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Om Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi er et multinasjonalt konsern med utvikling, 
produksjon og salg av elektroniske komponenter og syste-
mer. Carlo Gavazzi har 21 internasjonale datterselskaper 
verden over. I tillegg har vi agenter i mer enn 65 land.

Salgskontoret i Norge ble etablert i 1984. En stab av 
dyktige og teknisk kompetente medarbeidere ivaretar både 
markedsføring, logistikk, rådgivning og teknisk støtte.

En vesentlig del av våre produkter er utviklet og produsert 
ved egne utviklingsavdelinger og fabrikker. I tillegg kan vi 
tilby et stort og omfattende leveringsprogram på kvalitets-
produkter fra våre utvalgte partnere. 

Vår målsetning

Som leverandør er vår målsetning å tilby produkter og 
systemer tilpasset en rekke forskjellige anvendelser innen 
byggautomasjon. Kvalitet, brukervennlighet, leveringsdyk-
tighet og konkurransedyktige priser er av stor viktighet i vår 
organisasjon. Som seriøs aktør i markedet legger vi også 
vekt på å til enhver tid inneha en høy kompetanse på de 
forskjellige produktområdene våre. Dette for å kunne tilby 
en god teknisk støtte til våre kunder.

Våre produkter

Våre egenproduserte samt partnerprodukter, er utviklet og 
produsert for å imøtekomme markedets krav og behov. 

Både når det gjelder samsvar med internasjonale normer 
og CE direktiver, behov for høy kvalitet, stor målenøyaktig-
het, god dokumentasjon osv. 

For å imøtekomme behovet for større grad av systeminte-
grasjon, er kommunikasjon og kommunikasjonsgrensesnitt 
et satsningsområde. Mange av våre produkter leveres i dag 
med mulighet for RS485 MODBUS kommunikasjon. I tillegg 
til dette leveres en rekke produkter med MBUS, BacNet eller 
Ethernet grensesnitt. 

Våre partnere

For å kunne tilby et bredt produktspekter for byggautoma-
sjon, har vi inngått avtaler om distribusjon av produkter 
fra utvalgte produsenter. Våre kriterier for valg av disse 
har vært kvalitet, leveringssikerhet og konkurransedyktige 
priser.

 ▼ West Instruments
Temperatur- og prosessregulatorer

 ▼ Emerson
Frekvensomformere

 ▼ Produal
Stort leveringsprogram på feltutstyr som følere for 
temperatur, relativ luftfuktighet og CO2, trykktransmit-
tere, differansetrykkgivere, regulatorer osv.  
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ByggautomasjonMotorstyring

Motorvernbrytere Kontaktorer
Elektroniske 

kontaktorer/dreie-
retningsvendere

Mykstartere
Frekvensomformere, 

IP20
Frekvensomformere, 

IP54

Vi kan som leverandør tilby en rekke 
forskjellige motorstyringer som dek-
ker alt fra små 1-fase motorer til 
3-fase motorer opp til 1.900 kW. 
Leveringsprogrammet består av motor-
vernbrytere og kontaktorer for start/
stopp av motorlaster opp til 800A. Vi 
har også elektroniske kontaktorer og 
dreieretningsvendere. Mykstartere for 

myk start/stopp som ramper opp og 
ned motoren i hht. innstilte verdier slik 
at man unngår rykk og unødig slitasje 
på utstyr. 

Frekvensomformere benyttes for 
variabel hastighetsregulering av 
motorer, og vi kan tilby et bredt 
spekter av frekvensomformere  for 

de fleste formål opp til 1.900kW. 
Frekvensomformerene leveres som 
standard med RS485 MODBUS gren-
sesnitt, og som opsjon tilbyr vi Ethernet, 
ControlNet, DeviceNet, Profibus DP, 
Interbus, Lon, CANopen osv., noe som 
gjør at frekvensomformeren passer til 
et hvert behov.

Elektriske motorer er en av de største 
energiforbrukere i dag. Energiforbruket 
reduseres ved bruk av en frekvens-
omformer for å styre motorens turtall 
og moment til lastbehovet. Dermed 
reduseres driftskostnadene betraktelig.
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Energiovervåking

Energi-/kWh målere Nettanalysatorer
Måleverdi-
omformere

Standard strøm-
transformatorer

Delbare strømtrans-
formatorer

Dataloggere

Carlo Gavazzi tilbyr et omfattende 
leveringsprogram på komponenter og 
systemer for måling av energi-/kWh, 
effekt og nettkvalitet.  

Vi leverer både måleutstyr for direk-
te måling og for måling via strøm-
transformatorer. For seriell overføring 
av måleverdier til for eksempel 
SD-anlegg, kan vi tilby utførelser med 
RS485 MODBUS, MBUS, Ethernet 
eller BACnet IP grensesnitt. 

Via seriell kommunikasjon er det i 
tillegg til effekt (kW) og energiforbruk 
(kWh), mulig fra vårt måleutstyr å 
lese alle relevante parametere som 
spenning (V), strøm (A), reaktiv effekt 
(kVAr), reaktiv energi (kVArh), tilsyne-

latende effekt (kVA), fasevinkel (cosϕ), 
overharmoniske strømmer og spen-
ninger (THD), driftstimer osv.

Vårt store leveringsprogram på del-
bare strømtransformatorer i kombina-
sjon med kompakte målere, gjør at 
vårt måleutstyr er velegnet også for 
ettermontasje. 

Med våre WEB-baserte dataloggere, 
kan vi tilby enkle løsninger for logging 
og visualisering av energidata.
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ByggautomasjonVarmestyring

Termiske
aktuatorer

Elektroniske
kontaktorer

Hybridrelèer Temperaturfølere Romregulatorer PID-regulatorer

Carlo Gavazzi tilbyr en rekke for-
skjellige produkter for varmestyring. 
Leveringsprogrammet består av 
mekaniske kontaktorer, elektroniske 
kontaktorer, samt hybridreleer for å 
koble inn og ut varmelast. Vi tilbyr 
tilhørenede regulatorer/kontrollere for 
styring av disse, slik at vi sikrer en 

stabil og komfortabel temperatur og 
godt inneklima. Ved hjelp av regulator 
kan du redusere strømforbruket til opp-
varming vesentlig ved å senke temper-
aturen i et lokale når det ikke er behov 
for full varme, f.eks. nattsenking.
Det enkleste tiltaket for å redusere 
behovet for oppvarming er varmesty-

ring. Både elektriske ovner og radia-
torer lar seg styre slik at man kan 
nattsenke temperaturen. Et slikt enkelt 
tiltak kan gi en typisk besparelse på 
opptil 25 % av oppvarmingsbehovet.

Som leverandør av både temperatur-
følere, regulatorer, elektroniske kon-
taktorer og termiske aktuatorer, kan 
vi levere komplette løsninger til en 
rekke forskjellige anvendelser innen 
varmestyring. 
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Lysstyring

Controllere Relèutganger Dimmere Brytere Bevegelsesfølere Lux-sensorer

Vi tilbyr et omfattende leveringspro-
gram på komponenter og systemer for 
lysstyring. Effektiv og presis lysstyring 
av bygg og bygninger er en enkel 
måte å spare energi på. 

Med vår løsning kan du selv konfig-
urere og velge dine løsninger i hen-
hold til dine behov. 

Med en avansert men enkel konfigu-
rasjon, har du muligheter for å sette 
nivåene på lysstyringen du ønsker. 
Enten du ønsker å dempe lyset innven-
dig i forhold til LUX-verdi utendørs eller 
innendørs. Eller man ønsker å styre 
lyset i soner basert på registrering av 
bevegelse/tilstedeværelse i deler av 
bygningen eller lageret.

Kanskje en løsning  er å tidsstyre lyset? 
Der brukerne kan “kjøpe seg tid” har 
Carlo Gavazzi løsningen!

Dupline, som er et av verdens eldste 
bussystem, ble lansert så tidlig som 
i 1985. Frem til i dag har det vært 
benyttet i over 120.000 installasjoner 
over hele verden. Dupline anvendes i 

alle typer applikasjoner der signalinn-
samling og styring er viktig.

Vi har lang erfaring med over 7.000 
installerte systemer i Norge som bl.a. 
håndterer lysstyring i kontorbygg, 
offentlige bygg, hoteller, skip, gate-
belysning og stadionbelysning.



 CARLO GAVAZZI AS. Vi forbeholder oss retten til endring av tekniske data. Bilder er kun for illustrasjon.8

ByggautomasjonSmarthusløsninger

Relèutganger og 
SSR-utganger for 

Shuntventiler

Universale 
dimmere

tilpasset LED

Carlo Gavazzi kan tilby et av mark-
edets mest komplette løsninger innen-
for Smart Building. Vårt styresystem 
“Smarthouse” har løsninger for lyssty-
ring, varmestyring, brannalarm, inn-
bruddsalarm, alarm ved vannlekkasje,  
komfyrvakt, persiennestyring etc.
 

Med enkel og brukervennlig Windows- 
konfigurasjon kan du lage de mest 
avanserte eller enkle løsningene du 
ønsker. Lag og tilpass bortefunksjoner 
for lys og varme, eller feriefunksjon 
der temperaturen justeres til et mini-
mumsnivå, men ikke så lavt at boligen 
fryser. Brannalarmen gjør det sikkert 

for beboerne å oppholde seg i bolig-
en. Hovedkranen kan stenges ved 
vannlekkasje. Komfyrvakten stenger 
spenningen til komfyren ved overopp-
heting i området rundt komfyren, sam-
tidig som alt lys i boligen tenner og 
brannalarmen starter. 

Controlleren har integrerte løsninger for 
touch-skjerm eller WEB-serverløsning. 
App for Apple produkter kan lastes 
ned fra Appstore, der styring av lys, 
varme, persienner og alarm er mulig. 
Mulighetene er mange. Den største 
barrieren er  din egen fantasi!

Bevegelses-
meldere

Røykvarslere Kodetastaturer App
Brytere og
termostater
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Parkeringsautomatikk, dører og porter

Ultralydsensorer Controllere Displayer Sløyferelèer Lysgardiner

Med automatisert parkeringssystem 
sørger du for at kundene/brukerne 
dine blir guidet på en effektiv måte til 
første tilgjengelige ledig parkerings-
plass. 

En av fordelene er å redusere kjøre-
kaos i parkeringskjeller/huset. I tillegg 
vil du redusere opptil 20% kjøretid, 
og dermed også oppnå en meget god 
ENØK-gevinst. 

Hver parkeringsplass har en sensor 
og et indikatorlys forbundet med en 
3-leder Dupline®-buss som overfører 
informasjon om ledige plasser. Bruk 
av Dupline bussystem medfører enkel 
installasjon og reduserte installasjons-

kostnader. For sjåfører medfører dette 
enklere tilgang til ledige parkerings-
plasser. 

Vårt leveringsprogram for parkerings-
anlegg omfatter også en serie sløyfe-
detektorer som er enkle å installere. 
De baserer seg på et induktivt måle-

prinsipp, og registrerer biler som kjør-
er over en kabelsløyfe som er gravd 
ned i bakken. Sløyfedetektorer kan 
benyttes både for åpning av bommer, 
registrering av tilstedeværelse, samt 
telling av passerte kjøretøyer.

Fotoceller
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ByggautomasjonFeltutstyr

Vantrykk-
transmittere

Differansetrykk-
transmittere

Temperaturfølere
Bevegelses-

meldere
CO2 og 

temperaturfølere
Romkontrollere
og regulatorer

Trådløse
systemer

Vi kan tilby en rekke forskjel-
lig feltutstyr for byggautomasjon. 
Leveringsprogrammet består av bl.a. 
givere man benytter ved behovssty-
ring av ventilasjonsanlegg, som temp-
eratur og CO2-følere. Vi tilbyr også 
CO2- og temperaturregulatorer for 
direkte regulering av VAV-spjeld. 

Leveringsprogrammet omfatter også 
alt fra regulatorer for trykk, temperatur 
og fukt, til universal regulatorer med 
og uten Modbus-kommunikasjon for 
DIN-skinnemontering eller på vegg. 

Vårt sortiment av temperaturfølere er 
unikt, og består av diverse utførelser 

og standarder som aktive 4-20mA/0-
10VDC, eller passive som PT100, 
PT1000, NTC 20, NI 1000 osv. 

Vi  har også et velprøvd trådløst lev-
eringsprogram bestående av både 
følere for måling av fuktighet, tempera-
tur, lux og CO2, samt PIR bevegelses-
melder og I/O modul for innhenting 
av eksterne digitale/analoge signaler. 
Målerverdiene kan leses av direkte 
i displayet på basestasjonen, eller 
enkelt hentes ut via Modbus RTU.
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Signalinnsamling

Controller/
gateway’er

Analoge/digitale 
inngangsmoduler

Analoge/digitale 
utgangsmoduler

Tellere
Ethernet

convertere

Dupline er et av verdens eldste bus-
systemer, og er benyttet i mer enn 
120.000 installasjoner over hele ver-
den. 

Med Dupline har vi løst alle typer 
utfordringer. Typiske applikasjoner er 
overføring av både digitale og ana-
loge signaler over lengre avstander, 
opp til 10 km overføringsdistanse uten 
bruk av forsterker. 

Dupline kan også enkelt anvendes 
innenfor byggautomasjon med inn-
henting av signaler. Med våre mod-
uler G88106265 etc. kan vi overføre 
analoge 0-10V signaler på 2-leder 
buss og overføre signalene til et et 
toppsystem. Dupline sin klare fordel er 

kablingstopologien, der du kan legge 
to-lederen slik man ønsker uten tanke 
på endeavslutning etc. Det er også 
liten eller ingen begrensning på type 
kabel som signalet overføres på. 

Med tellerne kan også tellerverdier 
overføres, enten vannpulser, kWh eller 

gass. Alle signaler på bussen over-
føres på en enkel måte over til even-
tuelt toppsystem/SD-anlegg, som og 
kan sende kommandoer tilbake for 
styring og kontroll.

Desentrale I/O
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Carlo Gavazzi AS - Postboks 215, N-3901 Porsgrunn
Tel: 35 93 08 00 - Fax: 35 93 08 01 - E-post: post@gavazzi.no

www.gavazzi.no

Strøm/spenning/nettovervåking
Tidsrelèer
Energi-/kWh-målere
Nettanalysatorer
Digitale panelinstrumenter
Temperaturrelèer
PID-regulatorer
Strømtransformatorer
Strømforsyninger
Temperaturfølere

Solid state relèer
Mykstartere
Frekvensomformere
Industrirelèer
Hjelperelèer
Kontaktorer
Endebrytere

Dupline bussystem
Parkeringssystem
Smart-House styresystem for 
lys, varme, ventilasjon, brann-/
innbruddsalarm, deteksjon av 
vannlekkasje, solavskjerming, 
vanningsanlegg, etc.

Control Techniques/Emerson 
frekvensomformere
Meanwell strømforsyninger
Stego 
Phannenberg 
Ensto
Quaroitalia skap
Wöhner skinnesystemer
Produal

Induktive givere
Kapasitive givere
Magnetgivere
Ultralydgivere
Fiberoptiske givere
Fotoceller
Nivå
Sløyfedetektorer
Bevegelsessensorer

www.gavazzi.no

Vårt leveringsprogram

Carlo Gavazzi kan tilby et stort utvalg av automasjonskom-
ponenter. Vårt marked er installatører, tavlebyggere, system-
integratorer, maskinbyggere, industrikunder og offentlig sek-
tor. De fleste av våre produkter er utviklet og produsert ved 
våre fire moderne fabrikkanlegg som er sertifisert i henhold 

til ISO9001:2008 og ISO14001:2004. For å komplettere 
vårt leveringsprogram, kan vi tilby en rekke produkter fra 
våre samarbeidspartnere. Vi har delt våre produkter inn i 
fem grupper: Sense, Switch, Control, Fieldbus og Partner 
products.


