gang var det nesten 
fullbooket hver eneste dag. Rundt 100 
deltagere møtte opp.

Produkter vi presenterte var:
 − Ny SMISSLINE TP pluggbart,  

berøringssikkert system
 − Nye pluggbare SMISSLINE startere
 − Ny TwinLine skapserie
 − Busch-Jaeger installasjonsmateriell
 − Busch-Jaeger elektronikk,  

porttelefon
 − Nye kontaktorer AF teknologi og 

startere
 − Ny Tmax XT og E-max 2 effektbrytere
 − Philip Hauge industristikk. og  

installasjonsmateriell
 − Nytt overlastvern
 − Nye energimålere
 − SmartBOlig
 − Functional Safety, ABB Jokab

I etterkant har vi foretatt en evaluering av 
ABB Produktdagene og tilbakemeldin-
gene vi har fått er veldig bra. Nesten alle 
svarte at de var godt fornøyd med arran-
gementet og at de ønsket at vi arrangerte 
flere  ABB Produktdager.

Vi er veldig fornøyd med arrangemen-
tet, deltagelsen og tilbakemeldingene, og 
regner med at ABB Produktdagene har  
kommet for å bli.

Kontakt: hans-jorgen.berg@no.abb.com

Stor suksess med  
ABB Produktdagene 2014
ABB Produktdagene ble for første gang arrangert i konferanse-
senteret på Billingstad i september. Arrangementet gikk over en 
hel uke og det ble presentert nylanseringer og nyttig produkt-
informasjon tilpasset flere kundegrupper. 

Rolf Noremsaune, produktsjef startapparater, presenterer ny AF kontaktorserie

Nils Ulvevadet, produktsjef effektbrytere, diskuterer effektbrytere med kollega Kurt Møvik (t.h.)



 7ABB løsninger 1|14

Med ABB sine kvalitetsdimmere kan du skape den lysstem- 
ningen du måtte ønske. Vi har dimmere som passer til nær sagt 
alle typer dimbare lyskilder.

Gruppebeskyttelse av motorstartere

Produktinformasjon

Vår beste dimmer kan benyttes i mer kre-
vende elektriske installasjoner, med bredt 
dimmeområde, og med høy pålitelighet. I 
samarbeid med Philips har vi spesialkon-
struert denne dimmeren med tanke på 
dimming av LED retrofit pærer. Dimmeren 
kan dimme lyskilder fra 2 – 100W, og er 
kompatibel med alle Philips LED lyskilder, 
samt LED lyskilder fra de fleste andre le-
verandører.

Våre standard dimmere passer til de 
aller fleste vanlige installasjoner som for 
eksempel glødelamper, 230V halogenlam-
per, elektroniske- eller jernkjerne-trafoer 

ABB har også en dimmer beregnet for 
styring av lys med DALI interface. Med 
denne dimmeren kan du styre egne DALI 
enheter lokalt. Kontakt: hans.sorholt@no.abb.com

For å øke bryteevnen for motorstartere, 
spesielt i 500 og 690V anlegg, er S800-
SCL-SR velegnet som oppstrøms kort-
slutningsbegrenser. Denne kan brukes 
foran enkeltstartere eller som gruppe-
beskyttelse for flere startere.

Ved kortslutning i underliggende for-
deling vil S800S-SCL-SR reagere og hjel-
pe underliggende vern å bryte. Alle andre 
motorstartere/vern i samme gruppe vil 
operere uavbrutt.
Produktet passer bl.a. godt i applikasjo-
ner som, MNS hovedtavler, marine (verft, 
skip) landstrøm, kraftproduksjon, olje & 
gass, gruver og vindmøller. S800-SCL-
SR leveres i 32, 63 og 100 A utgave.

Kontakt: rune.nyheim@no.abb.com

 rolf.noremsaune@no.abb.com

Mer stemning med pålitelige 
dimmere fra ABB 

Kortslutningsbegrenser S800-SCL-SR  

+ Fordeler
 − Maksimal oppetid
 − Full bakup til høyeste kort-

slutningsstrøm
 − Full selektivitet til underlig-

gende motor eller kabelbe-
skyttelse

 − Ingen utkobling
 − Lavere kostnad og bedre 

tilgjengelighet ved bruk av 
standard produkter

+ Fordeler
 − Høy kvalitet og pålitelig  

dimmere
 − Elektronisk kortslutnings- og 

overbelastningsbeskyttelse
 − Tilgjengelig i Jussi og  

Impressivo design
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Fordeler 
 − Høy bryteevne - 25 kA uansett In
 − Sterkt strømbegrensende
 − Uovertruffen selektivitet
 − Perfekt som hovedstrømsautomat 

i målertavler og andre lignende 
hovedtavler

 − Kan fungere som lastskillebryter
 − Spenningsuavhengig funksjon
 − DIN-skinne montering
 − Posisjonsvisning for kontaktsett 

RØD = PÅ, GRØNN = AV
 − Kan enkelt låses og forsegles
 − Kan betjenes av ikke sakkyndig 

personell

Produktinformasjon

S
750DR hovedstrømsautomat 
er en helt spenningsuavhengig 
selektiv automatsikring. Dette 
betyr at kontrollkretsen ikke er 

avhengig av tilført spenning for inn-/-ut-
kobling, og er dermed meget godt egnet 
i distribusjoner med krav om høy tilgjen-
gelighet. Leveres for direkte montering 
på DIN-skinne.

Formål
Hovedstrømsautmaten benyttes for å 
sikre strømforsyningen, ledninger og ka-
bler mot overbelastning eller kortslutning 
over et stort temperaturområde. Den har 
spesielt høy selektivitet mot nedstrøms 
automat/jordfeilautomat og oppstrøms 
sikringer, og sikrer en høy kontinuitet i 
strømforsyningen. S750DR vil ved kort-
slutning i underliggende krets sørge for 
å begrense strømmen til underliggende 
vern, slik at den kan ta jobben med å 
koble ut/isolere den delen av installasjo-
nen med feil, samtidig som påvirkningen 
i resten av installasjonen blir minimal. 
 

Bruksområder
S750DR egner seg som isolator/last-
bryter i målertavler, i hovedfordelinger 
eller tavler som et selektivt gruppe- eller 
back-up vern, spesielt der det er høye 
krav til kontinuitet, f.eks. for installa-
sjoner knyttet til “Safety Services“ 
(IEC 60346-5-56) og “medisinske instal-
lasjoner“ (NEK 400-7-710) etc. I tillegg 
brukes den som generelt hovedstrøms-
automat ved bruk av E-karakteristikk, 
og som selektivt hovedstrømsautomat i 
installasjoner med store startstrømmer 
ved bruk av K-karakteristikk.

Kontakt: rune.nyheim@no.abb.com

Selektiv hovedstrømsautomat 
S 750DR
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Nye hurtigkoblingsklemmer for N/PE

Effektiv varmestyring med  
KNX varmeaktuator

De nye hurtigkoblingsklemmene med  
N/PE er designet for framtiden. Den 
samsvarer med gjeldende standard DIN 
VDE 0100 del 410 og er fleksible med 
tanke på den unike utvidelsesmulighe-
ten. Disse klemmene sikrer effektiv og 
fremtidsrettet tilkobling av ledninger.

Ryddig kabeltilkobling
Med de nye klemmene får du en ryddig 
og fin kabeltilkobling i tavlene. Alle klem-
mene er montert ved siden av hverandre 
på en festeskinne med standardisert 
fargekoding. 

Klemmene er laget for å tilfredsstille 
kundenes behov. Modulariteten i den nye 
serien og utvalget av de forskjellige klem-
mene, gjør at klemmene kan tilpasses etter 
behov. De forskjellige klemmene kan kom-
bineres på festeskinnen etter ønske.
 

Fleksibilitet
Trenger du en større N eller PE klemme 
kan du koble individuelle klemmer, 
med forbindelseslasker, slik at de er 
i samsvar med de tekniske kravene i 
IEC 60364-4-41 og DIN VDE 0100 Del 
410. Den høye fleksibiliteten i den nye 
serien er en avgjørende fordel. Evnen 
til å kombinere laskene med forskjellige 
antall klemmer byr på utallige muligheter 
av kombinasjoner.

Kontakt: ornulf.dingum@no.abb.com

Med vår varmeaktuator/elektronisk relé 
kan du enkelt styre thermoshunter,  
magnetventiler, motorshunter og små 
lyseffekter (max. 1A). Dvs. at du ved å 
velge dette produktet kan styre venti-
ler, som åpner og stenger for vann i for 
eksempel radiatorer og vannbåren gulv-
varme, med god presisjon.

Varmeaktuatoren har lydløs reléstyring, 
og kan i tillegg til automatisk styring 
også betjenes manuelt (av/på). LED-lys i 
front forteller status på utgangene. 
Den kan tilkobles 24V og/eller 230V og 

leveres med 4 og 8 utganger. Motor-
drevne shunter kan også tilkobles ved 
hjelp av 3-leder system. 

Kontakt: trond.henriksen@no.abb.com

Standardiserte, framtidsrettede og fleksible

Fordeler 
 − I henhold til DIN VDE 0100 del 410 
(beskyttelse mot elektrisk støt)

 − Fleksibelt festesystem for flere N og 
PE klemmer: Skruetilkobling: fra 2,5  
til 25 mm², og klemmer med hurtig-
kobling: fra 1,5 til 4 mm².

 − Optimal når du bruker flere jordfeil-
brytere

 − Kombinasjon av flere klemmer  
monteres rask og enkelt på en feste-
skinne

 − Enkel utvidelse med forbindelseslasker
 − Nøyaktig tildeling av koblingsklemmer 
(tydelige fargekoder: N = blå,  
PE = gul-grønn)

 − Enkel merking av klemmene  
(DIN VDE 0603 del 1) med pretrykte, 
selvklebende merker

Fordeler 
 − Pålitelig styring av vannvarme
 − Lydløs
 − Status i front via LED-lys
 − 3-leder motorshunt

Produktinformasjon
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Sikker landstrøm for norske forhold

Nytt hurtigmonterbart lampeuttak
ABB lanserer et nytt forbedret lampeuttak som tilfredsstiller den nye  
Europanormen NEK-EN 61995.

ABB, Philip Hauge har utviklet en rekke 
sentraler som er tilpasset det harde miljøet 
som er langs kysten ved dokk og kaianlegg. 
Vi leverer sentraler som har tetthetsgrad 
opp til IP67. Skap i saltvannsbestandig 
aluminium, syrefast stål eller resirkulerbar 
termoplast. Alle våre sentraler leveres med 
syrefaste skruer og fjærer.

Ved å koble båten til landstrøm unngår 
en at båten ligger til kai med maskinen i 
gang. Man sparer derfor miljøet for foru-
rensing, og er dermed ikke til sjenanse for 
nærmiljøet. De fleste kaianlegg og deres 
eiere setter klare krav til dette. 
For å unngå farlige situasjoner har stik-
kontaktene innebygget pilotkontakt for 
elektrisk- og mekanisk forrigling. Stik-
kontakten kan dermed ikke betjenes før 
pluggen er satt riktig i, og først da er den 
strømførende.

Kontakt: post@philiphauge.no

ring og for riktig moment på tilkoblings-
klemmene. På DCL-takuttak er det mu-
lig å sette inn en ekstra DCL-stikkontakt 
slik at takuttaket kan ha utgang til 2 
forskjellige lyssoner. DCL-vegguttakene 
er tilgjengelige i Jussi og Impressivo 
design. Alle DCL-lampeuttak leveres 
komplett med DCL-plugg.

Kontakt: hans.sorholt@no.abb.com

+ Fordeler
 − Stikkontakter i 63, 125, 250 

og 400A.
 − For spenninger mellom 230 

og 1000V.
 − Stikkontaktene produseres 

i  plastmateriale (PBT) eller 
sjøvannsbestandig  
aluminium.

 − For vegg- eller stativmontasje

+ Fordeler
 − Hurtig montering
 − Riktig moment
 − Mulighet for ekstra  

DCL-stikkontakt

Produktinformasjon

Det nye DCL- (Devices for Connection 
of Luminaires) lampeuttaket har innstik- 
klemmer som sørger for hurtig monte-

Tekniske data

63, 125, 250 og 400A

For spenninger fra 230V til 1000V

Stikkontaktene monteres i plast eller  
sjøvannsbestandig aluminium

På vegg eller stativ
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Det er mer og mer vanlig at det monteres 
systemer for konstantlysstyring i bygg for 
å redusere energiforbruket. Systemet er 
ypperlig for bruk i barnehager, skoler og 
kontor der det er viktig at lyset til en hver 
tid er riktig. Når lyset ute endres justeres 
lysbehovet inne, noe som vil redusere 
energiforbruket.

Med bruk av ABBs nye KNX Dali gate-
way/lyskontroller kan man enkelt styre 
lysbruket. Man kan koble til inntil 64 Dali 
forkoblinger, inndelt i 8 grupper i Dali soft-
ware. Den er laget for montering i felt, for  
eksempel over himling, og har i tillegg 4 

innganger for lyssensor LF/U2.1 for bruk 
ved konstantlysstyring (dagslysstyring). 
Den har en 16A inngang og utgang, to 
6A utganger, og er basert på chassiset til 
RC/A. Den har IP grad 54.

Kontakt: trond.henriksen@no.abb.com

Flatstift er ideell til bruk i industri og verft som har spesielt høye krav til  
god og sikker kontakt.

+ Fordeler
 − Energieffektivt
 − Mindre kabling pga.  

montering i felt
 − Inntil 64 Dali forkoblinger
 − Inngang for lyssensorer

+ Fordeler
 − Robust mot korrosjons-  

utfordringer
 − Unngår gnist/lysbue i  

kontaktflatene ved inn-/ 
utkobling med last

 − Bredt utvalg

Flatstiften lever i beste velgående

Spesielt i lokasjoner ved sjøen eller der 
hvor det er forekomster av korrosive 
gasser.

Erfaringer tilsier at den er lite utsatt for 
korrosjon på kontaktflatene.
Ved kobling med last unngår en også 
gnist/lysbue på kontaktflatene på grunn 
av både stiftens og hylsens smarte 
utforming.

Flatstiften har også den fordelen at 
innmaten kan skiftes og ABB, Philip 
Hauge tilbyr et bredt utvalg av  
reservedeler. 

Flatstift kommer i form av plugger, 
skjøtekontakter, stikkontakter for vegg-
montasje og for innfelling i både 25, 40 
og 80 Amp.

Kontakt: post@philiphauge.no

Energibesparende KNX Dali lyskontroller
Måling via våre KNX-produkter gjør det mulig å redusere kostnader og energiforbruk 
fordi man får en nøye analyse av anlegget, og kan endre forbruket med enkle tiltak.  

Produktinformasjon
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Produktinformasjon

V
år serie med kombisentraler 
består av 3 hovedtyper:

 − Kombi Modul - KM - i pulverlakkert 
stålplater og aluminium. For fast 
montering.

 − Kombi Plast Modul - KPM - i plast. 
For fast montering.

 − PKU - plastsentraler. For midlertidige 
eller flyttbare installasjoner.

Sikkert
Philip Hauge Kombi Plast Modulsen-
traler er bygget opp av moduler i ter-
moplastisk polyester (PBT). Dette er et 
meget slagfast og kjemikaliebestandig 
materiale. Sikringsutstyret er avdek-
ket med en låsbar luke i klar plast. Alle 
plastmaterialer er halogenfrie. Sentrale-

ne har kapslingsgrad IP44 og er i.h.h.t.  
tavlenorm EN60439. 

Enkelt og fleksibelt
Kombisentralene har mange fordeler. 
Felles for alle er at de bare trenger en 
tilførselskabel. 4 eller 5 leder kabel, 
avhengig av nettsystem. Tilførselskabler 
kan komme inn både oppe og nede, og 
de kan enkelt modifiseres på et senere 
tidspunkt hvis behovet for uttak endrer 
seg. Det finnes også et utvalg frontplater 
for annet utstyr, eks. datauttak, tryk-
knapper, signallamper etc. eller blind-
plater for senere bruk. Tilkoblingsklem-
mer kan fritt plasseres i sentralene for 
å optimalisere installasjonen, og gi god 
plass for tilkobling.

Kontakt: post@philiphauge.no

Fleksible og robuste  
kombisentraler
Kombisentraler er et system bestående av kompakte enheter 
som i mange tilfeller erstatter den tradisjonelle stikkontakten. 
Bruk av kombisentraler er en kostnadseffektiv løsning som kom-
binerer forskjellige stikkontaktuttak.

+ Fordeler
 − Fleksibilitet
 − Tilbehør/utvidelsesmuligheter
 − Enkel tilkobling
 − Halogenfrie plastdetaljer
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T
rygghet og komfort
Panelet kan kobles opp mot 
ABBs porttelefonsystem ved bruk 
av et IP-grensesnitt, noe som 

gjør det mulig å se hvem som ringer på 
døren og evt. kommunisere med dem før 
du åpner. I tillegg kan man koble til inntil 
4 IP-kameraer for overvåking av for eksem-
pel eiendom og/eller rom.

Praktisk
Med en APP kan du enkelt styre pane-

let via nettbrett og/eller en Smarttelefon. 
Med noen få tastetrykk har du tilgang til 
internett, e-post, kalender med blant annet 
feriefunksjoner med mer.

Kontakt: trond.henriksen@no.abb.com

Full kontroll over huset fra ett 
sted
Med ABBs nye stilfulle KNX ComfortTouch 9’’ og 12’’ har du 
full kontroll over lys-, varme- og persiennestyring fra ett sted i 
huset/bygget. Begge panelene har innebygget kamera, og kan 
leveres med sort eller hvit ramme.  

Produktinformasjon

+ Fordeler
 − Full kontroll fra et sted i  

huset/bygget
 − Mulighet for tilkobling av 4 IP  

kamera
 − Internett tilgang
 − Egen APP gjør det mulig å 

styre panelet via nettbrett og 
eller smarttelefon
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Mer kontroll over energi- 
forbruket med EQ kwh målere

U
ndermålere derimot vil gi et 
detaljert bilde av energifor-
bruket. Det hjelper deg å lo-
kalisere spesifikke områder 

der forbruket er for høyt, og dermed 
hvor du bør investere. Ved å benytte 
en undermåler kan du enkelt se detaljer 
ved ditt eget energiforbruk, og ta affære 
der det er størst behov. 

ABBs kwh målerserie tilbyr en kom-
plett løsning for måling av energiforbruk 
i alt fra små maskiner og distribusjoner 
til prosess- og kraftkrevende industri. EQ 
målerne er beregnet for ulike formål som 
for eksempel: kostnadsalokering, kost-
nadsdeling til spesifikke avdelinger, pro-
sesser og produktlinjer, energieffektivise-

ring, microproduksjon, som f.eks. solcelle 
og vind med mere. Fakturering er gjen-
nomførbart med våre målere da de har 
MID godkjenning og dermed kan brukes 
til avregning.

Kontakt: rune.nyheim@no.abb.com

For en driftsansvarlig, eier, leier eller andre som arbeider med et 
byggs energiressurser er ikke avregningen fra nettleverandøren 
godt nok. En regning med manglende informasjon om hvor  
energien er forbrukt, er bortkastet.

Produktinformasjon

+ Fordeler
 − Full oversikt over  

energiforbruket
 − Muliggjør bedre energiledelse 
 − Kan benyttes til å avdekke  

problemområder og gjøre 
tiltak for å redusere strømfor-
bruket

 − Gir mulighet til  
kostnadsfordeling

 − Bedre kunnskap om  
forbruksmønster gir optimal 
design ved utvidelser og 
endringer

 − Bredt utvalg av produkter til  
forskjellige behov

 − DIN-skinne montert
 − Støtte for et stort utvalg av  

kommunikasjonsprotokoller
 − Kan integreres i eksisterende 

og fremtidige installasjoner
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Produktinformasjon

Nyttig hjelpemiddel på nett  
Konverteringstabell Tmax T vs XT

Som kjent har ABB lansert en ny serie 
effektbrytere i Tmax serien som heter XT. 
Denne tar over for Tmax T, og dette gjel-
der brytere i serien T1-T4 som erstattes 
med XT1-XT4. For å gjøre det enklere å 
vite hvilke produkter som erstatter hver-
andre, finnes det et konverteringsverktøy 
som ligger ute på våre nettsider. 

Gå inn på www.abb.no/automasjons-
produkter > Lavspenningsprodukter >  
Effektbrytere. Under Nyttige verktøy finner 
du «Konverteringstabell – SACE Tmax T 
vs XT». Eller scann QR-koden under for 
å komme til siden. Når du har lastet ned 
filene og lagt dem i en egen mappe kan 
du åpne programmet.

For å finne erstatningsproduktene må du 
benytte ABB identnummer på Tmax T 
bryterne. Alle disse slutter med R0001.  
I konverteringsverktøyet må du legge inn 
ABB identnummeret, og endre de siste 
fire sifrene fra R0001 til R1 (fjerne 0’ene), 
til høyre i bildet vil kode og beskrivelse til 
ny bryter komme opp.

Kontakt: nils.ulvevadet@no.abb.com

Nye sikkerhets-pls’er med sikre analoge 
I/O fra ABB, Jokab Safety
Vi kan nå levere to nye sikkerhets pls’er i Pluto serien.

D20 er en 45 mm bred modul som har 
16 programmerbare I/O pluss 4 sikre 
utganger. 4 av 16 I/O kan settes opp 
som sikre analoge I/O for 4-20mA eller 
0-10V. D20 har en oppløsning  på 10 
bit. I tillegg er den utstyrt med ABB sin 
safety bus for kommunikasjon med an-
dre Pluto eller Gateway opp mot over-
ordnet system. D20 har også muligheter 
for vårt dynamiske sikkerhetssystem 
med bla. Eden berøringsfrie brytere.

D45 er en 90 mm bred modul som har 
39 programmerbare I/O pluss 6 sikre 

utganger. 8 av 39 I/O kan settes opp 
som sikre analoge I/O for 4-20mA eller 
0-10V. D45 har en oppløsning på 12 bit. 
D45 kan også lese pulssignaler opp til 
14kHZ med mulighet for sikker
hastighet eller posisjon. Ellers så har 
D45 samme kommunikasjonsmuligheter 
som D20.

Begge er godkjent for Ple/Kategori 4 
kobling eller SIL3. I tillegg kan Pluto også 
leveres som AS-i versjon i to forskjellige 
utførelser.

Kontakt: lars-erik.arvesen@no.abb.com
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Ny serie maskinsikkerhetsbrytere fra ABB, Jokab Safety
Økt sikkerhet

Mkey mekaniske brytere
De mekaniske bryterne går under navnet 
Mkey. Mkey brukes for å låse og over-
våke posisjonen til bevegelig beskyttelse 
(grinder, dører, porter). De plasseres på 
forsiden av beskyttelse som skyves, 
svinges eller løftes bort. Nøkkel monte-
res på den bevegelige delen (ramme). 
Nøkkelbryteren har roterbart hode som 
forenkler installasjonen, og gir mulighet 
for ulike innstillingsalternativer for nøkke-

len. Noen av bryterne kan låses i beskyt-
telsesmodus, noe som hindrer adgang 
til maskinen før enhver farlig bevegelse 
har stanset. Bryterne leveres som vanlige 
dør-/lukebrytere, eller som låsbare ver-
sjoner. Bryterne er robuste og tåler tøffe 
miljøer. Begge seriene leveres i plast eller 
rustfritt stål opp til IP69. 

Sense7 - sikkerhetsbryter med 
fordelaktig konstruksjon
Sense7 er en serie magnetiske berø-
ringsfrie sikkerhetsbrytere med trans-is-
torutganger som kan seriekobles. Kon-
struksjonen gjør bryterne fordelaktige i 
miljøer der høy sikkerhet kreves.  
I og med at magnetbryterne er små er 

de lette å plassere, de tåler både smuss 
og vann, og har ingen fuktsamlende  
flater, noe som gjør at de passer i  
miljøer med høye krav til renslighet. 
Disse leveres med ferdigmontert kabel 
eller M12 kobling. Bryterne leveres i UL-
godkjent polyester/plast, eller i rustfritt 
stål opp til IP69.

Estrong - perfekt for industri med 
spesielle krav
Estrong er en serie nødstoppbrytere 
i rustfritt stål tilpasset utsatte og kre-
vende miljøer og er perfekt for industri 
med spesielle krav. Estrong leveres i 
rustfritt stål 316, som er utviklet for bruk 
i for eksempel livsmiddelproduksjon og 

kjemisk industri. Med eller uten LED 
klarer de IP67/IP69. IP69 innebærer at 
bryteren tåler høytrykksvask og rengjø-
ring i høye temperaturer. LED-lys gjør 
bryteren synlig fra langt hold. Denne 
kan også leveres for eksplosjonssikkert 
miljø. Ex tb IIIc.

Linestrongbryter for tøffe miljøer
Til slutt har vi Linestrong som er en om-
fattende serie snortrekksbrytere desig-
net for å monteres på maskiner og deler 
av transportbånd som ikke kan sikres 
med beskyttelse. I motsetning til tradi-
sjonelle snortrekksbrytere kan nødstopp 
aktiveres fra ethvert punkt langs montert 
snortrekksline. Avhengig av hvilket miljø 
bryteren skal benyttes finns de tilgjenge-

lige i ulike materialer. For ekstra holdbar-
het finns versjoner i rustfritt stål hvilket 
gjør at bryteren kan benyttes i tøffe 
miljøer som for eksempel livsmiddel- og 
kjemisk industri. De største typene klarer 
2x100m wire. Leveres i lakkert utførelse 
eller rustfritt. IP67/69. Her finnes også 
en utførelse for eksplosjonssikkert miljø.  
Ex d IIc.

Kontakt: lars-erik.arvesen@no.abb.com + Fordeler
 − Økt sikkerhet
 − LED utgaver gjør brytere  

synlig fra langt hold
 − Høye IP grader
 − Flere materialvalg etter behov, 

og høy kvalitet på materialene
 − Tilpasset utsatte og krevende 

miljøer

Produktinformasjon
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+ Fordeler
 − AF..ZB serien er en ren DC-

styrt kontaktor, og har de 
samme gode egenskapene 
som AF

 − Tåler støt og vibrasjoner i 
samsvar med IEC 61373 og 
NF F 60-002

 − Bredt spenningsområde
 − Skru- og kabelskoversjon
 − Redusert vekt og mindre 

dimensjoner
 − Lavere energiforbruk
 − Større bruksområde pr.  

kontaktor gir behov for  
færre varianter (reduserer 
lagerhold)

 − 3 lavforbrukspoler dekker  
17V DC opptil 275V DC

Produktinformasjon

M
ed denne spesialutgaven 
av de nye AF-kontaktorene 
dekker vi spesifikke krav og 
behov for jernbanesegmen-

tet (rullende materiell). 
Kontaktorene er utviklet for applikasjo-

ner der produktene må tåle sterke vibra-
sjoner og slag. Det er også valgt materi-
aler i henhold til strenge krav til røyk- og 
brannutvikling. 

Kontaktorene leveres i to utgaver, en 
med klemmetilkobling og en med tilkob-
ling for ringkabelsko (RT). Den nye gene-
rasjonen jernbanekontaktorer leveres fra 
9-38 A i 3- og 4-polet utgave (AF..ZB), 
samt som hjelperele (NFZB). 

Den nye generasjonen jernbane- 
kontaktorer er under kontinuerlig utvidelse,  
og flere varianter kommer i løpet av 
2014/2015. Den nye AF..ZB serien  
erstatter TAL og TAE kontaktorer.

Bruksområder
Tog, T-baner, trikker, bybaner ol.

Kontakt: rolf.noremsaune@no.abb.com

Førsteklasses spesialkontaktorer og  
hjelpereléer for jernbaneapplikasjoner
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Spenningsforsyning 
med diagnostikk

Fornyelse av  
EPR-produkter

Verdens raskeste  
stikkontakt - nå 
enda flatere 

ABBs spenningsforsyninger med inne-
bygget buskobler gir mulighet for diagnos-
tisering og overvåking av KNX bus-linjer. 
Finnes i 320 mA og 640 mA. 

Spenningsforsyningen sender status 
og diagnostikkverdier etter hva som er 
programmert og parametrert i ETS3/4. 
LED i front viser status på kommunika-
sjon, telegram, overbelastning og strøm-
trekk på KNX-bussen.

Kontakt: trond.henriksen@no.abb.com

Temperaturovervåker i nytt lekkert design 
med større bruksområde.

CM-TCS temperaturovervåker kan  
brukes til temperaturmåling i faste, flyten-
de eller gass-medier. Temperaturen blir  
registrert av en sensor (PT100) som  
kobles til temperaturovervåkeren.  Når  
temperaturen går over eller under innstilt 
grenseverdi vil reléet gi et signal.

Temperaturovervåkeren dekker tempe- 
raturområdene mellom -50 …+ 50 °C, 
 0…+100 °C eller 0…+200 °C.

Kontakt: rolf.noremsaune@no.abb.com

Vår nye stikkontakt er beregnet for 1,5 
veggboks, og har innstikklemmer som sør-
ger for hurtig montering og riktig moment 
på tilkoblingsklemmene. Det er noe som 
gjør den enkel og trygg å montere.

Stikkontaktens barnevern er integrert 
i sokkelen slik at stikkontakten fortsatt 
har en kapslingsgrad på IP20 selv etter 
at frontdekselet er fjernet. Noe som er en 
stor fordel ved for eksempel oppussing da 
dekslet kan fjernes uten at det er fare for å 
komme i berøring med strømførende deler. 

Tilgjengelig i Impressivo design i farge-
ne hvit, antrasitt eller aluminium

Kontakt: hans.sorholt@no.abb.com
+ Fordeler

 − Innebygget buskobler
 − Sender status og diagno-

stikkverdier
 − LED i front viser status
 − Bygger kun 4 moduler

+ Fordeler
 − Færre varianter dekker større 

områder
 − Over-, og undertempera-

tur samt temperaturvindu i 
samme produkt

 − Finnes i to styrestrømsutga-
ver 24-240 V AC/DC og 24 V 
AC/DC

 − 2 tilkoblingsteknikker (skru- 
eller innstikk)

 − DIN-skinnemontert, 22,5 mm 
bredde

+ Fordeler
 − Innstikklemmer
 − Riktig moment
 − Flatt design
 − Trygt å fjerne frontdekselet 

Produktinformasjon
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+ Fordeler
 − Spesialtilpasset etter  

kundens behov
 − Lang levetid
 − Kvalitet i alle ledd 

D
in utfordring - vår løsning! 
ABB, Philip Hauge produkter 
inngår i et omfattende utvalg 
av lavspenningsprodukter til 

industrien, bygninger og produsenter av 
originalutstyr.

Vår fabrikk i Bergen har bred kompe-
tanse på utvikling og design av kundetil-
passede produkter av høy kvalitet, selv i 
mindre volum og til en rask leveringstid.

Eksempler
Spesialtilpassede avisningssentraler  

tilpasset bruk på flyplasser. Dette unike 
skapet forsyner avisningsutstyr med strøm, 
og er skapt for å tåle harde påkjenninger 
i utfordrende miljøer. 

Spesialtilpassede sentraler for bruk i 
gruver og tunneler, der produktene står i 
tøffe miljøer og blir utsatt for tungt bruk 
over lang  tid.

Kontakt: post@philiphauge.no

Akkurat det du trenger!
ABB, Philip Hauge, spesialtilpassede produkter
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Et ABB produkt vant «Årets Elnyhet» på 
den svenske Elmässen 2013 i Stockholm

Stikkontakt med integrert USB lader 
Stikkontakten ble kåret til beste el-nyhet 
på Elmässen som ble avholdt i Stock-
holm i slutten av oktober. Denne 16A 
stikkontakten har en patentert integrert 
700mA USB lader som kan lade mobilte-
lefoner, MP3 spillere etc. 
Med denne nye løsningen slipper man 
å lete etter USB-ladere, man har alt på 
samme sted bestandig. Alle ABB ladere/

ladestasjoner har elektronisk kortslut-
nings- og overbelastningsbeskyttelse 
som sikrer en trygg og sikker lading. Når 
ingen enheter blir ladet er strømforbruket 
mindre enn 0,1W.

Dobbelt USB uttak
Skulle du trenge flere USB uttak kan du 
benytte ABB sitt doble USB uttak som 
passer rett inn i en standard veggboks. 
Med dette uttaket har du mulighet til 
å lade to produkter samtidig på inntil 
700mA hver eller ett produkt med lade-
strøm på intil 1400mA.

Micro USB lader med 
oppbevaringshylle
Har du en telefon med micro USB, kan 
ABB levere en ladestasjon med egen 
oppbevaringshylle. Hyllen har gummibe-
legg som sikrer at telefon ikke sklir ned. 
Her er det bare å koble til den med-
følgende micro USB kabelen og starte 
ladingen.

Kontakt: hans.sorholt@no.abb.com

+ Fordeler
 − Alt på samme sted bestandig
 − Sikker lading med elektronisk 

kortslutnings- og overbelast-
ningsbeskyttelse

 − 1400mA (700mA stikkontakt 
med USB)
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ABB, Philip Hauge plugg og stikkontakt 
IP66, for spesielt vanskelige miljøer

Pålitelighet
Våre industristikkontakter og plugger 
er løsningen for miljøer som stiller høye 
krav til sikkerhet, holdbarhet, pålitelig-
het. Disse gir kostnadsbesparelser for 
sluttbrukeren. Med denne pluggen og 
stikkontakten får du et sikkert strømuttak 
der du trenger det.  Pluggen har skru-
lokk som skrus på stikkontakten. Dette 
forhindrer uønskede frakoplinger, og gjør 
at den imøtekommer kravet til tetthets-
graden IP66. De leveres i slagfast plast, 
tåler aggressive miljøer og stoffer som 
ammoniakk og bensin.

Bruksområder
De blir brukt i områder som garasjer 
tilknyttet bolig, parkeringsanlegg, bensin-
stasjoner, verksteder, slakterier, vaske-
haller o.l. 
ABB, Philip Hauge leverer kvalitet og sik-
kerhet i alle ledd – ett komplett tilbud

Kontakt: post@philiphauge.no

EMC sikkerhetsbrytere tilfredsstiller  
kravene og er en sikker løsning

De fleste motorer og vifter blir i dag styrt 
av frekvensomformere, og det er da 
påkrevd at sikkerhetsbrytere er skjermet 
for stråling. Derfor er EMC sikkerhets-
brytere nødvendig.
EMC sikkerhetsbrytere fra ABB, Philip 
Hauge, leveres fra 16-1250 Amp, i 3  
og 4 polt utførelse, samt i plast- og stål- 
platekapslede utgaver. De er front-
opererte og utstyrt med låsbare håndtak 
med plass til 3 hengelåser. Alle plast-
kapslede EMC sikkerhetsbrytere produ-
seres i kjemikaliebestandig plast (PBT). 
Bryterne er testet iht. EN 50081-2 innen 

frekvensområdet 30....1000MHz. I 
denne utførelsen og med rett kabeltype 
(skjermet) tilfredsstiller bryterne EMC-
direktivets krav til emisjon (stråling) ved 
frekvensstyrte drifter. 

Kontakt: post@philiphauge.no

+ Fordeler
 − Enkel å bruke
 − Rask installasjon
 − Lang levetid

+ Fordeler
 − Kjemikaliebestandig plast
 − Låsbar
 − Lang levetid
 − Resirkulerbar
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Impressivo påvegg - Tidsriktig design

Vi tilbyr en ny påveggserie med brytere 
og stikkontakter i Impressivo design, 
tilgjengelig i 3 farger. Nå kan man endelig 
ta design på alvor selv ved rehabiliteringer 
og installasjoner hvor påveggsutstyr er 
nødvendig.
I tillegg til hvit, er serien tilgjengelig i farge-
ne aluminium og antrasitt. Brytererne og 
stikkontaktene har en bakplate som gjør 
montering inntil gerikter og lister enkelt.

Alle  brytere og stikkontakter blir levert 
med innstikklemmer som sørger for enkel 
og rask montering, i tillegg til at dette 
sørger for riktig moment på tilkoblings-
klemmene

Kontakt: hans.sorholt@no.abb.com

Boligautomaten fra ABB passer perfekt

Med bare 2 moduler tilfredsstiller  
jordfeilautomater i DS202C-serien alle  
beskyttelsesbehov. DS202C beskytter 
mot jordfeil og overbelastning/ kort- 
slutning i begge faser i en enkel enhet. 
Den har 10 kA bryteevne i overens-
stemmelse med IEC 61009-1-standar-
den. 

Med DS202C i Bk- og Ck-karakteristikk 
tilbyr ABB en fullstendig oppdatert og 
komplett serie med jordfeilautomater 
utviklet for bruk i bolig. Ved bruk av Bk- 
og Ck-karakteristikk tilfredsstilles enkelt 
NEK400, 2010-823, og du kan fortsatt 
bruke 10A, 16A og 20A til 1,5 mm2,  
2,5 mm2 og 4 mm2 kabel uavhengig av 
forlegningsmetode. Grunnen til at det 

har blitt så enkelt er at Bk- og Ck-karak-
teristikken har en garantert øvre utløser-
strøm I2 = 1,2 x In. 

ABB har lang erfaring med produksjon 
av en slik karakteristikk fra tidligere, og 
vi vet at dette gir god kabelbeskyttelse. 

Kontakt: rune.nyheim@no.abb.com

+ Fordeler
 − Tidsriktig design
 − Innstikklemmer for enkel  

og rask montering
 − Riktig moment

+ Fordeler
 − 2 moduler 
 − 10 kA bryteevne 
 − Komplett serie for bruk i bolig 
 − Tilfresstiller NEK400, 2010-823



ABBs patenterte stikkontakt med USB er perfekt for lading av mobile enheter.  
Dette gjør at du enkelt kan lade din mobiltelefon og andre elektroniske enheter 
direkte via et USB uttak. USB laderen har innebygget elektronisk kortslutnings-  
og overbelastingsbeskyttelse som sørger for trygg og sikker lading. 
www.installasjonsprodukter.no 

Lad din mobiltelefon trygt med ABBs USB lader?

Selvfølgelig.

ABB AS
Low Voltage Products
Telefon: 03500
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
www.installasjonsprodukter.no


