
System ABB-free@home® 
Sterowanie instalacjami domowymi  
tak proste, jak nigdy dotąd



Ułatwienie pracy

Instalacja i uruchamianie jeszcze nigdy 
nie były tak łatwe. ABB-free@home® 
to prosty system automatyki domowej, 
dzięki któremu instalatorzy oszczędzają 
cenny czas i zyskują przewagę nad konku-
rencją. Proste i przekonujące.
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Jakie są korzyści z wprowadzenia 
nowego systemu?

Kluczowym zagadnieniem dla inwestorów budowlanych 
jest zrozumiały i zaprojektowany z myślą o przyszłości sys-
tem automatyki domowej. Instalatorzy mogą teraz zdobyć 
tych potencjalnych klientów dzięki ABB-free@home®, ponie-
waż ten innowacyjny system automatyki domowej zapew-
nia liczne udogodnienia. Od instalacji, przez konfigurację, 
po prostą obsługę przy użyciu aplikacji.
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  free@
home

Uproszczenie dwóch obszarów  
Uruchamianie i konfiguracja

Wiele korzyści w jednym rozwiązaniu. System ABB-free@home® 
łączy w sobie użyteczne funkcje komfortowego sterowania insta-
lacjami domowymi i prostotę obsługi. Już samo uruchomienie 
wymaga mniejszych nakładów. Pozwala to na oszczędność cen-
nego czasu pracy.
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Natychmiastowa gotowość do pracy
Zapoznanie się z systemem jest szczególnie szybkie, ponieważ 
jest zrozumiały i samoistnie objaśniany przez funkcję kreatora. 
Także nowicjuszom wystarcza komfortowe interaktywne semi-
narium online na komputerze w biurze lub w domu. Dzięki temu 
można w krótkim czasie zaprezentować się u klienta jako eks-
pert w dziedzinie nowoczesnej automatyki domowej.

Łatwe ustawianie 
Konfiguracja i obsługa systemu ABB-free@home® są tak proste, 
jak surfowanie po internecie – dzięki bezpłatnej aplikacji. Nie-
potrzebne jest żadne dodatkowe oprogramowanie. Instalator 
lub sam klient dokonuje dalszych ustawień i zmian za pomocą 
dostępnego na rynku komputera lub tabletu obsługującego 
język HTML5, niezależnie od platformy. 
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Żaluzje
Żaluzje, rolety, markizy – dzięki systemowi automatyki domowej 
ABB-free@home® ochrona przeciwsłoneczna i oszczędzanie 
energii są niezwykle proste. Podnoszenie i opuszczanie żalu-
zji a także zmiana kąta nachylenia listew – to przykłady funkcji, 
którymi można sterować za pomocą przełączników, panelu 
ABB-free@homeTouch bądź aplikacji na smartfony lub tablety. 
Dodatkowo system może współpracować z konwencjonalną 
stacją pogodową ostrzegającą przed burzą. Dostępne są również 
funkcje regulatora czasowego i zegara astronomicznego. Dzięki 
niej następuje automatyczna regulacja żaluzji według wschodu i 
zachodu słońca.

Wygoda od samego początku. Już podczas instalacji, a także 
później w życiu codziennym. System ABB-free@home umożliwia 
zadziwiająco proste łączenie wszystkich aplikacji działających 
zarówno w domu, jak i w jego otoczeniu. 

Wszystkie instalacje w jednej sieci
Żaluzje, oświetlenie, ogrzewanie, 
klimatyzacja, domofon

 » Elastyczne możliwości sterowania
 » Ochrona przed wichurą, deszczem  
i wiatrem reagująca na pogodę

 » Prosta obsługa
 » Optymalna oszczędność energii dzięki 
lepszej izolacji

 » Opcja sterowania regulatorem 
czasowym 

Przełącznik do sterowania żaluzjami  
Gotowość do użycia we wszystkich trybach pracy. Krótkie 
lub długie naciśnięcie przycisku steruje roletami, zewnętrznymi 
żaluzjami lub markizami oraz zmienia kąt ustawienia listew 
żaluzji. Jeśli jest czujnik wiatru, to przy alarmie wiatrowym 
rolety, zewnętrzne żaluzje i markizy podnoszą się całkowicie  
i są blokowane.
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Sterowanie oświetleniem
Światło to życie. System ABB-free@home® umożliwia 
optymalne wykorzystanie światła, zarówno do oświetlenia 
poszczególnych pomieszczeń jak i całego domu. Na przykład 
przy pomocy efektownych aranżacji świetlnych pomieszczeń, 
w zależności od  nastroju i sytuacji. Dodatkowo oszczędzamy 
energię i wykorzystujemy ją przyjazny dla środowiska sposób.

 » Łatwe w konfiguracji aranżacje świetlne
 »  Możliwość obsługi centralnej  
lub zdalnej

 »  Szybkie włączanie oświetlenia 
awaryjnego

 » Wspieranie oszczędności energii
 » Elastyczne stosowanie

Ściemniacze i czujniki ruchu 
System ABB-free@home® umożliwia oświetlanie pomiesz-
czeń i całych budynków całkowicie według potrzeb. Oświe-
tlenie pasuje do każdej sytuacji – można stworzyć nastrojo-
we aranżacje świetlne czy też wykorzystać tzw. oświetlenie 
awaryjne. W tym przypadku zapalane są równocześnie 
wszystkie lampy.
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Ogrzewanie i klimatyzacja
Wygoda i oszczędność energii. Przy pomocy systemu 
ABB-free@home® można indywidualnie ustawić optymalną 
temperaturę pomieszczenia zgodnie z rzeczywistym zapo-
trzebowaniem. Zależnie od pory dnia i funkcji pomieszcze-
nia. W trybie ECO temperatura jest automatycznie obniżana 
w nocy i podczas nieobecności domowników. System 
umożliwia automatyczne wyłączenie ogrzewania po otwarciu 
okna. Pozwala to poprawić bilans energetyczny – zarówno przy 
zwyczajnych grzejnikach, jak i przy ogrzewaniu podłogowym.

 » Ogrzewanie zgodne z potrzebami
 » Do grzejników i ogrzewania 
podłogowego

 »  Wspieranie oszczędności energii
 »  Tryb ECO
 » Obsługa lokalna lub zdalna przy użyciu 
aplikacji na smartfon lub tablet

 »  Automatyczne wyłączenie ogrzewania 
po otwarciu okna
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Domofon
Goście zawsze mile widziani. Z systemem ABB-free@home® 
można zintegrować system komunikacji domowej 
ABB-Welcome. ABB-free@homeTouch 7" umożliwia wspólne 
korzystanie z obu systemów.* Na przykład dzwonek do drzwi 
włącza oświetlenie, dzięki czemu można lepiej przyjrzeć się 
odwiedzającym. Ze względów bezpieczeństwa kamera wideo 
wykonuje zdjęcia osób odwiedzających dom podczas nieobec-
ności domowników.

 » Duży dotykowy wyświetlacz (17,8 cm) 
zapewniający podgląd odwiedzających

 » Przyciski szybkiego dostępu do otwie-
rania drzwi, wyciszania mikrofonu 
i obsługi oświetlenia.

 » Wbudowana pamięć zdjęć
 » Konfiguracja „aranżacji powitalnych“ 
wyświetlanych po naciśnięciu dzwonka 
lub otwarciu drzwi

Obraz bezpośrednio na wyświetlaczu 
Praktyczne i wygodne. Za pośrednictwem aplikacji  
Welcome można wyświetlić obraz z kamery wideo na table-
cie lub smartfonie. Dzięki temu, nawet w razie nieobecności, 
można rozpoznać osobę dzwoniącą do drzwi (wymaga bramy 
sieciowej IP ABB-Welcome).

*  Różne perspektywy: automatyka domowa i domofon.
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Tworzenie niepowtarzalnej atmosfery  
za jednym dotknięciem przycisku  
Sterowanie aranżacjami

Szybka zmiana aranżacji. Jedno naciśnięcie przełącznika, przy-
cisku na panelu ABB-free@homeTouch, smartfonie lub tablecie 
wystarczy, aby włączyć wybraną aranżację. Na przykład w ciągu 
kilku sekund można zamienić pokój dzienny w kino domowe. 
Rolety opuszczają się, a światło przygasa. Dzięki systemowi 
ABB-free@home® taka wygoda jest realna w każdym pomiesz-
czeniu.

Doskonały wieczór po dniu pełnym wyzwań 
System ABB-free@home® może przygotować bardzo miłe 
przyjęcie dla wracających z pracy domowników. Spra-
wia to nastrojowym oświetleniem i przyjemną temperaturą 
w pomieszczeniach. Idealna atmosfera do relaksu. Tworzenie 
i zmienianie indywidualnych aranżacji jest – dzięki systemowi 
ABB-free@home® – dziecinnie proste. Inteligentny kreator po-
maga w zestawianiu żądanych funkcji. Pozwala to na przykład 
równocześnie aktywować żaluzję w kuchni i oświetlenie stołu  
w jadalni.

Ogrzewanie i klimatyzacja 
Przyjemność przebywania w domu. Dzięki systemo-
wi ABB-free@home® można jeszcze przed wejściem 
do pomieszczenia ustawić w nim przyjemną temperaturę. 
Bardzo ekonomiczna i przyjazna dla środowiska jest funkcja 
ECO. Automatycznie obniża ona temperaturę o określonych 
porach dnia – na przykład w nocy lub odpowiednio do godzin 
pracy mieszkańców.
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Zdalne sterowanie wszystkimi systemami 
Zawsze dobre samopoczucie. Funkcja symulacji  
obecności systemu ABB-free@home® rejestruje kolejność 
używania urządzeń w ciągu tygodnia. Dzięki temu podczas 
nieobecności domowników działają one dokładnie w taki sam 
sposób, jak wtedy, gdy są w domu. Podczas podróży służ-
bowej, na urlopie lub w sklepie za rogiem – każdego miejsca 

można aktywować tę funkcję i zmienić 
jej ustawienia. Dzięki aplikacji na smart-
fonie zdalna obsługa i kontrola bezpie-
czeństwa w całym domu możliwa jest 
z dowolnego miejsca na świecie. Zdalny 
dostęp należy skonfigurować w route-
rze, na przykład przez usługę dynamicz-
nego DNS.
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Po prostu inteligenty
Z inteligentną technologią

Wszystko jest możliwe 
Jedyny w swoim rodzaju interfejs użyt-
kownika został opracowany specjalne 
na potrzeby systemu ABB-free@home®. 
Do jego obsługi wystarczy przeglądarka 
internetowa zainstalowana na kompu-
terze, laptopie, smarftonie lub tablecie. 
Specjalnie do korzystania na smartfo-
nie lub tablecie opracowano aplikację, 
która umożliwia wykorzystanie ekranu 
urządzenia przenośnego (z systemem 
iOS lub Android) do zdalnego sterowa-
nia systemem.

Tak prosta, jak nigdy dotąd – automatyka domowa 
ABB-free@home®. Instalacja z wykorzystaniem dwuprzewodo-
wych linii i konfiguracja z poziomu aplikacji. Ten zaprojektowany 
z myślą o przyszłości system usprawnia pracę elektryków oraz 
zapewnia ławą obsługę klientom końcowym.
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 » Łatwa instalacja
 » Łatwa konfiguracja
 » Łatwa późniejsza zmiana konfiguracji
 » Intuicyjna obsługa

Łatwa konfiguracja 
Wszystkich ustawień ABB-free@home® można szybko 
dokonać dzięki intuicyjnemu prowadzeniu użytkownika 
w aplikacji. Istniejące urządzenia można przyporządkować 
do odpowiednich kondygnacji i pomieszczeń na wyświetlaczu 
tabletu lub komputera, a następnie je włączyć.
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Jeszcze większy sukces
Przewaga nad konkurencją

Coraz częściej inwestorzy budowlani szukają systemu automa-
tyki domowej, który nie będzie się starzał. Dotychczas ozna-
czało to większy nakład pracy dla elektryków. Dzięki systemowi 
ABB-free@home® można w łatwy sposób spełnić życzenie 
dotychczasowych klientów, a także zyskać nowych, których 
przyciągną korzyści, jakie zapewnia ten system.
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Zawsze na czasie 
Przygotowany do działania, system ABB-free@home® zapewnia 
klientom dostęp do najnowszych technologii. Dzięki niemu moż-
na rozszerzyć zakres usług i zapewnić sobie wyraźną przewagę 
nad konkurencją. Dotyczy to zarówno teraźniejszości, jak  
i przyszłości.

Wspaniałe możliwości tylko czekają na odkrycie 
Obecnie automatyka domowa w oczywisty sposób wkracza 
w życie codzienne. Pokazały to już smartfony i tablety. Ten 
biznes będzie przeżywał boom. Zapewnia to między innymi 
tak ważna dla klientów kwestia energooszczędności. System 
ABB-free@home® daje elektrykom niezwykłe szanse na sukces.

Teraz jest czas na działanie. System ABB-free@home® 
umożliwia elektrykom łatwe podjęcie działalności 
w dziedzinie automatyki domowej.
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To aż takie proste?

Kilka kroków do całkowitej automatyzacji domu.  
Dzięki prostocie systemu ABB-free@home® projekto-
wanie i uruchamianie przebiega znacznie szybciej, niż 
w przypadku stosowania tradycyjnych systemów.  
Rozwiązanie pozwala na oszczędność cennego czasu 
pracy. Niewielkie nakłady bardzo szybko się zwracają.
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Porównywalnie łatwiejszy
System z przewagą

Po prostu lepszy. Dotychczas równoczesne sterowanie róż-
nymi funkcjami, takimi jak obsługa żaluzji, oświetlenia, ogrzewa-
nia, klimatyzacji i domofonu wymagało dużych nakładów pracy 
ze strony elektryka. System ABB-free@home® sprawił, że sie-
ciowa automatyka domowa jest teraz jeszcze prostsza i możliwa 
do zrealizowania w krótkim czasie.
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Doskonałe połączenia 
Technologia dwuprzewodowej magistrali sprawia, że instala-
cja systemu ABB-free@home® jest niezwykle prosta. Przewód 
magistrali można prowadzić przez ten sam kanał, co przewód 
zasilania. Całkowicie nowe możliwości otwierają się przy 
kombinacji różnych funkcji. Na przykład System Access Point, 
serce systemu ABB-free@home®, można połączyć z różnymi 
czujnikami. Sterują one żaluzjami, oświetleniem, ogrzewaniem, 
klimatyzacją lub domofonem.

Swoboda i elastyczność  
Funkcje można łączyć zgodnie z życzeniami i potrzebami 
klienta. Za pomocą aplikacji nawet laicy mogą w każdej chwili 
w bardzo prosty sposób zmienić wszystkie ustawienia. Dzięki 
temu system automatyki domowej można łatwo dostosowy-
wać do zmieniających się potrzeb lub sposobów użytkowania 
pomieszczeń.
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System Access Point 
Sercem systemu ABB-free@home® jest moduł System Access 
Point. Zapewnia on dostęp z poziomu komputera, tabletu 
lub smartfona za pośrednictwem sieci WLAN. Umożliwia to 
definiowanie funkcji systemu i zdalne sterowanie nimi – nawet 
po zakończeniu instalacji. Dodatkowo moduł System Access 
Point można połączyć z routerem sieciowym przez sieć LAN 
lub WLAN. Moduł System Access Point udostępnia własną 
sieć WLAN oraz oprogramowanie niezbędne do planowania 
instalacji i uruchamiania systemu. Pozwala to na niezależność 
od warunków konstrukcyjnych, nie jest też wymagane żadne 
dodatkowe oprogramowanie. Po zakończeniu programowania 
można zapisać konfigurację i przywrócić ją w dowolnej chwili. 

Aktuatory i czujniki
Do systemu ABB-free@home® dostępne są aktuatory służą-
ce do przełączania, ściemniacza i sterowania systemami. Za 
pośrednictwem podtynkowych wejść binarnych można podłą-
czyć do systemu także konwencjonalne czujniki, takie jak np. 
styki okienne. Jako czujniki dostępne są przyciski, regulatory 
temperatury pomieszczenia i czujniki ruchu.

Po prostu mniej wysiłku 
Oszczędność cennego czasu pracy

Proste jak zwykle. Do instalacji systemu ABB-free@home® 

potrzebne są nieliczne elementy. Aby bezpośrednio włączyć 
oświetlenie, cały system wymaga jedynie zielonego przewodu 
magistrali, zespołu czujnika/aktuatora oraz zasilacza i modułu 
System Access Point służącego do programowania.

01 02 0403 05

01 System Access Point 

02 Czujnik 1-biegunowy

03 Aktuator przełącznika, 4-biegunowy

04 Wejście binarne, 2-biegunowe, podtynkowe

05 Zasilacz



System Access Point

Rozdzielnia z aktuatorami 
i zasilaczami

Magistrala dwuprzewodowa

ABB-free@home-
Touch

Linia 
magistrali 
WelcomeCzujnik

OświetlenieOgrzewanieŻaluzje

PSPS

Domofon

Czujnik
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Touch
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Zespół czujni-
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Zespół czujni-
ka/aktuatora

PS
PS

Rozdzielnia z zasilaczem

Centralne sterowanie Decentralne sterowanie

Linia 
magistrali 
Welcome

Centralna rozdzielnia z aktuatorami montowanymi na 
szynie DIN 
Instalacja aktuatorów na szynie DIN rozdzielnicy w wersji 
z centralnym sterowaniem sprawia, że instalacja czujników 
jest jeszcze prostsza, ponieważ w puszce podtynkowej znaj-
duje się tylko przewód magistrali. W tym wariancie można 
zmniejszyć koszty instalacji każdego z kanałów.

Zespół czujnika/aktuatora do sterowania decentralnego 
Wszystkie funkcje w jednym urządzeniu. Zespół czujnika/aktu-
atora zawiera w jednym urządzeniu czujnik i aktuator, oszczę-
dzając w ten sposób miejsce. Podstawowa funkcja zespołu 
jest wstępnie skonfigurowana, dzięki temu programowanie nie 
jest konieczne – ale w razie potrzeby możliwe. Podłączenie 
przewodu 230 V odbywa się w zwykły sposób.

Zespół czujnika/aktuatora 
To monoblokowe urządzenie łączy w sobie element sterujący 
oraz na przykład aktuator przełącznika w obudowie podtyn-
kowej. Instaluje się je w taki sam sposób, jak przełącznik 
podtynkowy. Urządzenie jest już zaprogramowane w mo-
mencie dostawy: oznacza to, że oświetlenie można włączyć 
bezpośrednio po instalacji – bez programowania! Oczy-
wiście zespół czujnika/aktuatora można – podobnie jak 
wszystkie inne czujniki i aktuatory – skonfigurować w póź-
niejszym czasie za pośrednictwem interfejsu użytkownika.
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Po prostu szybszy
Z opcją konfiguracji za pośrednictwem 
aplikacji

Łatwa obsługa. Konfiguracja przy użyciu aplikacji 
ABB-free@home® jest zrozumiała i szybka. Najpierw należy  
aktywować na ekranie tabletu lub laptopa wszystkie urządzenia 
znajdujące się w pomieszczeniach. Umożliwia to dokonywanie 
ustawień. Jaśniej lub ciemniej. Cieplej lub zimniej. Zapisywanie. 
Otwieranie i zamykanie. Wcześniej lub później. Gotowe.
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Parter

PRZYPORZĄDKOWANIE

PARTER

MENU GŁÓWNE

Dodaj urządzenie

Salon

Kuchnia

Jadalnia

Korytarz

WIDOK LISTY

Wszystkie

Jadalnia

Korytarz

Kuchnia

Salon

Oświetlenie Aktor przełącz... Gniazdo Regulator temper...CzujnikCzujnik ruchuAktor żaluzjowy

STRUKTURA DOMU

Piwnica Poddasze Piętro

Dodaj piętro

Poddasze

1. piętro

Parter

Piwnica

Domu

Poddasze

1. piętro

Parter

Piwnica

RZUT POZIOMY

MENU GŁÓWNE

WIDOK LISTY
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Wszystko jest możliwe 
Jedyna w swoim rodzaju aplikacja zo-
stała stworzona specjalne na potrzeby 
ABB-free@home®. Można z niej korzy-
stać na smartfonach i tabletach ze stan-
dardowymi systemami operacyjnymi iOS 
i Android. Przy pierwszym uruchamianiu 
systemu ABB-free@home® zaleca się ko-
rzystane z komputera lub tabletu. 

Drugi krok – rozmieszczenie elementów 
W aplikacji następuje umieszczenie czuj-
ników na rzucie poziomym i przyporząd-
kowanie ich w systemie.

Trzeci krok – połączenie 
Na zakończenie można połączyć elemen-
ty zgodnie z życzeniami i potrzebami.

Pierwszy krok – budynek 
Najpierw tworzony jest rzut budynku z 
kondygnacjami i pomieszczeniami.

 » Zaprogramowany przycisk, 
który wyłącza wszystko

 »  Darmowa aplikacja na 
urządzenia z systemami  
iOS i Android

 »  Łatwo zrozumiałe
 » Inteligenta funkcja kreatora

Prosta konfiguracja i modyfikacja
Stosując aplikację ABB-free@home® 
można dowolnie dostosowywać aran-
żacje. Pomaga w tym funkcja kreatora. 
Można na przykład jednym naciśnięciem 
klawisza wywołać oświetlenie, określone 
położenie żaluzji oraz temperaturę po-
mieszczenia.
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Świetlana przyszłość  
Z gwarancją obecności na rynku 
międzynarodowym 

Niezawodna wielkość 
Jako światowy lider rynku technologii systemów automatyki 
domowej ABB oferuje elektrykom obszerny i niepowtarzalny 
asortyment produktów. W ofercie znajdują się m.in. prze-
łączniki oświetlenia oraz rozwiązania systemowe, systemy 
automatyki domowej, a także oraz rozwiązania technolo-
giczne zapewniające optymalne zużycie energii – modułowe, 
elastyczne i dostosowane do potrzeb. Produkty i rozwiązania 

Zalety. Korzyści systemu ABB-free@home® mówią same za  
siebie. Łatwa instalacja, obsługa z poziomu aplikacji oraz  
gotowość do sprostania wyzwaniom przyszłości to mocne  
argumenty dla wszystkich użytkowników.

firmy ABB są znane na całym świecie. Wykorzystuje się je 
w gospodarstwach domowych, biurach i fabrykach, w rolnic-
twie, przy pakowaniu żywności oraz w pociągach. Firma ABB 
zawsze kieruje się swoim motto – Power and productivity for 
a better world. Wysokie wymagania stawiane rozwiązaniom 
przedsiębiorstwa zapewniają dalszy rozwój systemu i jego 
nowych funkcji.
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Wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa  
procesowego 
System ABB-free@home® jest produkowany zgodnie  
z międzynarodowymi normami IEC EN 60669 i IEC EN 50428.

Ekologiczność z certyfikatem 
Wszystkie urządzenia  
do ABB-free@home® produkowa-
ne są w sposób niezagrażający 
środowisku – zgodnie z dyrekty-
wą RoHS.

Idealne rozwiązanie do nowych 
budynków 
System ABB-free@home® nie  
wymaga dodatkowych prac budow-
lanych. Ściany są przygotowane  
do poprowadzenia instalacji elek-
trycznej – wystarczy tylko położyć 
przewód magistrali. Instalacja systemu 
nie wymaga więc specjalnego ułoże-
nia przewodów ani własnych kanałów 
kablowych. Sposób prowadzenia 
przewodów nie jest ściśle związany 
z funkcją, co znacznie ułatwia projek-
towanie instalacji elektrycznej.

RoHS
konform
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Wolność projektowania
Możliwości twórczej ekspresji

Swoboda. Innowacyjny system automatyki domowej 
ABB-free@home® zapewnia niezliczone możliwości kre-
atywnego projektowania instalacji. W ten sposób można 
w prosty sposób komfortowo zaaranżować swój dom  
zgodnie z własnymi wyobrażeniami i upodobaniami.  
Na dziś i na przyszłość.
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Po prostu inteligentny
Wygoda, bezpieczeństwo, wydajność

Inteligentne rozwiązanie. Dzięki systemowi ABB-free@home® dom 
lub mieszkanie zmienia się w inteligentny budynek. Żaluzje, oświe-
tlenie, ogrzewanie, klimatyzacja i domofon – teraz można zdalnie 
sterować funkcjami zapewniającymi wygodę, bezpieczeństwo 
i wydajność, za pomocą przełącznika na ścianie lub smarftonie.



Żaluzje

Oświetlenie

Ogrzewanie

Klimatyzacja

Domofon
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Niezliczone zalety
Większa przyjemność mieszkania. System automatyki domo-
wej ABB-free@home® ułatwia codzienne życie. Można jedno-
cześnie obsługiwać żaluzje, oświetlenie, ogrzewanie, klimaty-
zację i domofon. Smartfon staje się pilotem. Rano, nie wstając 
z łóżka, można po naciśnięciu klawisza podnieść żaluzję 

i włączyć radio w kuchni, a wychodząc z domu – za pomocą 
jednego przełącznika – wyłączyć wszystkie lampy i urządzenia. 
Po prostu praktycznie, wygodnie, energooszczędnie. Niezwy-
kle prosta jest także zmiana aranżacji pomieszczenia – odpo-
wiednio do nastroju lub sytuacji.

Po prostu wszystko 
Otwartość na nowe idee. System ABB-free@home® umożliwia 
automatyczny przebieg wszystkich funkcji w domu – według 
harmonogramu, w zależności od temperatury, na podstawie 
danych z czujników temperatury lub ruchu albo po naciśnię-
ciu przycisku. Generalnie możliwe są przy tym wszystkie kom-
binacje funkcji.
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Radość z prostoty
Sterowanie instalacjami domowymi za pomocą systemu 
ABB-free@home® to czysta przyjemność. Wszystkie funk-
cje można uruchamiać osobno – przełącznikiem, panelem 
ABB-free@homeTouch lub przy użyciu aplikacji na smartfon 
lub tablet. Daje to całkowicie nowe poczucie wolności i nie-
zależność od czasu i przestrzeni. Z każdego miejsca w domu 
i na całym świecie można wygodnie przełączać oświetlenie, 
przesuwać żaluzje i ustawiać temperaturę w pomieszcze-
niach. 

Zaprogramowane na prostotę
Szczególnie przyjazna dla użytkownika aplikacja systemu 
ABB-free@home® sprawia, że sterowanie instalacjami domo-
wymi za pomocą smartfona lub tabletu jest tak łatwe, jak 
surfowanie po internecie. Dzięki tej wielofunkcyjnej obsłudze 
zdalnej można dokonywać zmian bez specjalnych umiejętności. 

Większa wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność energii. System 
ABB-free@home® ułatwia codzienne życie w wielu sytuacjach. 
Całkowicie według własnych upodobań można sterować wszyst-
kimi funkcjami zarówno z domu, jak i poza nim.

Łatwe sterowanie wszystkimi instalacjami
Żaluzje, oświetlenie, ogrzewanie,  
klimatyzacja, domofon
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Przycisk, który wyłącza wszystko 
Najprostsza metoda wyłączania – system ABB-free@home® 
zapewnia ją dzięki przyciskowi "wyłącz wszystko". Jest to 
szczególnie praktyczne podczas wychodzenia z domu, ponie-
waż powoduje równoczesne wyłączenie wszystkich połączo-
nych w sieć urządzeń we wszystkich pomieszczeniach. Funk-
cja ta jest już wstępnie skonfigurowana, nie wymaga więc 
pracochłonnego programowania.

Szybka zmiana aranżacji 
Jedno naciśnięcie przycisku na przełączniku, na panelu 
ABB-free@homeTouch, ekranie smartfona lub tabletu wystar-
czy, aby włączyć pełną aranżację. Dzięki temu w ciągu kilku 
sekund można dopasować atmosferę w salonie do dowolnej 
okazji – na przykład na wizyty gości lub przyjemny, relaksujący 
wieczór. 
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System Access Point ABB-free@homeTouch 7"

Nr artykułu SAP-S-1-84 DP7-S-6xx

Opis Służy do uruchamiania i zdalnego sterowania systemem 

ABB-free@home®. Umożliwia wykonywanie programów astro 

i czasowych. Uruchamianie i zdalne sterowanie odbywa się 

za pomocą interfejsu internetowego lub aplikacji. Nie jest 

potrzebne dodatkowe oprogramowanie uruchamiające. Proste 

uruchamianie w trybie ad hoc w sieci WLAN. Podłączenie 

do sieci domowej w trybie klienta WLAN lub przewodem CAT.

Do obsługi systemu ABB-free@home® i ABB-Welcome. 

Centralne sterowanie maksymalnie 16 konfigurowalnymi 

funkcjami i wyświetlanie obrazu wideo na stacji zewnętrznej 

systemu ABB-Welcome. Gniazdo na kartę SD zwiększające 

pamięć obrazów. Można stosować jako dodatkowy regulator 

temperatury pomieszczenia. Do montażu natynkowego. 

Wymiary  
(W x Sz x G)

110  mm × 170  mm × 31  mm 155  mm × 218  mm × 29  mm

Szczegóły techniczne Elementy wskaźnikowe: LED do sygnalizacji stanu 

Napięcie znamionowe: 230 V~ 

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz/60 Hz 

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Wielkość wyświetlacza: 17,8 cm (7'')

Rozdzielczość wyświetlacza: 800 x 480

Elementy wskaźnikowe: wyświetlacz dotykowy TFT

Stopień ochrony urządzenia: IP 30

Asortyment 
Modułowa budowa czyni wszystko 
możliwym

Przełącznik dwupozycyjny 1-biegunowy Przełącznik dwupozycyjny 2-biegunowy

Nr artykułu SR-1-8x SR-2-8x

Wymiary  
(W x Sz)

80 mm × 80 mm 80 mm × 80 mm

Program future® linear future® linear

Dostępny z ikonami 

(żaluzje, oświetlenie, 

ściemniacz, aranżacja)

Przedstawione tu produkty wybrane są z asortymentu ABB-free@home®.
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Przełącznik dwupozycyjny 1-biegunowy Przełącznik dwupozycyjny 2-biegunowy

Nr artykułu SR-1-21x SR-2-21x

Wymiary  
(W x Sz)

81 mm × 81 mm 81 mm × 81 mm

Program Reflex SI /Busch Duro 2000® SI Reflex SI /Busch Duro 2000® SI
Dostępny z ikonami 

(żaluzje, oświetlenie, 

ściemniacz, aranżacja)

Czujnik ruchu Czujnik ruchu

Nr artykułu MD-F-1.0.1-8x MD-F-1.0.1-21x

Opis Z soczewką selektywną do detekcji równolegle do ziemi. Do 

automatycznego przełączania aktuatorów ABB-free@home® 

zależnie od ruchu i jasności.

Z soczewką selektywną do detekcji równolegle do ziemi. 

Do automatycznego przełączania aktuatorów systemu 

ABB-free@home® zależnie od ruchu i jasności.

Wymiary  
(W x Sz)

80 mm × 80 mm 81 mm × 81 mm

Program future® linear Reflex SI /Busch Duro 2000® SI

Szczegóły techniczne Zakres wykrywalności: 6 m z przodu, 3 m z boku 

Kąt pola wykrywalności: 180° 

Granica jasności: 1–500 lx 

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Głębokość montażowa: 9 mm

Zakres wykrywalności: 6 m z przodu, 3 m z boku 

Kąt pola wykrywalności: 180° 

Granica jasności: 1–500 lx 

Stopień ochrony urządzenia: IP 20 

Głębokość montażowa: 9 mm

Regulator temperatury pomieszczenia Regulator temperatury pomieszczenia

Nr artykułu CP-RTC-8x CP-RTC-21x

Opis Pokrywa do ABB-free@home®

Regulator temperatury pomieszczenia RTC-F-1

Pokrywa do ABB-free@home®

Regulator temperatury pomieszczenia RTC-F-1

Wymiary  
(W x Sz)

80 mm × 80 mm 81 mm × 81 mm

Program future® linear Reflex SI /Busch Duro 2000® SI
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Czujnik/aktutator przełącznika, 

1/1-bieg

Czujnik/aktuator ściemniacza,  

1/1-bieg

Czujnik/aktuator żaluzji,  

1/1-bieg

Nr artykułu SSA-F-1.1.1 SDA-F-1.1.1 SBA-F-1.1.1

Opis Do sterowania urządzeniami zasilanymi 

napięciem 230 V~. Z wbudowanym 

aktuatorem przełącznika. Funkcja 

przełączania działa także bez 

uprzedniego programowania (wstępnie 

skonfigurowana). Stosować tylko 

w połączeniu z przełącznikami 

jednobiegunowymi ABB-free@home®.

Do ściemniacza urządzeń zasilanych 

napięciem 230 V~. Z wbudowanym 

uniwersalnym aktuatorem ściemniacza 

do sterowania różnymi źródłami 

światła. Funkcja ściemniania działa 

także bez uprzedniego programowania 

(wstępnie skonfigurowana). Stosować 

tylko w połączeniu z przełącznikami 

jednobiegunowymi ABB-free@home®.

Do sterowania silnikami żaluzji i 

markiz. Z wbudowanym aktuatorem 

żaluzji. Funkcja obsługi żaluzji jest 

aktywna także bez uprzedniego 

programowania (wstępnie 

skonfigurowana). Stosować tylko 

w połączeniu z przełącznikami 

jednobiegunowymi ABB-free@home®.

Wymiary  
(W x Sz x G)

71  mm × 71  mm × 45  mm 71  mm × 71  mm × 45  mm 71  mm × 71  mm × 45  mm

Szczegóły techniczne Wyjścia: 1× styk zwierny, 

bezpotencjałowy

Rodzaj obciążenia: opornościowe

Prąd znamionowy: 10 A

Moc znamionowa: 2300 W

Rodzaj obciążenia: pojemnościowe

Prąd znamionowy: 10 AX

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Głębokość montażowa: 32 mm

Wyjścia: 1 x kanał ściemniający

Rodzaj obciążenia: żarówki 230 V i 

nisko napięciowe lampy halogenowe 

z transformatorami konwencjonalnymi 

lub elektronicznymi Moc znamionowa: 

10–180 W/VA

Rodzaj obciążenia: LEDi i lampy 

energooszczędne, typowe

Moc znamionowa: 2–80 W/VA

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Głębokość montażowa: 32 mm

Wyjścia: 1× styki przełączne/zwierne, 

potencjałowe

Moc znamionowa: 920 VA

Prąd znamionowy: 4 A

Rodzaj obciążenia: tryb żaluzji

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Głębokość montażowa: 32 mm

Wejście binarne, 2-biegunowe, podtynkowe Wejście binarne, 4-biegunowe, podtynkowe

Nr artykułu BI-F-2.0.1 BI-F-4.0.1

Opis Do dwóch kanałów można podłączyć konwencjonalne 

przyciski lub styki pomocnicze. Informację pochodzącą ze 

sprawdzenia styków można wykorzystać do zasterowania 

aktuatorów systemu ABB-free@home® lub do rejestracji 

informacji o stanie. Napięcie sprawdzające styków 

udostępniane jest przez wejście binarne. Możliwe jest 

przedłużenie przewodu łączącego maksymalnie o 10 m. 

Urządzenie podtynkowe do montażu w puszce osprzętowej 

lub rozdzielczej 60 mm.

Do czterech kanałów można podłączyć konwencjonalne 

przyciski lub styki pomocnicze. Informację pochodzącą ze 

sprawdzenia styków można wykorzystać do zasterowania 

aktuatorów ABB-free@home® lub do rejestracji informacji 

o stanie. Napięcie sprawdzające styków udostępniane 

jest przez wejście binarne. Możliwe jest przedłużenie 

przewodu łączącego maksymalnie o 10 m. Urządzenie 

podtynkowe do montażu w puszce osprzętowej lub 

rozdzielczej 60 mm.

Wymiary  
(W x Sz x G)

39  mm × 40  mm × 12  mm 39  mm × 40  mm × 12  mm

Szczegóły techniczne Wejścia: 2

Napięcie sprawdzające: 20 V–

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Wejścia: 4

Napięcie sprawdzające: 20 V–

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Przedstawione tu produkty wybrane są z asortymentu ABB-free@home®.
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Urządzenie podtynkowe  
regulator temperatury 
pomieszczenia

Moduł czujnika 1-biegunowy Moduł czujnika, 2-biegunowyy

Nr artykułu RTC-F-1 SU-F-1.0.1 SU-F-2.0.1 

Opis Element obsługowy z funkcją regu-

latora temperatury pomieszczenia 

do zasterowania typowych napę-

dów nastawczych lub analogowych 

napędów nastawczych (regulacja 

ciągła) w połączeniu z HA-M-0.6.1, 

HA-M-0.12.1. Ze wskaźnikiem war-

tości zadanej temperatury. Stosować 

wyłącznie z pokrywami regulato-

rów temperatury pomieszczenia 

ABB-free@home® CP-RTC-xxx.

Do wysyłania poleceń załączania 

sprawdzania, ściemniacza i sterowania 

żaluzjami do aktuatora systemu 

ABB-free@home®. Stosować tylko 

w połączeniu z przełącznikami 

jednobiegunowymi systemu 

ABB-free@home®. 

Do wysyłania poleceń załącza-

nia sprawdzania, ściemniacza 

i sterowania żaluzjami do aktuatora 

ABB-free@home®. Stosować tylko 

w połączeniu z przełącznikami dwubie-

gunowymi systemu ABB-free@home®.

Wymiary  
(W x Sz x G)

71  mm × 71  mm × 30  mm 71  mm × 71  mm × 23  mm 71  mm × 71  mm × 23  mm

Szczegóły techniczne Elementy wskaźnikowe:  

wskaźnik trybu pracy LCD  

Stopień ochrony urządzenia: IP 20 

Głębokość montażowa: 14 mm

Elementy obsługowe:  

styki przycisku góra/dół 

Elementy wskaźnikowe: LED jako 

oświetlenie orientacyjne lub do 

wskazania stanu łączeniowego  

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Głębokość montażowa: 9 mm

Elementy obsługowe:  

styki przycisku góra/dół 

Elementy wskaźnikowe: LED jako 

oświetlenie orientacyjne lub do 

wskazania stanu łączeniowego  

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Głębokość montażowa: 9 mm

Zasilacz Wejście binarne 4-biegunowe

Nr artykułu PS-M-64.1.1 BI-M-4.0.1

Opis Zasilacz z wbudowanym dławikiem.  

Szybka diagnoza dzięki wskaźnikowi LED wskazującemu 

gotowość do pracy i usterkę.

Odczyt sygnałów AC/DC od 10 do 230 V przez 4 kanały.  

Informacja dotycząca oceny sygnałów może służyć do 

zasterowania aktuatorów ABB-free@home® lub do rejestracji 

informacji o stanie.

Wymiary  
(W x Sz x G)

90  mm × 72  mm × 64  mm 90  mm × 36  mm × 64  mm

Szczegóły techniczne Element wskaźnikowy: LED trybu pracy/przeciążenia 

Napięcie znamionowe: 230 V~, +10 %/-15 % 

Wtórne: 30 V, +2 V/-2 V 

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz /60 Hz 

Wyjścia: 1 

Prąd znamionowy: 640 mA 

Stopień ochrony urządzenia: IP 20 

Szerokość: 4 moduły

Wejścia: 4 

Stopień ochrony urządzenia: IP 20 

Szerokość: 2 moduły
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Aktuator przełącznika, 4-biegunowy Aktuator ściemniacza, 4-biegunowy

Nr artykułu SA-M-0.4.1 DA-M-0.4.1

Opis Do przełączania 4 niezależnych odbiorników 230 V~.

Wszystkie styki mają funkcję ręcznej pracy niezależną 

od napięcia pomocniczego, umożliwiającą dodatkowe 

wyświetlenie ustawienia styku.

Uniwersalny wielokanałowy aktuator ściemniacza 

do sterowania diodami LED, żarówkami, żarówkami 

halogenowymi 230 V, niskonapięciowymi lampami 

halogenowymi z transformatorami konwencjonalnymi 

lub elektronicznymi i halogenowymi lampami lamp 

energooszczędnymi z opcją ściemniacza. Do ściemnianych 

lamp Retrofit (LEDi). Możliwe równoległe przełączanie 

kanałów w celu zwiększenia obciążenia przez mostki 

druciane. Dowolne połączenie równoległe wyjść. Wyjścia 

automatycznie rozpoznają podłączone obciążenie. 

Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego wyboru trybu pracy. 

Wskazanie statusu/stanu wyjść przez diodę LED.
Wymiary  
(W x Sz x G)

90  mm × 72  mm × 64  mm 90  mm × 144  mm × 64  mm

Szczegóły techniczne Wyjścia: 4

Rodzaj obciążenia: AC1

Prąd znamionowy: 16 A przy cos φ 0,8

Napięcie wyjściowe: 230 V~

Rodzaj obciążenia: AC3

Prąd znamionowy: 8 A przy cos φ 0,45

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Szerokość: 4 moduły

Wskaźniki stanu: Wskazanie stanów wyjść poprzez LED

Napięcie znamionowe: 230 V~

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz/60 Hz

Wyjścia: 4× kanał ściemniający 

Rodzaj obciążenia: żarówki 230 V i niskonapięciowe 

lampy halogenowe z transformatorami elektronicznymi lub 

konwencjonalnymi

Moc znamionowa: 10–315 W/VA

Rodzaj obciążenia: LEDi i lampy energooszczędne, typowe

Moc znamionowa: 2–80 W/VA

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Szerokość: 8 modułów

Aktuator żaluzji 4-biegunowy Aktuator ogrzewania 6-biegunowy Aktuator ogrzewania 12-biegunowy

Nr artykułu BA-M-0.4.1 HA-M-0.6.1 HA-M-0.12.1 

Opis Do sterowania 4 niezależnymi 

napędami żaluzji lub rolet. Wyjścia są 

wzajemnie zblokowane. 

Do sterowania termoelektrycznymi 

napędami nastawczymi w systemach 

ogrzewania i chłodzenia. Wyjścia są 

odporne na zwarcia i przeciążenia. 

Do sterowania termoelektrycznymi 

napędami nastawczymi w systemach 

grzewczych i chłodniczych.

Wyjścia są odporne na zwarcia 

i przeciążenia.
Wymiary  
(W x Sz x G)

90  mm × 72  mm × 64  mm 90  mm × 72  mm × 64  mm 90  mm × 144  mm × 64  mm

Szczegóły techniczne Wyjścia: 4

Rodzaj obciążenia: AC3

Prąd znamionowy: 6 A przy cos φ 0,45

Napięcie wyjściowe: 230 V~

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Szerokość: 4 moduły

Wyjścia: 6

Rodzaj obciążenia: opornościowe

Prąd znamionowy: 160 mA

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Szerokość 4 moduły

Wyjścia: 12

Rodzaj obciążenia: opornościowe

Prąd znamionowy: 160 mA

Stopień ochrony urządzenia: IP 20

Szerokość: 8 modułów

Przedstawione tu produkty wybrane są z asortymentu ABB-free@home®.
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Łatwa nauka  
Dzięki internetowym warsztatom  
i samouczkom

Skanując kod QR można uzyskać więcej informacji  
na temat zalet ABB-free@home®.

http://www.abb.com/freeathome

Przeznaczone tylko dla elektryków. Zasady systemu 
ABB-free@home® można zrozumieć w ciągu kilku godzin.  
Dlatego też oprócz normalnego szkolenia, firma ABB oferuje 
także internetowe warsztaty z samouczkami na wideo. Obja-
śniają one obrazowo wszystkie funkcje i możliwości systemu.

Zastrzegamy, że ilustracje aranżacji mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.





Informacja: 

Dodruk i odtwarzanie fotomechaniczne są dozwolo-

ne wyłącznie po uzyskaniu od nas  

wyraźnej zgody.

Broszury ABB/Busch-Jaeger zawierają informacje 

zgodne z najlepszą wiedzą, wypowiedzi nie są jed-

nak wiążące prawnie. Wszelkie ilustracje i zdjęcia 

zaprezentowanych produktów nie są wiążące pod 

względem kolorów, wymiarów i wyposażenia. 

Nazwy większości produktów ABB/Busch-Jaeger 

są zastrzeżonymi znakami towarowymi. 

Dane podane są w katalogu bez gwarancji. Zastrze-

gamy sobie prawo do zmian i aktualizacji wynikają-

cych z postępu technicznego.

Wszystkie produkty z tego katalogu odpowiadające 

dyrektywom CE posiadają na opakowaniu i na pro-

dukcie odpowiednie oznakowanie.
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5ABB Contact Center
tel.: +48 22 22 37 777
e-mail: kontakt@pl.abb.com
www.abb.pl

ABB Sp. z o.o.
Siedziba spółki
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

www.abb.pl
www.BUSCH-JAEGER.com/pl

Prosimy o kontakt


