LK IHC Plejebolig
®

Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC®
Plejebolig
Intelligente installationer, der hjælper mennesker
Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige
ting, og vi har vidt forskelige behov. For nogle er det en selvfølge at have fuld kontrol over de nære ting i vores omgivelser
og, ikke mindst, funktioner i vores egen bolig. For andre kan
noget så almindeligt som at tænde lyset og åbne en dør eller et
vindue være en udfordring.
Heldigvis kan teknologi hjælpe. Når teknologi bliver integreret
med boligen på en intelligent måde - og med skarpt fokus på
boligens beboere og netop deres behov - bliver boligen andet
og mere end en passiv skal. Den bliver intelligent, ja måske
ligefrem hjælpsom.
Gennem 20 år har Lauritz Knudsen, leveret intelligente elinstallationer til danske boliger. Navnet er LK IHC, og det er
for længst blevet markedets foretrukne system, der bringer
komfort, brugervenlighed, fleksibilitet, sikkerhed og energibesparelse ind i vores hjem.
Nu tager vi skridtet videre og introducerer LK IHC Plejebolig. Et
gennemtænkt, fleksibelt koncept med ét mål: At hjælpe med at
gøre boligen hjælpsom, så flere mennesker kan flere ting selv,
uden at være afhængige af andres hjælp.
LK IHC Plejebolig bygger på vores mange års erfaring med
intelligente el-installationer med vidt forskellige funktioner til vidt
forskellige behov. Og løsningerne er velegnede til både nybyg
og renovering af eksisterende plejeboliger.
I denne brochure viser vi nogle eksempler på, hvordan LK IHC
Plejebolig kan hjælpe. God læselyst.
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Nybyg
Tænk på fremtiden nu med en fleksibel grundinstallation

En ting er at have en nogenlunde klar ide om, hvem der skal bo

Installationen er udadtil identisk med en traditionel el-instal-

i boligen, og hvilke behov boligen skal understøtte, når den er

lation, men alle funktioner styres af den centrale styreenhed i

bygget færdig. En helt anden er at være klar til at imødekomme

IHC, controlleren, der udgør systemets hjerne. IHC er oplagt

nye eller ændrede behov i fremtiden. Derfor er det vigtigt at

til styring af tredjeparts hjælpemidler f.eks. vinduer, døre,

tænke på fremtiden, inden man bygger nye plejeboliger. LK IHC®

solafskærmning og meget mere, og kan desuden udvides og

Plejebolig er forberedt til lige netop det: Fremtiden.

styres med fjernbetjening og trådløse IHC Wireless enheder.

Til nyt byggeri er det oplagt at udføre el-installationen som en

Kort sagt: Fleksibel og fremtidssikker.

IHC-installation, mere præcist med en installation i hver bolig.
Hver installation udføres som en normal el-installation, hvor afbrydere, stikkontakter og lampeudtag er styret af IHC-systemet.
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Oversigt
Ét system til alle typer plejeboliger

En af de mange fordele med LK IHC® Plejebolig er, at systemet

Her ses eksempler på tre typiske plejeboliger, og på de

passer til alle typer boliger. Så længe installationen er tænkt

næste sider viser vi nogle eksempler på funktioner, der

ind i boligen inden det første spadestik, gør det ingen forskel,

gør boligen mere hjælpsom - både for beboeren og for

præcis hvordan den enkelte bolig er udformet

eventuelt personale.

Type 1
Entré/forrum/tekøkken, stue/
soveværelse og badeværelse.
Indgang til badeværelse fra
Entré/forrum/tekøkken

entré

Stue/soveværelse

Badeværelse

Type 2
Entré/forrum/tekøkken, stue/
soveværelse og badeværelse.
Indgang til badeværelse fra
stue.

Entré/forrum/tekøkken

Stue/soveværelse

Badeværelse
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Bolig Type 3
Entré/forrum/tekøkken,
stue, soveværelse og
badeværelse.
Indgang til
badeværelse fra
soveværelse.

Badeværelse

Soveværelse

Stue
Entré/forrum/tekøkken
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Entré
Intelligente funktioner til beboere og personale

>
>
>
>

Afbryder ved dør til tænd/sluk af lys i loft og ved tekøkken.
Afbryder ved dør til personale - gør det nemt at tænde/

Installationen er desuden forberedt til senere udvidelse

slukke alt lys med et enkelt tryk, og at tænde for lyset på et

med tomrørsinstallation fra el-tavle til adgangskontrol

bestemt niveau (“orienteringsscenarie”).

uden for bolig, elektrisk dørlås og/eller automatisk

Bevægelsessensor til automatisk tænd/sluk af lys, eller blot

åbning af dør. Der kan også sættes en disponibel

til automatisk sluk, når der ikke længere er bevægelse i

afbryder ved døren til at aktivere dørautomatik.

rummet.
Dobbelt stikkontakt med timer over bord i tekøkken.
Timeren slukker altid efter 15 minutter, så beboeren ikke
glemmer at slukke for f.eks. kaffemaskine eller kogeplade.
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Badeværelse
Nemmere at klare tingene selv

>
>
>
>
>
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Afbryder ved dør til tænd/sluk af lys i loft og på væg.
Bevægelsessensor til automatisk sluk af lys, eller til

Installationen i badeværelset er også forberedt til senere

automatisk tænd og sluk af lys. Stikkontakt ved vask til

udvidelse med tomrørsinstallation fra el-tavle til mulig

hårtørrer.

dørautomatik.

Stikkontakt ved loft til elektrisk løftelift.
Strømudtag ved vask til evt. automatisk blandingsbatteri.
Strømudtag til evt. automatisk toilet.

11

Stue
Fuld kontrol fra ét sted

>
>
>
>
>
>
>
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Afbryder ved dør til tænding af lys i loft.
Afbryder ved dør til tænding af lys på væg.

Installationen er desuden forberedt til senere udvidelse

Afbryder ved dør til styring af tre stikkontakter.

med tomrørsinstallation fra el-tavle til automatisk åbning

Trådløs fjernbetjening.

af dør og åbning/lukning af vinduer. Dør og vinduer kan

Stikkontakt til opladning af kørestol.

også fjernbetjenes med en trådløs afbryder, der kan

Stikkontakt i hjørne ved loft til elektrisk løftelift .

placeres efter eget valg, f.eks. på en kørestol.

Tre universalstik til antenne, telefon og data
(LK IHC Net Basic).
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Soveværelse
Det hele inden for rækkevidde

>
>
>
>

Afbryder ved dør til tænd/sluk af lys i loft.

>
>
>

Stikkontakt til opladning af kørestol.
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Afbryder ved dør til tænd/sluk af lys på væg.

Installationen er forberedt til senere udvidelse med

Afbryder ved dør til styring af tre stikkontakter.

tomrørsinstallation fra el-tavle til mulig dørautomatik,

Trådløs afbryder til placering efter eget valg,

vinduesautomatik og trådløs afbryder til styring af dør

f.eks. ved seng.

og vinduer.

Stikkontakt i hjørne ved loft til elektrisk løftelift .
Tre universalstik til antenne, telefon og data
(LK IHC Net Basic).
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Tips
Gode råd til at få det bedste ud af teknologien

LK IHC® Plejebolig er summen af vores 20 års erfaring med

Her er nogle gode tips der sikrer, at beboerne får det bedste

intelligente installationer med et hav af forskellige funktioner til

ud af LK IHC Plejebolig:

mange forskellige behov, også plejeboliger.
Men teknologi gør det ikke alene. Den optimale plejebolig
kræver også almindelig, sund fornuft i planlægningen af
el-installationen.

Mere info:

Detaljerede el-planer til de løsninger, vi viser
i denne brochure, kan downloades her:
www.lk.dk/plejebolig
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>

Afbrydere bør placeres i cirka 0,9 meters højde, altså

>

Vælg tangenter (knapper på afbryderne) med stor

>
>
>

lavere end normalt
berøringsflade
Stikkontakter bør placeres mindst 0,4 meter over gulvet
Afbrydere og stikkontakter bør placeres mindst 0,5 meter
fra hjørner
Sørg for, at afbrydere og stikkontakter er i en farve, der
står i kontrast til væggene - så er de nemmere at se

Produkter
De typiske komponenter i en LK IHC Plejebolig-installation

Controller

Hjernen i systemet og den enhed, der styrer alle funktioner.
Opsætning og programmering foregår i LK IHC Visual, og elinstallatør, personale eller beboer kan få adgang til controlleren

App til smartphone og iPad

De smarte applikationer til iPhone og Android-telefoner

via computer. Installationen kan også fjernbetjenes via internet,

giver adgang til alle funktioner i LK IHC Plejebolig på en

hvis controlleren er koblet på en internetforbindelse.

nem og brugervenlig måde.

Tangenter i

Afbrydere

Tangenter er selve knapperne

der udfører en handling - f.eks.

på afbryderen. De kan leveres

tænd lys, åben dør, luk vindue

med indgraverede ord eller

osv. Afbryderne fås i mange

symboler, helt efter eget valg.

farver i både LK FUGA og LK

individuelt design

Sender besked til controlleren,

OPUS-design.

Trådløse afbrydere

Trådløst modul til indbygning

kræver ingen ledninger og kan

i f.eks. en kørestol. Relæet bru-

placeres overalt, f.eks. på et

ges sammen med kontakter fra

sengebord eller en kørestol.

tredje part og sender beske-

LK IHC Wireless afbrydere

Et lille relæ, der kan bygges ind

der til LK IHC-controlleren på
samme måde som en afbryder
eller en fjernbetjening.

Fjernbetjening

Udtag til tv,

er inden for rækkevidde, i

Med universal-udtaget til LK

En hjælpende hånd, der altid

telefon og netværk

et elegant design. Fås også

IHC Net bliver tv/radio-signal,

som smart, lille nøglering.

telefon og internetadgang samlet i et enkelt, elegant udtag.

17

Renovering
Intelligente løsninger til eksisterende boliger.
Når boligen for længst er bygget, kan det umiddelbart virke

Nøglen er den trådløse teknologi med LK IHC Wireless, der

som en stor opgave at opgradere el-installationen, så den

gør det muligt at sætte afbrydere op, hvor der er brug for dem -

passer til ændrede eller nye beboeres behov. Men opgaven

helt uden at trække nye ledninger.

behøver ikke være hverken stor eller uoverskuelig.
På de næste sider viser vi eksempler på enkle løsninger, der
LK IHC Plejebolig byder på mange muligheder for at opgra-

giver stor værdi for små midler. Alle løsninger er baseret på

dere eksisterende boliger og gøre dem hjælpsomme uden

enheder, der kan monteres i stedet for eksisterende afbrydere

store investeringer.

eller stikkontakter.

®
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Nemt tænd og
sluk af lyset i loftet
Enkel løsning, enkel funktion
Denne løsning gør det nemt for beboeren at slukke loftslyset
fra to forskellige steder i boligen: Ved indgangen til stuen og
fra sengen. Løsningen er baseret på to trådløse afbrydere, der
kan sættes op på valgfrie steder, og et trådløst relæ - helt uden
at trække nye ledninger.
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Fjernstyrede
stikkontakter
En afbryder tænder og slukker to steder
Er der f.eks. gulvlamper i boligen, kan det være besværligt
at skulle slukke for hver enkelt stikkontakt for at slukke lyset.
Med denne løsning slipper beboeren for en “rundtur” i boligen.
Et enkelt tryk på en trådløs afbryder ved sengen slukker og
tænder for to mobile, trådløse stikkontakter, der ganske enkelt
sættes i de eksisterende stikkontakter.
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Kontakten
slukker selv
Slut med at glemme tændte apparater
Beboere og personale behøver ikke være bange for, om
nogen har gemt at slukke for kogepladen, kaffemaskinen eller
el-kedlen i tekøkkenet. Stikkontakten med indbygget timer
slukker selv efter 15 minutter.
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Automatisk lys
Velkommen hjem

Det kan næsten ikke blive nemmere: Lyset i entreen
tænder automatisk, når beboeren kommer hjem - eller går
fra stuen og ud i entreen. Det automatiske lys klares med
en bevægelsessensor, der kan monteres i stedet for en
eksisterende afbryder.
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Fjernstyring
af det meste
En afbryder, flere muligheder
De små løsninger i LK IHC® Plejebolig er ikke begrænset til kun

I soveværelset kan beboeren desuden tænde og slukke for

at styre en enkelt funktion. Med denne løsning kan beboeren

den ene eller begge mobile stikkontakter. Med en ekstra,

på en afbryder i entreen både tænde/slukke loftslyset i entreen

mobil stikkontakt kan beboeren slukke for yderligere en

og en eller to mobile stikkontakter i stuen. Beboeren kan også

lampe eller apparat, f.eks. tv’et.

slukke for alt, når han/hun forlader boligen.
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Produktoversigt
Oversigt over komponenter der er anvendt i løsningerne

LK IHC Wireless® batteritryk
Beskrivelse

Batteritryk med 1 tangent

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Batteri

3V knapcelle type R2032

LK IHC Wireless® for indbygning
input 1-4 kanal
Beskrivelse

Input 1-4 kanal, til indbygning i pro
dukter som skal sende input til IHC
Wireless systemet

Batteri

3V knapcelle type CR2032

LK IHC® Wireless kombienheder
Beskrivelse

lysdæmper og i 6A relæudgave
Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

LK IHC® Wireless stikkontakt
LK IHC Wireless® batteritryk

Beskrivelse

Stikkontakt med relæ, 13A

Kombienhed, fås som 250W

LK IHC® Wireless Jalousi standard
Beskrivelse

Hvid, lysegrå, koksgrå

Anvendes til styring af f.eks markiser,
persienner og gardiner. Enheden kan
fjernbetjene andre enheder. 0,1 - 2A,
20 - 460W

Modul

3V knapcelle type CR2032

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Beskrivelse

Batteritryk med 2 tangenter

Modul

1½M

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Farve
Batteri

LK IHC® Wireless lampeudtag

LK IHC® Wireless batteritryk
Beskrivelse

Batteritryk med 3 tangenter

Modul

1½M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Batteri

3V knapcelle type CR2032

Beskrivelse

 ampeudtag, fås som 250W lys
L
dæmper og i 5A relæudgave

Modul

Ø 80 mm

Farve

Hvid, lysegrå

LK IHC® Wireles mobil
stikkontakt
Beskrivelse

Mobil stikkontakt findes både med
relæ og lysdæmper, og med og uden
jord

Modul

1½M

Farve

Hvid

LK IHC® Wireless nøglering
Beskrivelse

Nøglering med 4 betjenings-tryk

Farve

Grå

Batteri

3V knapcelle type CR2032

LK IHC® Wireless
fjernbetjening
Beskrivelse

Fjernbetjening med 8 kanaler

Modul

Koksgrå med børstet stål

Batteri

2 stk. LR03 (type AAA)

LK IHC® Wireless Output 1 relæ
for indbygning
Beskrivelse

Output 1 relæ, til indbygning anvendes
som modtager foran en brugsgenstand
49x28x48mm.
BDH(uden ledninger)

Modul

1M

Farve

Grå

LK Fuga® PIR 10A
Beskrivelse

Anvendes til automatisk tænd og
sluk af lysinstallation i små og store
lokaler.

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

LK Fuga® PIR 180 10A
Beskrivelse

Anvendes til automatisk tænd og
sluk af lysinstallation i små og store
lokaler.

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

LK Fuga® Timer 8A
Beskrivelse

Anvendes til automatisk sluk af
stikkontakter foran f.eks. kaffemaskiner, elkedler med mere.
Kan også anvendes til automatisk
sluk af lys i fællesarealer.

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå
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En stor hjælp i dagligdagen
LK IHC® gør hverdagen nemmere for
Mai-Britt, der bruger kørestol
Da Mai-Britt Schmidt for nylig flyttede i et nybygget hus i Århus,

Lyset i entré og bryggers tænder og slukker automatisk ved

var hun ikke i tvivl om, at huset skulle have en intelligent IHC-in-

hjælp af bevægelsessensorer, og standerlamperne i stuen be-

stallation. Hendes tidligere bolig - en lejlighed - var nemlig også

høver er heller ikke svære at komme til at slukke for. Det sørger

udstyret med IHC, og som kørestolsbruger ved Mai-Britt alt om,

trådløse, mobile stikkontakter for. Og som prikken over i’et er der

hvor meget IHC hjælper i dagligdagen.

automatisk velkomstlys udenfor, ligesom Mai-Britt har en ekstra
fjernbetjening i form af en en nøglering.

“Jeg er virkelig glad for den hjælpende hånd, IHC giver mig hver
dag. Der er jo en del ting, der ikke er så nemme, når man sidder
i kørestol,” siger Mai-Britt.
Et godt eksempel er husets ovenlysvinduer, der kan åbnes, men
som ikke ligefrem er nemme at komme til for en kørestolsbruger. Løsningen var at integrere IHC-systemet med motorer, der
åbner og lukker vinduerne, så Mai-Britt kan styre vinduerne fra
IHC-fjernbetjeningen, hun altid har inden for rækkevidde. Også
husets hoveddør er forsynet med motor, så døren åbnes og lukkes med fjernbetjeningen.
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Funktioner

>

Tænd/sluk af lys og mobile stikkontakter med både alminde-

>

Åbning og lukning af hoveddør og ovenlysvinduer med fjern-

>
>

lige afbrydere, fjernbetjening og nøglering
betjening
Automatisk tænd og sluk af lys i entré og bryggers med bevægelsessensor
Velkomstlys udenfor med bevægelsessensor

Fremtidens plejebolig?
LK IHC® med i front i udviklingen af nye, intelligente og
hjælpsomme boliger til mennesker med særlige behov
Byggeriet er langt fra nyt, men ikke desto mindre et rigtig godt

Og mulighederne er mange, hvilket boligen på Vikærgården

bud på fremtidens plejebolig flyttet ind på Sundheds- og Om-

tydeligt viser. Controlleren i IHC-systemet udgør kernen i den

sorgshotellet Vikærgården i Århus.

avancerede installation, hvor den kommende beboer alene
med sin stemme kan åbne og lukke døre og vinduer og tænde

Her er en af boligerne nemlig blevet opgraderet til fremtiden -

og slukke lyset. Med andre ord: Velkommen til en verden af nye

med IHC i en helt central rolle. Ikke mindst fordi IHC er åben

muligheder, hvor den intelligente installation kan betjenes på

for kommunikation med en lang række andre produkter og

andre måder end med tryk på knapper. For eksempel ved at

teknologier, der kan hjælpe mennesker.

tale til installationen.

Opgraderingen er en del af et udviklingsprojekt mellem Århus

Funktion

Kommune, Schneider Electric, der står bag IHC, og en række
andre samarbejdspartnere. Mål: At transformere den måde,
plejeboliger fungerer på og understøtter beboerne, og dermed
gøre beboerne i stand til at klare flere ting selv.

>

Integration til talegenkendelse og motorer til styring af døre

>

Flytbar, trådløs afbryder på sengebord for nem adgang til

>

og vinduer
tænd og sluk af lys
Integration med adgangskontrol og tv-overvågning af hoveddør
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På lk.dk/plejebolig kan du se mere om hvad
LK IHC Plejebolig konceptet har at byde på.
Her kan du også finde en lokal el-installatør,
som kan hjælpe dig videre. Det er nemt at gå til,

LK1030DK_v1 © Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

hurtigt at komme videre.

Schneider Electric Danmark A/S
Industriparken 32
2750 Ballerup
Tlf.: 44 20 70 00
www.schneider-electric.dk
www.lk.dk

Da standarder og produkter er under kontinuerlig udvikling, vil oplysninger i denne brochure ændres
løbende. Schneider Electric/ Lauritz Knudsen by Schneider Electric tager forbehold for disse ændringer
samt trykfejl og mangler i øvrigt.
Schneider Electric er global specialist i energioptimering og -styring og arbejder målrettet for at hjælpe
mennesker og organisationer med at få mest muligt ud af deres energi.
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