2015-10-01 15:14 CEST

Nye sensorer til LK IHC måler fugt,
temperatur og lux
Schneider Electric udvider Lauritz Knudsen-sortimentet med to nye sensorer til
det intelligente system LK IHC: En kombineret fugt- og temperatursensor samt en
kombineret lux- og temperatursensor.
Med to nye Lauritz Knudsen-sensorer fra Schneider Electric giver nye
mulighed for at sikre bedre indeklima og mere effektiv ventilation.
LK IHC Fugt/Temperatursensor er oplagt til brug i badeværelset, hvor
automatisk styring både sparer på energien og giver mere komfort. Fordi

sensoren måler både temperatur og luftfugtighed, sørger LK IHC for
automatisk tænd og sluk af ventilationen, som dermed kun er i drift når der
reelt er brug for det.
På samme vis er den nye sensor også ideel til fx sommerhuset, kælderen eller
garagen. Her kan der i perioder opstå behov for ventilation, og så sørger LK
IHC for at lufte ud - men kun når det er nødvendigt, og uden at det er
nødvendigt at programmere faste intervaller.
LK IHC Fugt/Temperatursensor kan også med fordel bruges til udendørs
måling, så ventilationen indenfor kun startes, når luftfugtighed og/eller
temperatur er højere indenfor end udenfor.
Får styr på lysniveau og temperatur
Lux- og temperatursensoren er beregnet til montering udvendigt på huset.
Den giver input til LK IHC til styring af fx markise, persienner, gardiner og lys.
Takket være den kombinerede måling af både temperatur og udendørs
lysniveau giver sensoren mulighed for en meget præcis styring med
dagslysregulering, alt efter hvor lyst og varmt det er udenfor.
Hvis LK IHC Lux/Temperatursensor bruges sammen med LK IHC Wireless, er
det desuden muligt at etablere fuldt trinløs dagslysregulering.

Se video på YouTube her

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2014 opnåede de
over 170.000 medarbejdere en omsætning på 25 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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