
Energieffektiv 
bygningskontrol
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CentraLine er et af de hurtigst voks
ende varemærker inden for bygning
skontrolsystemer. Honeywell etablerede 
CentraLine som et selvstændigt 
varemærke til  netværksbaseret byg
ningsautomation i 2004, og siden er 
der  opbygget et netværk på tværs af 
Europa bestående af 400  omhyggeligt 
 udvalgte og special uddannede 
CentraLinepartnere.

CentraLineBygningssystemer er 
baseret på førende Honeywell
teknologi, der sparer energi i mere 
end 150 millioner private hjem og fem 
millioner bygninger over hele verden.

Systemernes bidrag til energibespa
relser har vundet anerkendelse hos 
det internationale erhvervskonsulent
firma Frost & Sullivans, som i 2008 
 tildelte CentraLine prisen "Company 
of the Year Award" for "European 
Building Technologies".

Der findes en løsning på de udbredte 
krav om at bruge mindre energi, 
nedbringe udledningen af CO2 og 
reducere bygningernes energiudgifter: 
Energieffektiv bygningskontrol.

Energiudgifterne står ofte for mere end 
25 % af virksomhedens samlede faste 
udgifter.

CentraLineBygningskontrolsystem 
hjælper dig med at styre og reducere 
energiomkostningerne – ofte med helt 
op til 30 %.

„Bygningsindustrien har det største poten-
tiale til at reducere udledningen af drivhus-
gasser billigst muligt fjernes ved at anvende 
tilgængelige og gennemprøvede teknologier.“
De Forenede Nationers miljøprogram
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Bygningsdrift 

CentraLine leverer skræddersyede løsninger til 
 kontorbygninger, skoler, butikker, hoteller, universiteter 
og mange andre bygningstyper, store som små.

Vores systemer sikrer optimal driftsydelse og et 
 kontrolleret energiforbrug uden at gå på kompromis 
med komforten, takket være avanceret applikations
knowhow og moderne betjeningsmuligheder.

CentraLine er ideelt egnet til nybyggeri og ved opgrade
ring af eksisterende installationer, hvor det understøtter 
enkel integration af tredjepartsprodukter. Din investering 
i et CentraLinesystem er “fremtidssikret”, da vi anvender 
åbne industristandarder såsom BACnet og LONWORKS.

Med CentraLine holdes driftsudgifterne endvidere så 
lave som muligt ved hjælp af intelligente løsninger i 
 systemet, via fjernbetjening samt service og overvågning.



5Anlægsstyring
Anlægsstyring med smarte 
energibesparelsesfunktioner  
i samarbejde med rumstyring
erne, så opvarmning og 
køling først aktiveres ved 
behov, hvilket sikrer maksi
male energibe spa relser.

Anlægskomponenter
Vi tager også højde for alle de 
komponenter, der ikke er syn
lige, men som skal integreres  
og installeres korrekt også bliver 
 konfigureret perfekt for at sikre 
en problemfri og optimal drift.  
Vores brede sor timent af kvali
tetsprodukter  inkluderer ventiler, 
aktuatorer, følere, omformere  
og meget mere.

Integration 
CentraLine kan uden problemer 
integrere systemer som belys
ning, sikkerhed, varme, venti
lation, aircondition, hotelre ser
vationer, økonomisystemer 
m.fl. og rummer dermed et 
stort potentiale for at reducere 
energi og driftsomkostnin
gerne.

Rumstyring
Komforten og energi be spar
el serne sikres ved behovs
styret styring af varme, ven
tilation og airconditionsyste
mer (HVAC) samt eventuelle 
andre behovsstyringer i 
lokalet.

Overvågning
Effektivt overvågning af 
processer og energifor
brugsdata på tværs af alle 
applikationer muliggør 
strategier for minimalt 
energiforbrug og lavest 
mulige driftsomkostninger.

De største potentielle energibesparelser  
kan opnås ved eksempelvis at optimere 
 bygningsskallen og optimere bygningernes 
varme- og kølesystemer.

„Grønt byggeri“brochure fra det tyske energiagentur dena 

Grønt miljø    → → Bygningsdrift    Rumstyring    Anlægsstyring    Overvågning    Integration    Anlægskomponenter    System    Løsninger    Partnere
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Rumstyring

CentraLines avancerede rumstyring sikrer mest 
mulig komfort for mindst mulig energi. Systemerne 
rækker fra specielle konfigurerbare produkter til vari
able luftmængdestyringer og fan coil styringer til frit 
programmerbare rumstyringsenheder til specifikke 
funktioner.

Eksempel: Førende teknologi 
Nøjagtigheden af vores SERVALrumstyringsenhed overgik den 
euro pæiske standard med 400 %, da den blev testet og  certificeret 
af EUBAC, (European Building Automation and Controls Association).

Eksempel: Integreret rumstyring
CentraLine kan integrere andre rumstyringsenheder såsom persien
nestyring og belysning med HVACkontrolenheder som del af en 
samlet strategi til maksimering af energibesparelser og komfort. 
CentraLine anvender åbne systemstandarder og kommunikation
sprotokoller såsom LONWORKS  og BACnet, så systemet kan 
 kommunikere med produkter og systemer fra andre producenter.
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Eksempel: 100 % behovsstyret
Anlægsstyringen af kedler og øvrige varmekilder eller 
køleanlæg samarbejder med rumstyringerne for at 
sikre, at energien først bruges, når og på det sted den 
behøves:

   Planlæg rumopvarmning og –køling efter 
et brugsmønster.

   Automatisk optimering sikrer, at rumkomforten er 
til stede, når rummet skal anvendes – ikke før, så 
der spildes energi.

   Tilstedeværelsesfølere registrerer når lokalet 
benyttes.

   Målværdier for luftkvalitet eller CO2 kan opfyldes 
præcist: Luftskiftet optimeres, ventilatorers elforbrug 
reduceres, varmeflader og køleflader kører kun ved 
behov. Variabel styring af ventilatorhasti gheden med 
CentraLine frekvensomformere sparer energi.

Grønt miljø    Bygningsdrift    → → Rumstyring    Anlægsstyring    Overvågning    Integration    Anlægskomponenter    System    Løsninger    Partnere
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De nyeste intelligente anlægsstyrings
teknologi har et stort energispare 
potentiale. CentraLine tilbyder et udvalg 
af hardware og software i alle varianter, 
fra standaloneløsninger til komplekse 
netværksinstallationer.

Alle produkter anvender Honeywells 
nyeste teknologi, som allerede i dag 
reducerer driftsomkostninger i mere 
end fem millioner bygninger over hele 
verden.

Anlægsstyring
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Eksempel: Brugervenlighed
CentraLine TOUCH sikrer en enkelt og 
selvforklarende betjening ved brug af 
fingerspids eller en touchpen.

Genvejslister kan konfigureres for 
flere brugergrupper, med  forskellige 
adgangs rettigheder. Disse kan omfatte 
udvalgte datapunkter, tids programmer 
og parametre, som gør anlægs og 
brugerbetjeningen så let som muligt.

Eksempel: Programekspertise
CentraLine har samlet sin programekspertise i 
COACH, en konfigurationssoftwarepakke med 
enkel betjening. Her får du en effektiv og gennem
prøvet programekspertise, patenterede funktioner 
og de mest moderne softwareprocesser. 

Du får således alle fordelene ved de seneste 
 energi sparefunktioner såsom optimal start/stop, 
natsænk ning, maksimalbelastningsstyring, selv
lærende funktioner og meget mere.

Eksempel: Intelligent vedligeholdelse
LIONcontrollere omfatter en teknisk avanceret og frit 
programmerbar kontrolenhed og en række special
udviklede ind og udgangsmoduler. Modulerne kan let 
ændres under service uden at afbryde strømmen og 
busforbindelser.

LION har mange andre patenterede funktioner, som 
letter installationen og opstarten, f.eks. fjederterminal
er, sammenkoblingsblokke: Det gør montagen op til 
fem gange hurtigere end på standardsystemer med 
skrueterminaler.

Grønt miljø    Bygningsdrift    Rumstyring    → → Anlægsstyring    Overvågning    Integration    Anlægskomponenter    System    Løsninger    Partnere
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Det gør det nemt for dig eller din servicepartner at:

   Ændre tidsprogrammer,  sætpunkter og reguleringsparametre

   Optimere energieffektiviteten ved sammenligning af trenddata for 
flere  bygninger via netværk

  Sikre omkostningseffektiv fjernservice ved servicepartnere

   Sikre hurtig udrykningsservice med fjernalarmering via email/sms 
(meddelelserne sendes individuelt afhængigt af bygningen, alarmtypen 
og årsagen).

Overvågning

Overvågning af anlæggene og en synliggørelse af 
deres energiforbrug er altafgørende i forbindelse 
med en reducering af energiforbruget.

Arbejdsstationerne ARENA og ARENAAX gør det 
muligt at overvåge alle bygningsstyringens installa
tioner via en almindelig webbrowser, både lokalt 
og via Internettet.
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Eksempel: Fjernovervågning af eksisterende 
 installationer
ARENA gør det nemt at opgradere eksisterende 
installationer til at anvende de nyeste webbaserede 
overvågningsværktøjer. Det gør ingen forskel, om 
 arbejdsstationen er placeret i bygningen eller 
eksternt, eller om din installation har netforbindelse 
via LAN, modem eller GPRS/UMTS: CentraLine har 
brugervenlige løsninger, der sikrer enkel og omfat
tende overvågning, så dine bygninger bliver mere 
energieffektive og komfortable.

Eksempel: Integreret bygningsstyring
Vores kraftige, webbaserede ARENAarbejdsstation 
kan overvåge HVAC og IBIsystemer, såsom belysn
ing, persienner og sikkerhed. Dette løfter den samlede 
energieffektivitet. Det gør det muligt for dig at styre 
dine energibudgetter, at benchmarke faciliteter og at 
analysere udgifterne til el, vand, gas med mere.

Grønt miljø    Bygningsdrift    Rumstyring    Anlægsstyring    → → Overvågning    Integration    Anlægskomponenter    System    Løsninger    Partnere
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Mange bygninger har en række systemer, der arbejder parallelt, f.eks. belysning, 
persienner, sikkerhed, målere, varme, ventilation og aircondition. Ved at  arbejde 
uafhængigt og fra tid til anden skabe der indbyrdes konflikter med ofte  unødvendigt 
høje energi og driftsomkostninger.

Vores webbaserede CentraLineAX integrationsplatform samler disse systemer helt 
gnidningsfrit. Energiforbrugsmønstrene for forskellige anlægsløsninger kan vises 
og sammenlignes helt enkelt. Overordnede energioptimeringsstrategier kan iværk
sættes. Det reducerer energiforbruget og driftsomkostningerne markant.

Derudover kan disse data integreres i energistyringsprogrammer og virksomheds
løsninger såsom økonomiprogrammer, serviceplanlægning og vedligeholdelse.

Integration
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Eksempel: Energistyring og ERP-integration
ARENAAX sikrer highendovervågningsfunktioner som f.eks. central 
datalogning, arkivering, alarmering, realtidsgrafik, overordnet 
 planlægning, central databasestyring og integration i virksomhed s
tilpasset software.

Eksempel: Intelligent 
 integrationsplatform
HAWK er en intelligent og yderst 
 omkostningseffektiv CentraLineAX 
 integrationscontroller. Den er web
baseret og tillader dermed fjernbetjening 
af bygningen uden behov for en pc.

Eksempel: Moderne integration
CentraLineAX er en intelligent integrationsplatform, 
der som helhedsløsning sparer dig besværet og 
omkostningerne ved at linke flere systemer via 
 gateways. (Bemærk: Der fås en række software
drivere til  integration af yderligere protokoller, 
som ikke er vist herunder).

Grønt miljø    Bygningsdrift    Rumstyring    Anlægsstyring    Overvågning    → → Integration    Anlægskomponenter    System    Løsninger    Partnere
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Anlægskomponenter

Eksempler:
Præcise følere og målere
Præcise data er afgørende for at opnå 
energieffektivitet. CentraLine tilbyder et 
omfattende udvalg af følere til tempera
tur, fugtighed, luftkvalitet og lufttryk 
samt energimålere. De er alle special
udviklede til HVACapplikationer og 
matcher kontrolsystemet perfekt, hvilket 
sikrer præcis HVACkontrol.
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Maksimal energibesparelse i bygningsstyringssystemer er afhængigt af 
 fremragende komponenter i perfekt samspil. 

CentraLine leverer alt lige fra sensorer inklusive termostater og følere 
(til registrering af bevægelse, temperatur, lufttryk, fugtighed og CO2) til 
aktuatorer og ventiler – samt betjeningsenheder og frekvensomformere.

Dette komplette produktprogram sikrer høj kontrolnøjagtighed med indbyggede 
energisparefunktioner samt en let og problemfri systemintegration.

Eksempel: Store energibesparelser 
med frekvensomformere
Anvendelsen af frekvensomformere til at 
styre motorhastigheden på ventilatorer 
og pumper er en af de enkleste og mest 
profitable måder at opnå energibespa
rel ser på helt op til 70 %.

Vores HVAC og Compactfrekven
somformer serie er specialudviklede 
til HVACapplika tioner og dermed det 
oplagte valg til formålet og desuden 
meget lette at installere, igangsætte 
og anvende.

Eksempel: Driftssikre ventiler og 
aktuatorer til ethvert behov
Ventiler og aktuatorer fra CentraLine og 
Honeywell anvendes allerede i mere end 
150 millioner private hjem og bygninger 
over hele verden, hvor de yder vigtige 
bidrag til energibesparelsen. De opfylder 
alle krav til rum, zone, radiator og 
ventilationsformål både driftssikkert 
og omkostningseffektivt. Sortimentet 
omfatter 2, 3 og 4vejs, lineære, 
 drossel og drejeventiler med tilhørende 
aktuatorer.

Grønt miljø    Bygningsdrift    Rumstyring    Anlægsstyring    Overvågning    Integration    → → Anlægskomponenter    System    Løsninger    Partnere
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CentraLineproduktprogrammet er 
spækket med kraftfulde løsninger, der 
har afsæt i Honeywells globale forskning 
og udvikling.

Systemkomponenterne kan skræddersys 
til lige netop dine behov inden for HVAC
kontrol og bygningsstyring generelt.

Centraline 
systemfunktionaliteter

BACS*-energiklasser – EN 15232 

Med CentraLine opnår du BACS* energiklasse A. I 
undervisningslokaler eksempelvis giver det et ener
gisparepotentiale på op til 50 % sammenlignet med 
standarden.
(*BACS = Building Automation and Control System)

Intelligent overvågning er vejen til et samlet overblik over og styring af alle dine 
installationer, med lokal eller fjernadgang via webteknologi og mobil kommuni  ka
tion.

Ved rum- og anlægsstyring kan vores højtydende kontrolsystemer forbedre 
indeklimaet og samtidig reducere omkostningerne til energi og anlægsudstyr. 
De indbyg gede kontrolprogrammer giver dig alle fordelene ved Honeywells 
 uovertrufne ekspertise på applikationsområdet. Ved at anvende industristandarder 
såsom LONWORKS og BACnet beskytter CentraLineinstallationen din investering 
og sikrer enkel fremtidig systemopdatering og opgradering.

CentraLine integration linker alle dine systemer fra forskellige leverandører og 
med forskellige protokoller helt problemfrit. Du kan nemt overvåge, automatisere 
og optimere målere, bygnings og proceskontrolenheder, HVAC, belysning 
og meget mere. Det sikrer markante energibesparelser og lavere omkostninger. 
Integration med tidligere systemer er ligeledes sikret, hvilket er med til at 
beskytte dine  investeringer.

Vi tilbyder et stort antal anlægskomponenter, som er designet til at maksimere 
energiudnyttelsen: Ventiler, aktuatorer, følere, frekvensomformere og meget mere.

Høj energibesparelse

Avanceret

Standard

Ikke  energivenligt
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Rum- og anlægsstyring
(BACnet)

Integration

Overvågning

Mobil

Energistyring
Hotel

reservation

Rum- og anlægsstyring
(LONWORKS)

Anlægsstyring
(ældre systemer)

Anlægskomponenter

Ventiler og aktuatorer frekvensomformereMålereFølere Termostater

Web

HVAC 
LONWORKS

 BACnet

Energimålere MBus

Belysningsstyring EIB/KNX

Køleenheder/
elevatorer ModBus

Adgang- og indbrudssikring

CCTV / Videoovervågning

Brandalarmering

Excel Web LYNX

SERVAL LYNX

PANTHER TIGER LION Excel MCR

ARENA/ARENAAX 

Grønt miljø    Bygningsdrift    Rumstyring    Anlægsstyring    Overvågning    Integration    Anlægskomponenter    → → System    Løsninger    Partnere
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Skræddersyede 
 løsninger

Hospitaler
CentraLine sikrer et individuelt, præcist styret klima 
i forskellige områder og dermed komforten for både 
personale og patienter – lige fra venteværelser og 
operationsstuer til isolationsstuer og konsultationsrum. 
Forskellige applikationsprotokoller såsom LONWORKS. 
BACnet, Modbus med flere kan integreres sammen 
med driftsstatus og finansielle data: Alt kan tilgås på 
stedet og med fjernadgang.

Sundhedscentre 
Sterile miljøer, laboratorier og behandlingsrum kræver typisk specialfiltreret 
udendørsluft, over og undertryksområder og rum med særlige miljøforhold. Selv 
hvis HVACsystemerne i denne type bygninger er leveret af forskellige producenter 
og anvender forskellige kommunikationsprotokoller, så kan CentraLine samle 
dem problemfrit i et system og sikre, at alle behov opfyldes energibesparende.

Universiteter
Uddannelsesinstitutioner rummer et kæmpe energisparepotentiale, såsom 
brugsmønstret, der matcher HVACforsyning med individuel rumanvendelse og 
luftkvalitet, tilstedeværelsesfølere, optimalt luftskifte og fordeling. Overvågning 
med CentraLine giver et fremragende udgangspunkt for forbedrede systemind
stillinger med markante energibesparelser til følge.
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Beboelsesejendomme 
Disse ejendomme rummer et stort energisparepotentiale med mulighed for   
samtidig at øge komforten i hver enkelt lejlighed. Dette opnås med tidsstyring, 
automatiske systemjusteringer og individuelt programmerbare rumstyringer.  
Vi kan også  integrere energimålere og tilbyde energiovervågning via internettet.

Kontorbygninger
Medarbejderne er mere produktive, når arbejdspladsen har et førsteklasses venti la
tionssystem, der tilfører ren, frisk luft, uden at der opstår træk. Energieffektiviteten 
kan forbedres væsentligt via intelligente tidsprogrammer og tilstedeværelsesfølere 
samt ved styring af lys og persienner.

Skoler
CentraLine gør det muligt at udstyre hvert klasseværelse med sin egen plan,  
der også tager hensyn til andre varmekilder. Det energibesparende system  
sørger for, at kedler og køleenheder kun aktiveres, når det er virkelig nødvendigt. 
Optimeret drift af ventilationssystemet kan reducere energiforbruget i gymnastik
sale og omklædningsrum med mellem 30 % og 50 %, f.eks. ved først at tilføre 
frisk luft, når CO2niveauet har nået en indstillet grænseværdi.

Detailhandel
CentraLineløsninger integrerer ikkeHVACsystemer som f.eks. køle og fryseen
he der i energioptimeringsprocessen, uanset systemleverandør og protokol. 
Facade dørene er udstyret med varmetæpper, og HVACsystemerne arbejder 
afhængigt at antallet at personer i bygninger, uden at kunderne bemærker forskellen.

Hoteller
Energibesparelsen på hoteller kan øges markant ved at knytte hotelreservations
systemet til HVACinstallationen, så ledige værelser kan indstilles til "standby".  
Et andet område med stort potentiale er luftkvalitetskontrol, f.eks. via tilførsel af 
den optimale mængde frisk luft og brug af Hastighedsstyret ventilatorer  
i mødelokaler, Wellness områder og restauranter.

Kirker, museer og andre offentlige bygninger
Særlig reguleringsteknik sikrer besøgernes komfort og beskytter samtidig de 
udstillede genstande, kunstværker og selve bygningen. Alt dette opnås energi
effektivt og omkostningsbesparende.

Fitnesscentre
Fitnesscentre har en meget variabel belægningsprocent og der stilles store krav  
til komforten og energiudnyttelsen.  Variabel friskluftforsyning er afgørende for at 
sikre energiudnyttelsen. Der kan opnås en energibesparelse på mellem 30 % og 
50 %, hvis der kun tilføres frisk luft, når det angivne CO2niveau nås. CentraLine 
kan levere HVACkontrol og intelligente analægskomponenter, inklusive luftkval
itetsfølere og spjældmotorer samt frekensomformere til styring af ventilatorhas
tigheder.

Grønt miljø    Bygningsdrift    Rumstyring    Anlægsstyring    Overvågning    Integration    Anlægskomponenter    System    → → Løsninger    Partnere



CentraLine-partnere

CentraLineløsninger leveres udelukkende af PARTNER
virksomheder, som er omhyggeligt udvalgt og special
uddannet af CentraLine. Disse installatører og system
huse er veletablerede og meget erfarne, de har fået en 
tilbundsgående uddannelse, og de har et omfattende 
netværk fra CentraLine i baghånden, både lokalt og 
via den nyeste webteknologi.

Kombinationen af en stærk lokal tilstedeværelse og en 
uforlignelig ekspertise fra en stor virksomhed er den 
optimale løsning for dig:

  Én leverandør til planlægning, installation, 
idriftsættel se og service.

  Ideelle, omkostningsbesparende løsninger til hvert 
 projekt via servicemindede CentraLinePARTNERE, 
som  arbejder fleksibelt, effektivt og hurtigt.

  Nyskabende og fremsynet produktudvikling 
fra en af verdens førende leverandører af bygnings
styring.

CentraLine er et Honeywellproduktnavn.

Få mere at vide i CentraLine CITY på 

 adressen www.centraline.com

Honeywell A/S
Strandvejen 70
2900 Hellerup
DANMARK
Tlf. +45 39 555 555
kunde.service@honeywell.com
www.centraline.com

Kan ændres uden varsel. © 2010 Honeywell International Inc.

Miljøvenlig
tryksag
CO2-udledningen fra dette 
produkt er kompenseret 
med udledningsreduktions-
certifikater.

Certifikatnummer: 
030-53361-0910-1016
www.climatepartner.com
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