
ODSIF DØGNRYTME-STYRINGER 
DEMENSVENLIG INDRETNING - DØGNRYTMEBELYSNING 

Gardiner 

Rullegardiner 

LED-lamper/lys 



DØGNRYTME-STYRING 

• ODSIFs boligenheder kan indstilles på forhånd til at agere 

automatisk. 

 

• Gardiner og rullegardiner trækker fra og for på indstillede 

tider. 

 

• Loftlys og lamper kan indstilles til at tænde/slukke på 

indstillede tider og med ønskede scenarier (f.eks. hvidt  

dagslys, aftenbelysning og  

natsænkning) 



GARDINER - DØGNRYTME 

• Gardiner og rullegardiner kan indstilles på forhånd til at 

trække for og fra på ønskede tidspunkter morgen og aften. 

 

• Der kommer dagslys ind i boligen om morgenen – uanset, 

hvor man bor. Gardinerne ruller for igen ved sengetid. 

 

• Borgeren skal ikke vente på plejepersonale til at trække 

gardiner for og fra (en fordel, specielt hvis man er blandt 

de sidste, der får besøg af  

plejepersonalet) 



GARDINER - TEMPERATURSTYRING 

• Temperaturstyring kan aktiveres, som trækker 

gardiner/rullegardiner for ved en given temperatur i et rum. 

 

• Derved undgår man, at borgeren sidder badet i sol og 

varme, indtil der kommer plejepersonale eller pårørende 

forbi. 



LYSSTYRING – LED-lamper/bånd 

• Loftbelysning og lamper kan indstilles til at tænde og 

slukke på indstillede tider. 

 

• LED-bånd langs loftet er en smart løsning til rumbelysning 

og kan indstilles til at tænde og slukke på indstillede tider. 

 

• LED-bånd og lamper kan indstilles til forskellige scenarier 

– dagslys, aftenbelysning, natsænkning 

m.m. 



FORDELE FOR DEN DEMENTE 

• Øget livskvalitet - Med automatisk gardin- og lysstyring 

får den demente en bedre døgnrytme – om dagen med 

dagslys (fratrukkede gardiner) og dagslys i lamper. Bedre 

søvn om natten med slukket lys/natsænkning og gardiner, 

der er rullet for ved sengetid. 

 

• Øget velvære – ved aktivering af temperaturstyring i 

gardinsystemerne undgår beboere at sidde ”badet i sol”, 

hvis der bliver for varmt i et rum. 

 



FORDELE FOR PLEJEPERSONALE 

• Færre tilkald –med forhåndsindstillede tider og 

temperaturstyring i gardiner, bliver der automatisk trukket 

fra om morgenen og for igen om aftenen samt trukket for, 

hvis der bliver for varmt i rummet.  

 

• Færre tilkald – med forhåndsindstillet lysstyring tændes og 

slukkes lys med valgte scenarier på ønskede tider. 

 

• Adgang for personale/pårørende – Personale og pårørende 

kan få adgang til systemet og selv indstille automatiske 

tider og scenarier. 

 



TRÅDLØS ODSIF-kontakt 

• ODSIFs trådløse kontakt 

anbefales som parallel 

betjeningsenhed! 

 

• Alle enheder kan betjenes 

med denne når som helst! 

 

• En fordel for gæster og 

plejepersonale, hvis man 

ønsker at styre enhederne 

på andre tidspunkter end 

de automatiske tider. 



SPAR PÅ ELINSTALLATIONERNE 

• ODSIFs smarthome-løsninger er trådløse! 

 

• Ingen behov for at trække el til kontakter og relæer! 

 

• Kan integreres i både eksisterende bygninger samt 

nybyggerier! 



WIFI-STYRING – bag om teknikken  

• WIFI-styring – den allernyeste teknologi til at styre 

enheder på hedder IoT (Internet of Things). 

 

• Enhederne kan indstilles og betjenes direkte via 

smartphone eller tablet. 

 

• Hver bolig kan tilpasses den enkelte bruger med de 

enheder og scenarier, der er relevante for netop ham/hende.  

 

 



FJERNSUPPORT – spar tid og penge! 

• ODSIF kan yde fjernsupport og behøver ikke komme 

fysisk ud til det sted, hvor enheden er monteret. 

 

• ODSIF kan hjælpe med indstillinger med det samme uden 

ventetid og omkostninger til udkørsel. 

 

• Pårørende eller plejepersonale på f.eks. plejehjem kan få 

adgang til systemet og indstille de automatiske scenarier. 

 



OM ODSIF 

• ODSIF har været på markedet siden 2005 med sine 

automatiske gardinstænger. 

 

• ODSIF er et dansk firma, som har udviklet og 

producerer automatiske gardinstænger og smarthome-

styringer i Danmark 

Fra omsorgshotellet Vikærgården i Århus Fra udredningsbolig i Tåstrup 



OM ODSIF - referencer 

Referencer: 

• Indretning af 2 udredningsboliger i Taastrup Kommune – automatiske 

døråbnere, vinduesåbnere, gardinstænger og klædeskab, der kan åbnes 

automatisk og med bøjlestang, der kan hæves og sænkes automatisk. 

• Plejebolig i Københavns Kommune – styring af rullegardin, døre og 

vinduer med trådløse kontakter og med tilkoblet stemmestyring. 

• Jonstrupvang Bebyggelsen – styring af gardinstang, rullegardin, 

vindues- og døråbnere. 

• Geelsgårdskolen – styring af rullegardin, dør- og vinduesåbnere. 

• Flere plejeboliger – trådløs styring af gardinstænger, rullegardiner, 

vindues- og døråbnere (betjent med ODSIFs trådløse kontakt) 

• IHC-gardinstænger til helt plejehjem på Fyn 

• Living Lab på Strandvejen i Hellerup 

• Omsorgshotellet Vikærgården i Risskov 

• Fremtidens Plejehjem i Aalborg 

• Living labs – udstilling i inspirationslejligheder i flere kommuner 

• Gardinstyring i adskillige private boliger 



OM ODSIF 

• ODSIF er grundlagt af civilingeniør (MSE)  Ingibergur 

Helgason med mange års erfaring fra store velkendte 

firmaer som nokia, ericsson og ibm. 

 

• Gitte Bruhn Carstens, som har mange års erfaring fra 

eget oversættelsesfirma, specialiseret i tekniske 

oversættelser – og er autodidakt billedkunstner i fritiden. 



OM ODSIF 

Hvorfor hedder vi ODSIF?  

Det er sammensat af de nordiske navne Odinn 

og Sif. 

 

WWW.ODSIF.DK 


