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PRIVATE BOLIGER

TÆNK FREMTIDEN IND NU!

Vi befinder os midt i en tid med rivende udvikling inden for
intelligente boliger og bygninger, hvor vi gerne vil være på
forkant med fremtiden, både når det gælder energi,
sikkerhed og komfort. I private boliger ses en stigende
tendens til at gøre disse mere intelligente med centrale
såvel som decentrale styrings- og overvågningssystemer
som IHC, KNX og andre intelligente bygningsinstallationer. Et intelligent indrettet hjem kan på sigt tillige
bidrage til, at beboerne kan blive boende i længere tid i
egen bolig, når de bliver ældre. På hospitaler, i pleje- og
ældreboliger tænkes fremtiden også ind med intelligente
produkter, der letter hverdagen og giver beboerne mere
livskvalitet ved at de bliver mere selvhjulpne.

SELVINTELLIGENTE PRODUKTER

Vi har leveret digitale gardinstænger til flere boliger, både
hvor gardinstængerne bruges med den intelligens, der er
integreret i stangen, men også til IHC, hvor
gardinstængerne styres centralt. Det er især ønsket om
mere forebyggende sikkerhed og komfort, som har gjort
vores gardinstænger til en succes. Sikkerhed - fordi de
selv trækker gardinerne for og fra, mens man er på ferie.
Komfort – i en travl hverdag sørges der automatisk for
gardinerne. Til feinschmeckerne, der sætter pris på
elegant stilrent design, kan vi tilbyde vores de luxe-serie.
Her fås stængerne i blankpoleret aluminium i farverne
guld, sølv og sort, de har indbygget temperaturstyring, så
gardinerne kan trækkes for, hvis der bliver for varmt i et
rum, og så kan de styres med forskellige fjernbetjeninger
heriblandt også IR-fjernbetjening fra B&O.
Vi har desuden leveret digitale gardinstænger til
handicappede, som har svært ved eller slet ikke selv kan
trække gardinerne for og fra.

PROJEKTARBEJDE MED ODSIF I/S

ODSIF I/S er et dansk firma, som udvikler og fremstiller
intelligente produkter til boliger og institutioner. Vi har
tænkt fremtiden ind i selve produkterne og gjort dem
”selvintelligente” – dvs. de kan opsættes og tilsluttes
hvorsomhelst, uanset om der er tale om ældre
eksisterende bygninger eller nybyggeri. Det skal være så
nemt for brugeren, at det føles som om, at produkterne
nærmest tænker selv. Vi har bl.a. udviklet digitale
gardinstænger, der selv sørger for at trække gardinerne
fra om morgenen og for om aftenen – uanset om man er
hjemme eller ej. Vores seneste produkt er de nye LEDlamper med indbyggede lystemaer bl.a. læselys,
hyggelys, biograflys og flere temaer, hvor lyset kan tones
i forskellige nuancer. Igen har vi tænkt fremtiden ind ved
at sammensmelte lyskilde og lampe i et og samme
produkt. Vi har integreret lystemaerne i lampen, så
brugeren kan bruge disse med det samme uden selv at
skulle sørge for alverdens indstillinger, og fremfor alt giver
lampen et ordentligt lys ved f.eks. læselys. Se nærmere
produktbeskrivelser på næste side.

ODSIF I/S går gerne ind i projektarbejde f.eks. i
forbindelse med opførelse af nye bygninger, plejeboliger,
hospitaler m.m. og kan med fordel drages ind i
planlægningsfasen for at tage højde for den helt rigtige
løsning allerede ved planlægningen af elektriske
installationer. Et eksempel kunne være, hvis der ønskes
central styring af gardinstænger eller lamper, så der tages
højde for dette allerede ved trækning af elledninger mv. Vi
ser en stor fordel i vores produkter til hospitaler, ældre-/
handicapboliger samt andre institutioner. F.eks. i
plejeboliger hvor gardinstængerne enten kan styres
centralt eller individuelt efter hver beboers ønske. Eller på
hospitaler, hvor gardinerne kan blive automatisk trukket
for og fra, og sparer personalet tid, men hvor de indlagte
også selv vil være i stand til at trække gardinet for/fra via
fjernbetjening, kontakt eller panel – dvs. de kan overstyre
systemet individuelt.
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LED-TEMALAMPER

OM DIGITALE GARDINSTÆNGER

ODSIF I/S har udviklet og fremstiller digitale
gardinstænger i forskellige modeller. En digital
gardinstang er en gardinstang med indbygget intelligens,
der selv trækker gardinet fra om morgenen og for igen om
aftenen - hele året rundt - også mens man er ude at rejse.
Standardprogrammet kører efter tidspunkterne for
solopgang og solnedgang - dvs. om sommeren trækkes
gardinerne senere for, da det bliver senere mørkt og
omvendt om vinteren. Således behøver gardinstangen
kun at blive indstillet med dags dato og klokkeslæt én
gang for alle. Den kan naturligvis også indstilles individuelt
til andre tidspunkter, hvis dette ønskes. Gardinstangen
leveres med adapter og er lige til at sætte op og slutte til.
ODSIF I/S har gjort en dyd ud af, at gardinstangen skal
være elegant uden synlig motor, som er integreret inde i
selve stangen, og den er meget støjsvag. Den fås i 2
serier - de luxe i poleret eloxeret aluminium i guld, sort
eller sølv og med OLED-display og classic-serien i hvid
eller silkemat eloxeret aluminium med LCD-display.

STYRINGSMULIGHEDER

Vores seneste produkter er de nye LED-lamper med
indbyggede lystemaer bl.a. læselys, hyggelys, biograflys
og flere temaer, hvor lyset kan tones i forskellige nuancer.
Et vigtigt krav ved udviklingen af lamperne har været, at
de skulle kunne give ordentlig lys - ikke at forveksle med
de svagtlysende farvede LED-dioder, som også findes på
markedet.
Der er et lyshav af muligheder med LED, bl.a toning af
lysets farve, hvilket ODSIF I/S har udnyttet til at skabe
forhåndsindstillede lystemaer, som brugeren kan vælge
imellem for at få den rigtige belysning til den stemning, der
ønskes. Temaet hygge er en blød lidt gylden belysning,
hvorimod læse-temaet er en klarere hvid belysning, så
man nemt kan se, hvis der skal læses, arbejdes med
noget eller lignende. Biograftemaet kan bruges, når der
ses tv, så der er en meget dæmpet belysning.
Lampeserien omfatter LED-væglamper samt LEDpendler. Til væglamperne kan der leveres forskellige
lampeskærme, f.eks. i metallic-farver, i hvid eller silkemat
eloxeret eller i skrappere farver for at matche forskelligt
interiør. Endnu en genial feature ved væglamperne er, at
der kan forbindes op til 14 lamper, hvor den ene er en
master-lampe, som styrer de resterende slavelamper.
Dvs. at hvis der vælges et tema på masterlampen, følger
slavelamperne samme tema som masterlampen.
Lamperne forbindes nemt med medfølgende ledning igen en plug & play-løsning, hvor masterlampen
automatisk registrerer, når der tilsluttes en slavelampe.
LED giver desuden mulighed for helt nye og anderledes
designs, f.eks. stor pendel med åbent design i midten og
de små LED-dioder anbragt på ydersiden af lampen.
SMARTPHONE-BØLGEN - selvfølgelig er ODSIF med
helt fremme. LED-lamperne samt gardinstænger kan
styres med iPhone/Android (via separat server, som kan
købes som tillægsprodukt fra ODSIF).

OM ODSIF I/S
ODSIF I/S’ gardinstænger og lamper kan styres med
knapperne på produktet, med RF-fjernbetjening, IRfjernbetjening som bl.a. B&O eller centralt via f.eks. IHC.
På ODSIF I/S’ hjemmeside er det muligt at downloade et
diagram for tilslutning af gardinstængerne til IHC - eller
ved henvendelse til ODSIF I/S at få oplysninger om anden
tilslutning, så der kan tages højde for dette før/ved
trækning af el i nybyggeri eller eksisterende bygning.

ODSIF I/S har egen produktion og showroom i Birkerød.
Vi har været på markedet med vores digitale
gardinstænger siden 2005. Produkterne er udviklet af
civilingeniør Ingibergur Helgason i samarbejde med Gitte
Bruhn Carstens, som er CO-designer på produktet. Ved at
vi har egen udvikling og produktion, har vi mulighed for at
tilbyde fleksible og tilpassede løsninger til hvert projekt.
Priser m.m. på standardprodukter - se www.odsif.dk eller
kontakt os på tlf. 45 81 22 11 eller email: info@odsif.dk.
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