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Større fleksibilitet og høyere komfort ved styring av 
lys og andre funksjoner. WaveLINE gir deg friheten  
til å velge hvor du vil plassere bryterene dine.
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Oppgradering, oppussing eller nytt bygg
Trådløs styring - komfort i alle situasjoner

WaveLINE er et nytt trådløst styresystem som bruker radiofrekvensteknologi.  
Med våre nye veggmonterte trådløse brytere kan du styre lys, markiser/persienner 
og andre funksjoner i huset. Kombiner dette med bevegelsesdetektorer eller 
vinduskontakter som skaper en perfekt integrasjon for pålitelig sikkerhet og 
funksjonalitet.

01 Trådløs bryter 1-veis, Jussi 
02 Trådløs bryter 1-veis, Impressivo, hvit  
03 Trådløs bryter 1-veis, Impressivo, aluminium 
04 Trådløs bryter 1-veis, Impressivo, pure steel 
05 Trådløs bryter 1-veis, axcent, hvitt glass 
06 Trådløs bryter 1-veis, carat, hvitt glass

01 03 

04 05 
06

Stort vareutvalg i flere design 
De trådløse bryterene i WaveLINE-systemet finnes i  
designseriene Impressivo, Jussi, pure steel, axcent og carat. 
Trådløse brytere i Jussi leveres med 1 eller 2 kanaler, mens i 
de andre designene leveres brytere med 1, 2 eller 4 kanaler.

02 
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Nye muligheter ved rehabilitering av eldre bygninger. 
Ved oppussing av et hus, eller ganske enkelt ommøblering, 
er bryterene ofte plassert på feil sted. Kanskje du savner 
noen ekstra bryterene for komfortens skyld? Dette innbærer 
ofte at en må lage nye hull i veggen, trekke ledninger, gipse, 
male eller tapetsere. Dette medfører ekstra utgifter, og gir 
uunngåelig skitt og rot. De tilhørende trådløse bryterene limes 
ganske enkelt på veggen, og kontrollerer trådløse mottakere 
via et radiosignal. Av sikkerhetshensyn signaliserer for 
eksempel sensorene hvorvidt et vindu er åpent eller lukket. De 
kan ettermonteres raskt og enkelt, med trådløs styring i stedet 
for ledninger.

Lettvint ... helt fra starten av – med radiostyring i nye bygninger  
Bruk radiostyringsystemet WaveLINE helt fra starten av. 
Da kan du slå lyset av/på fra flere steder i rommet, eller fra 
et annet rom. Dette gjelder også persienner/markiser eller 
lysgrupper. 
I tillegg kan det forhåndprogrammeres scenarier via 
radiostyringssystemet WaveLINE. 
Bevegelsesdetektorer slår lyset på via et radiosignal. Når et 
vindu står åpent sendes et radiosignal for å slå varmen av. 
WaveLINE gir en mengde muligheter for komfort og sikkerhet. 
Og hvis du har glemt en funksjon: ikke noe problem –
WaveLINE er svært enkelt å ettermontere.
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Funksjon
De trådløse mottakerene til WaveLINE overtar kontrollen og 
bryterfunksjonen – f.eks. for en lampe eller hele lysgrupper. De er 
utstyrt med en radiomottaker, noe som betyr at de kan aktiveres 
via veggmonterte brytere som kan installeres så å si hvor som 
helst. De er enkle å installere. Avhengig av type trådløs mottaker, 
så er det mulig å velge mellom forskjellige typer driftmoduser, som 
for eksempel timerfunksjoner.

Det er de veggmonterte bryterene i WaveLINE-systemet som 
utgjør forskjellen i komfort. Du har alltid ønsket å kunne fjernstyre 
persiennene uten å måtte reise deg fra lenestolen, men bryteren 
befinner seg ved siden av vinduet, i den andre enden av rommet. 
WaveLINE er løsningen på problemet. 

Det installeres en passende WaveLINE-mottaker i veggboksen, og 
det installeres en trådløs bryter på ønsket sted, uten noen 
strukturelle endringer, og så er du klar til å fjernstyre persiennen via 
radiosignaler.

Trådløs styring - komfort i alle situasjoner 

Hvorfor funksjonalitet fremfor komfort når du kan få begge deler? Styr persienner, 
dimme lyset, slå utstyret av/på – med WaveLINE fra det stedet som er mest praktisk for 
deg. Bortsett fra den trådløse mottakeren trenger du bare de veggmonterte trådløse 
bryterene, som rett og slett limes fast i ønsket posisjon. Ingen ledningstilkoblinger, ingen 
innfelte veggbokser, ingen konstruksjonsproblemer. Elegant helt fra starten av.

 WaveLINE-styreelementer

Så enkelt er det: Plasser den trådløse mottakeren 

for bryteren tett inntil forbruksstedet. Det kan f.eks. 

være en lampe eller persienne. Bytt så ut den 

eksisterende bryteren med en eller flere 

veggmonterte sendere.

Enkelt å installere 
WaveLINE-trådløse brytere passer i innfelte veggbokser. For 
fjernstyring av utstyr koblet til stikkontakter, som f.eks. gulvlamper, 
installeres det tilsvarende trådløse mottakere ganske enkelt bak 
stikkontakten.

Grensesnitt for problemfri integrasjon
WaveLINE innebærer større fleksibilitet takket være den enkle 
integreringen mot en KNX-gateway. Det er da mulig å benytte 
trådløse brytere eller styre trådløse mottakere med ditt KNX smart 
hus installasjon.
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Festeområde

0201 03

01  Tradisjonell bryter / trykknapp
02  Ta av vippebryteren og rammen, lim  
      monteringsplaten til veggen
03  Installer den nye trådløse bryteren og  
      2-hulls rammen

Komforten ved radiostyring ved ettermontering
Liten sak – stor effekt: Med WaveLINE 
er det enkelt å ettermontere fjernstyring. 
Ryddig og uten en separat ledning. 
Den gamle bryteren byttes ut med en 
bryterkombinasjon som limes på, og så er 
en trådløs mottaker klar til å fjernstyres.

Brukertips :

Ryddig installasjon uten 
behov for å åpne veggen.

Vegglampe

Persienne
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Frihet er en livsnødvendighet
WaveLINE er ikke bare overraskende enkelt å installere. 
Systemet er også svært allsidig. AV-/PÅ, styring av 
persienner/markiser og aktivering av hele lysgrupper og 
scenarier med et trykk på en knapp: WaveLINE gjør hjemmet 
ditt mer komfortabelt. Du vil raskt venne deg til å sette stor 
pris på de daglige fordelene ved komforten som praktisk 
fjernstyring med radiosignaler gir. Kanskje du også får ideer til 
andre funksjoner du kan legge om til radiostyring – raskt og 
enkelt.  
Høyere komfort: Fjernstyring med den trådløse bryteren 
En spesiell funksjon i WaveLINE-systemet er at fleksibiliteten 
ved AV/PÅ økes med trådløse brytere, og at man har en 
bryter der det jevnlig er bruk for den. Selvfølgelig hører 
også den klassiske, manuelle bryteren hjemme i WaveLINE-
systemet – med taster for scenarier for alle de viktige 
bruksområdene. For AV/PÅ, dimming, heving og senking av 
persienner/markiser eller aktivering av scenarier. Med den 
elegante bryteren har du alt under kontroll, akkurat der du 
befinner deg. 

Ubegrensede muligheter
Høyere komfort

Alt er lyst. Alt er OK
Med WaveLINE har du en sentral bryter rett ved siden av 
sengen din for å slå på all belysningen via et radiosignal, 
og det uten omfattende installasjonsarbeider. Innen 
sikkerhetsteknologi er denne funksjonen kjent som en 
panikknapp. Hvis du får en ekkel følelse om natten av at 
noe er galt, trykker du bare på knappen, så er alt lyst og 
oversiktlig. Det plutselige lyset vil skremme bort uvelkomne 
gjester.  
 
En veggmontert trådløs bryter for all belysningen i huset 
Du har kanskje opplevd dette: Du har forlatt huset i hastverk, 
og deretter blitt usikker på om du har slått av alt lyset. Eller 
kanskje du rett og slett ikke ønsker å slå av eller sjekke hver 
eneste lampe. WaveLINE takler denne oppgaven med den 
sentrale av-funksjonen. Det installeres enkelt en veggmontert 
trådløs bryter ved inngangsdøren, og denne styrer de 
tilsvarende trådløse mottakerene via radiosignaler. For deg 
innebærer dette: Ett trykk på knappen, så er alt slått av. 
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 01 Slå av/på

Til og med utstyr som ikke er fast installert, kan slås av /på 
via radiostyring og en radiostyrbar stikkontakt. Dermed kan 
du for eksempel slå av radioen eller lampen på nattbordet 
med den veggmonterte senderen ved siden av døren når du 
forlater rommet.

 02 Dimme

Skap den rette atmosfæren med lys med den trinnløse 
dimmefunksjonen. Med en trådløs mottaker for dimming 
og en trådløs bryter kan du bestemme nøyaktig hvor du vil 
dimme belyningen fra.

 03 Lukke persienner

Hvorfor reise deg for å lukke persiennene når du kan gjøre 
det enkelt fra sofaen. WaveLINE gjør det mulig. Via en 
manuell sender eller veggmontert bryter. Og det er like enkelt 
å styre TV-lerretet, projektoren, garasjeporten eller den 
utvendige belysningen.

 04 Sentralfunksjoner

Er alle lysene av når du forlater huset? Med WaveLINE og 
sentralfunksjonen er et trykk på en knapp nok til å slå av alle 
lysene i huset. Komfortabelt – og svært nyttig i hverdagen.  
 

 05 Scenarier

Med WaveLINE kan du styre individuelle lyskilder, og du kan 
lagre hele scenarier, som deretter kan aktiveres igjen med et 
trykk på en knapp. Skap den individuelle atmosfæren med 
belysning for den sene middagen, for TV-titting, for lesing – 
med bare ett radiosignal fra WaveLINE.

03

02

0405

01
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Lukeminen   Tele          
sio

Musikk AV    

01 02

Hagebelysning

Innendørs 
 taklys

Vegglampe

Flomlys i tak

Rullegardin

Lerret

Lesing TV

Musikk AV

Alt komfortabelt under kontroll
Oppdag de mange mulighetene for å integrere og glede deg over 
komforten ved radiostyring i stuen, innendørs og utendørs 
belysning, persienner og ekstrautstyr, som lerretet for TV-titting: 
WaveLINE gjør det enkelt å betjene dem, fra det stedet som er 
mest komfortabelt for deg. Enten med den manuelle senderen eller 
med de veggmonterte trådløse bryterene i radiostyringssystemet til 
WaveLINE. Bryterene kan tilordnes individuelt, noe som gjør 
mange funksjoner tilgjengelige som en enkel styringskombinasjon. 
Disse fordelene gjør stuen enda koseligere. 

 01 Scenarie – for eksempel for lesing – kan 
aktiveres sentralt.

 02 Komfortabel TV-titting med alle funksjonene 
og den rette lysatmosfæren er tilgjengelig 
med et trykk på en knapp

Len deg tilbake, og gled deg over økt komfort 
En rekke funksjoner i en flott kombinasjon

2 x  WaveLINE-trådløs 10A mottaker,   
6702-500, for vegglampe og tak flomlys

2 x Universal WaveLINE-trådløs mottaker for
dimming, artikkelnr. 6704-500, to lyssoner 
i taket

2 x WaveLINE-trådløs mottaker for persienne, 
artikkelnr. 6705, lerret og rullegardin

6 x Veggmontert WaveLINE-trådløs bryter med 
fire kanaler, artikkelnr. 6733-84-500

1 x  Manuell WaveLINE-trådløs bryter,  
artikkelnr. 6780-500
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02

03

01

02

04

03

Komplett og fleksibelt
Komforten med trådløs styring på soverommet

01  Veggmontert WaveLINE-trådløs bryter med fire  
      kanaler, 6733-84-500 
02  2 x veggmontert WaveLINE-trådløs bryter med fire  
      kanaler 6733-84-500 
03  2 x WaveLINE-trådløs 10A mottaker, 6702-500  
      2 x SCHUKO® stikkontakter, 20EUC-84 
04  Universalt WaveLINE-trådløs mottaker for dimming,
      6704-500

Fra tradisjonell enkel vippebryter til 
trådløs bryter med fire kanaler:

•    Taklampe

•    Venstre bordlampe

•    Høyre bordlampe

•    Hele soverommet 

2 x

Før Etter

01

02

04

03

02

For enda høyere komfort på soverommet kan 
det ettermonteres og kobles sammen ytterligere 
funksjoner med et endevendersystem: AV/PÅ og 
dimming av hovedbelysningen fra begge sider av 
sengen og AV/PÅ av to nattbordlamper fra alle 
posisjoner. I tillegg til dette kommer integrasjon 
av en sentralfunksjon som du kan bruke til å slå 
av alle lampene med et trykk på en knapp når 
du forlater rommet. Det grunnleggende her er 
de veggmonterte bryterene med fire kanaler i 
WaveLINE-systemet som og ganske enkelt limes 
fast på hver side av sengen. 

Taklampe 

Venstre bordlampe 

Høyre bordlampe 

Hele soverommet

Taklampe 

Venstre bordlampe 

Høyre bordlampe 

Hele soverommet

Taklampe 

Venstre bordlampe 

Høyre bordlampe 

Hele soverommet
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Praktisk og energibesparende
Den veggmonterte WaveLINE-bryteren slår lyset av eller på badet 
eller toalettet via en 2-veis mottaker, og viften/ventilasjonen styres 
via utgang nummer to. Den trådløse mottakeren har også en 
automatisk forsinkelse for AV og PÅ. Hvis lyset slås på en kort 
stund for vasking av hendene, forblir viften avslått. Hvis du er der i 
mer enn to minutter, slås viften på automatisk. Etter at lyset er 
slått av, forblir viften på i ytterligere fem minutter.

> 2 minutter

01  Veggmontert WaveLINE-bryter med en kanal,  
      6731-84-500, slår på belysningen og viften
02  WaveLINE-trådløs 2-veis mottaker, 6703-500,
      kanal 1: belysning, kanal 2: vifte

01

02

AV/PÅ av lys og ventilasjon
Perfekt for et bad
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Enkelt å installere – kraftig virkning 
Bevegelsesføleren kan fritt plasseres på det mest optimale 
stedet for overvåkning av det aktuelle området. Den er svært 
energigjerrig, så de kraftige batteriene varer i opptil ti år. Hvis den 
registrerer en bevegelse, overfører den aktiveringssignalet til en 
trådløs mottaker. som til og med kan installeres i en veggboks 
under en bryter nær lampen. I tillegg er det mulig å tilordne flere 
bevegelsesfølere til en enkel mottaker, slik at man pålitelig kan 
overvåke også hjørne-områder. 

Ingen ledninger 
Installasjon av WaveLINE Watchdog kunne ikke vært enklere. 
Batteridrift eliminerer alle behov for ledninger. Veggbraketten 
festes raskt til veggen med bare en enkel festeskrue. En 
gummipute sørger for perfekt utjevning hvis underlaget er ujevnt. 
Adaptere for montering på hushjørner er også tilgjengelig. Selve 
sensoren kobles deretter til veggbraketten med en bajonettlås og 
kan dreies 30°, for eksempel i tilfelle helling. Batteriene kan testes 
direkte på enheten.

01  Busch-Watchdog 220 WaveLINE,  
      6745AGM-204-500
02  Innebygd WaveLINE-mottaker, 6701-101-500
03  WaveLINE-LED-display, 6730-84 på 6404U.  
      Det er mulig å vise registreringen av en  
      bevegelse på et LED-display på RF Watchdog.

01
02

03

Bevegelsesføler utendørs for din sikkerhet og livskvalitet

Stue

Kontor

Soverom 

Watchdogs
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Åpent, lukket eller låst: Informasjon man ikke kan ta feil av
Der tradisjonelle systemer bare kontrollerer om vinduet er i kontakt 
med rammen, går WaveLINE et avgjørende skritt videre. Det 
signaliserer posisjonen til vindushåndtaket og gir dermed 
informasjon om hvorvidt vinduet er låst, er åpent eller står i lufte- 
posisjon. Vindussensorer overvåker og overfører posisjonen til 
vindushåndtaket – og denne informasjonen vises på et lettlest 
farge-LED-display som kan merkes individuelt. I tillegg kan 
romtermostatens senking av nattemperaturen aktiveres via trådløs 
mottaker når vinduet er åpent. Dette hindrer at varmen slås på 
umiddelbart, spesielt når utetemperaturen er lav. Vindussensorene 
som monteres mellom håndtaket og rammen, finnes i svart, hvit 
og i rustfritt stål.

01 02

01  WaveLINE-vindussensor, matt hvitt, 6720-64 
02  WaveLINE-vindussensor, rustfritt stål, 6720-66 

01  WaveLINE-vindussensor,  6720-84-500
02  Universal releinnsats, artikkelnr. 6404U, innsats for LED-display
      for å slå gangbelysningen av/på 
03  Termostat med gulvføler, TF-15-13-84

Kontrollere alle vinduer
Med et øyekast

Før

Etter

01

01

01

02

03

Stue

Kontor

Kjøkken 

Bad
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I stedet for en inspeksjonsrunde: Inspeksjon med et øyekast
Der det ikke kan installeres vindussensorer, brukes den universale
WaveLINE-detektoren. Det er ofte greit å vite at kjellerdøren er
lukket – for eksempel når det er små barn i huset, eller som
beskyttelse mot ubudne gjester. LED displayet kan kombineres 
med den universale releinnsatsen. Det er mulig å erstatte en 
eksisterende bryter med denne slik at bryterfunksjonen i valgte 
lyssone opprettholdes.

01  WaveLINE-universaldetektor, 6721-64

Den universale detektoren overfører status via et trådløst 
signal som vises på LED displayet. Derfor får du alltid 
beskjed om hvorvidt kjellerdøren er lukket og låst.

01

Vissheten om at alt er lukket
Også kjellerdøren

Stue

Kontor

Kjeller 

Biljardrom

Stue

Kontor

Kjeller 

Biljardrom

WaveLINE-

universalde-

tektor 

6721-64
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En intelligent kombinasjon av KNX og radiostyring
Belysningen i smarthus er perfekt i enhver situasjon, stuen 
varmes opp til en behagelig temperatur akkurat på riktig 
tidspunkt og bevegelsen på persiennene tilpasser seg vær og 
årstid. ABB i-bus® KNX gjør det mulig å installere en husautomat 
som er koblet til en databuss, og takket være denne kan man 
tilpasse huset etter beboernes behov. I tillegg til strømledninger 
installerer man også en KNX-buss, og via dette nettverket kan 
driftsenhetene og følerne kommunisere med hverandre.

Selv om man planlegger KNX-systemet grundig, kan man komme 
til å måtte legge til enkelte funksjoner senere. I RF-systemet kan 
dette utføres uten konstruktive utvidelser av KNX-systemet. De to 
systemene kan sende signaler til hverandre gjennom et RF-KNX-
databuss-grensesnitt. Når for eksempel KNX-systemets 
temperaturmåler måler en viss temperatur i stuen, sender syste-
met en tilsvarende kommando gjennom dataoverføringssystemet 
og får med RF-signaler persiennene til å gå ned. 

ABB i-bus®-KNX 
Enkel utvidelse av hjemmeteknologi i nettverk
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KNX også trådløst

Selv om KNX-systemet er grundig planlagt, kan det alltid 
oppstå overraskende behov for tilleggsinstallasjoner senere. 
Man kan legge trådløse taster og mottakere til KNX-systemet 
ved hjelp av et RF-KNX-databuss-grensesnitt. Databuss- 
grensesnittet støtter hele 24 kanaler, både til mottak og sen-

Trådløst driftsutstyr kan for eksempel monteres i en fordelingsboks eller koblingsboks.

KNX

6731-84

6127/02-84-500

6702-500  
Relé

6732-84

SA/S4.10.2.1

6703-500 
Dobbelt relé

6733-84

6128/01-84-500

6704-500 
Hovedkontroll

6320/50-83-500

6705-101-500 
Gardinkontroll med 
tilførsel

8136/09-825-500

6725-500

6770-500

6747AGM-204-500

6701-101-500
Relé med ekstra 
tilførsel

6720-64 6721-64 6730-84

ding. Til den trådløse serien får man taster fra  
IMPRESSIVO®-serien i 1-, 2 og 4 deler, samt fra Jussi-serien  
i 1 og 2 deler. Driftssystemet består av en 1 dels 10 A  
bryterenhet, en 2 delers 3 A bryterenhet, en hovedkontroll, 
samt en gardinkontroll og en binærmottaker.

6344-825-101-500

6725-500 
Binær mottaker
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Trådløse brytere Jussi 

Type El-nummer Beskrivelse Forpakning

6731-214-500 14 712 00 Trådløs bryter 1-kanal, Jussi RF 1/10

6732-214-500 14 712 01 Trådløs bryter 2-kanal, Jussi, Jussi RF 1/10
 
 
Trådløse brytere IMPRESSIVO® 

Type El-nummer Beskrivelse Forpakning

6731-84-500 14 712 02 Trådløs bryter 1-kanal, IMPRESSIVO®, hvit 1/10

6731-83-500 14 712 05 Trådløs bryter 1-kanal, IMPRESSIVO®, aluminium (leveringstid 6 uker) 1/10

6731-866-500 14 712 85 Trådløs bryter 1-kanal, IMPRESSIVO®, lakkert stål (leveringstid 6 uker) 1/10

6732-84-500 14 712 03 Trådløs bryter 2-kanal, IMPRESSIVO®, hvit 1/10

6732-83-500 14 712 06 Trådløs bryter 2-kanal, IMPRESSIVO®, aluminium (leveringstid 6 uker) 1/10

6732-866-500 14 712 86 Trådløs bryter 2-kanal, IMPRESSIVO®, lakkert stål (leveringstid 6 uker) 1/10

6733-84-500 14 712 04 Trådløs bryter 4-kanal, IMPRESSIVO®, hvit 1/10

6733-83-500 14 712 07 Trådløs bryter 4-kanal, IMPRESSIVO®, aluminium (leveringstid 6 uker) 1/10

6733-866-500 14 712 87 Trådløs bryter 4-kanal, IMPRESSIVO®, lakkert stål (leveringstid 6 uker) 1/10
 
 
 
 

Dør- og vindussensorer

Type El-nummer Beskrivelse Forpakning

6720-64 14 712 14 RF-vindu sensor, hvit (leveringstid 3 uker) 1/10

6720-66 14 712 15 RF-vindu sensor lakkert stål (leveringstid 3 uker) 1/10

6721-64 14 712 13 RF-generell sensor, hvit (leveringstid 3 uker) 1/10

6725-500 14 712 90 RF Binærinngang 2-kanaler, 230V 1/10
 
 
 

Trådløse bevegelsesfølere WaveLINE 

Type El-nummer Beskrivelse Forpakning

6747AGM-204-500 14 711 30 Watchdog 220 WaveLINE, hvit 1/8

6747AGM-208-500 14 711 31 Watchdog 220 WaveLINE, aluminium 1/8

6701 14 711 01 WaveLINE mottager 1/10
 
 
 

WaveLINE RF-løsninger



Aktuatorer RF

Type El-nummer Beskrivelse Forpakning

6701-101-500 14 711 01 RF-mottaker, Watchdog, 230 V, 10 AX 1/10

6702-500 14 712 09 RF aktuator, 230 V, 10 AX 1/10

6703-500 14 712 10 RF aktuator, 230 V, 2x3 AX 1/10

6704-500 14 712 11 RF aktuator, dimmer, 230 V, 35-210 VA 1/10

6705-101-500 14 712 12 RF-aktuator, markise, 230 V, 2x3 A 1/10
 
 
 

RF display 

Type El-nummer Beskrivelse Forpakning

6730-214 14 712 16 RF-LED-panel, Jussi (leveringstid 3 uker) 1/10

6730-84 14 712 17 RF-LED-panel, IMPRESSIVO®, hvit (leveringstid 3 uker) 1/10

6730-83 14 712 18 RF-LED-panel, IMPRESSIVO®, aluminium (leveringstid 3 uker) 1/10

6730-866 14 712 19 RF-LED-panel, IMPRESSIVO®, lakkert stål (leveringstid 3 uker) 1/10

6404U 14 712 88 RF rele innsats 10A (leveringstid 3 uker) 1/10

6595U 14 712 89 RF dimmer innsats 60-450VA (leveringstid 3 uker) 1/10
 
 
 

RF fjernkontroll 

Type El-nummer Beskrivelse Forpakning

6780-500 14 712 08 Fjernkontroll til RF produkter 1/10

6770-500 45 446 05 RF-KNX gateway for trådløs styring 1/10
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Kontakt oss

ABB AS
Low voltage products
Postboks 94, 1375 Billingstad
Bergerveien 12, 1396 Billingstad
Telefon: 03500
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS
Low voltage products
Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien
Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien
Telefon: 03500 / 22 87 20 00
Fax: 35 58 27 58
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com 
 
ABB AS
Low voltage products / Discrete Automative and Motion
Krokatjønnveien 11C, 5147 Fyllingsdalen
Lev. adr: Krokatjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen
Telefon: 24 16 53 50
Fax: 55 92 61 21 (motorer)
55 92 61 50 (lavsp.prod)
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com 
 
ABB AS
Low voltage products / Discrete Automative and Motion
Postboks 154 Vollebekk, 0520 Oslo
Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo
Telefon: 03500
Fax: 22 87 25 41
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com 
 

www.installasjonsprodukter.no
www.abb.no/automasjonsprodukter

ABB AS
Low voltage products / Discrete Automative and Motion
Ingvald Ystgaardsveg 3A,
7047 Trondheim
Telefon: 03500 / 22 87 20 00
Fax: 24 16 52 01
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com


