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Resumen en español 

 

En 2005, Joan Brolund Sørensen, estudiante en Copenhagen Business School, redactó una tesina 

francesa terminológica sobre la domótica (en francés la domotique ) –un área tecnológica que se 

desarrolla continuamente. En dicha tesina, Joan Brolund Sørensen daba cuenta de la terminología 

danesa y francesa de la domótica, y, en un perspectivo terminológico, evaluaba la posibilidad de la 

empresa danesa, Lauritz Knudsen A/S, de exportar sus productos domóticos a Francia.  

 

Inspirada por lo arriba mencionado, he redactado una tesina en la que en gran medida me sirvo del 

método utilizado por Joan Brolund Sørensen, pero con España como el punto de partida. La tesina va 

dirigida a traductores a quienes les falta información terminológica sobre la domótica y a 

profesionales que necesitan información sobre las eventuales posibilidades que residen en la 

exportación/importación. 

 

Mis motivos de tratar el área de la domótica, tomando Dinamarca y España como base, son: 

 

• La confusión terminológica que domina el danés en cuanto a la determinación de un concepto 

principal para la domótica. 

• La ampliación supuesta de la gama de productos en el área de la domótica desde la redacción 

de la tesina de Joan Brolund Sørensen. 

• La suposición de diferencias entre el danés y el español en la formación de las palabras –

diferencias que son importantes en el estudio de la terminología. 

• La suposición de que haya una buena base para empresas danesas dedicadas a la domótica en 

exportar a/importar de España. 

 

Para poder investigar los puntos arriba indicados, esta tesina se compone de: 

 

• Una exposición de los conceptos principales que se usan para la domótica en Dinamarca y 

España, respectivamente. 
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• Sistemas de conceptos con las funciones que posibilita la domótica. Los sistemas se basan en 

la división de la domótica en cinco áreas principales –el confort, la comunicación, la gestión de 

energía, la seguridad y el entretenimiento. 

• Una base de datos terminológicos en la que se explican las funciones más en detalle.  

• Un análisis comparativo en el que se averiguan diferencias y similitudes tanto con relación a la 

situación del mercado en los países respectivos como a la terminología. 

• Una exposición de los factores que juegan un papel en cuanto a la toma de la decisión de 

empezar a exportar/importar. 

 

Por las investigaciones que he realizado en conexión con esta tesina, se ha evidenciado que en España 

se usa la domótica como concepto principal, mientras en Dinamarca hay dos niveles en cuanto al 

concepto: Un nivel (Intelligente Bygningsinstallationer)  en el que se refiere a las instalaciones mismas 

de una vivienda, y otro (den intelligente bolig, det digitale hjem, etc.) en el que se refiere a una 

vivienda provista de un sistema domótico. 

 

Con relación a la ampliación supuesta de la gama de productos en el área de la domótica, queda claro 

–a la luz de los sistemas de conceptos y la base de datos terminológicos confeccionados que la gama 

no se ha ampliado significativamente. Pero, por otro lado, he averiguado diferencias en la formación 

de las palabras a las que hay que prestar gran atención al comunicar en español. 

 

Mirando el potencial para la exportación/importación, las empresas danesas no deben tardar: Las 

necesidades de los consumidores daneses y españoles, respectivamente, son relativamente similares, 

por lo que no hay nada que Dinamarca no pueda exportar o importar –más bien Dinamarca debe 

exportar sus mejores productos a España para que los españoles empiecen a preferir estos productos, 

y, a la inversa, Dinamarca debe importar los productos de España en los que son expertos los 

españoles. Más en concreto, Dinamarca debe apostar por la exportación de productos domóticos de 

iluminación y la importación de por ejemplo toldos y sistemas de riego automático. En relación con 

los productos específicos, es esencial que se tome en consideración eventuales diferencias 

terminológicas. 
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Tras haber potencial en exportar e importar determinados productos domóticos, de hecho hay gran 

necesidad de ellos. Tanto en Dinamarca como en España faltan viviendas apropiadas para las 

personas de tercera edad y las con discapacidad que exigen productos domóticos que facilitan la vida 

cotidiana. Al mismo tiempo, los consumidores “normales” han descubierto las ventajas de los 

sistemas domóticos –dos razones por las que la demanda sigue creciendo a pesar de la crisis 

financiera global. 

 

Resumiendo, se puede concluir que hay potencial en exportar/importar determinados productos, 

pero hay que tener en cuenta las diferencias terminológicas. 
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1 Introduktion 

 

I 2005 affattede franskstuderende på cand.ling.merc., Joan Brolund Sørensen, et terminologispeciale1 

omhandlende intelligente installationer i boligen – et område, inden for hvilket terminologien på det 

tidspunkt var forholdsvis ny og i stadig udvikling. Udgangspunktet for dette speciale var det franske 

begreb domotique, som til dansk kan oversættes med alt fra Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) til 

Det Intelligente Hjem, Den Intelligente Bolig og Smart Home Teknologi. Ifølge Joan Brolund Sørensen 

findes der på fransk ét overordnet begreb for intelligente installationer i boligen, hvorimod der på 

dansk hersker en del termforvirring på området. En simpel internetsøgning viser, at samme 

problemstilling gør sig gældende for dansk og spansk. Samtidig er intelligente installationer i boligen 

et område i stadig udvikling, og der sættes generelt mere og mere fokus på det – i både Danmark og 

Spanien. Det følgende udgør eksempler på områdets udvikling i Danmark: 

  

• Begrebet Intelligente Bygningsinstallationer (én af betegnelserne for intelligente installationer 

i boligen) blev første gang nævnt i 1997 som et undervisningsfag i specialet Lys- og 

energiteknik i Bekendtgørelsen om uddannelsen til elektriker.2 

 

• I 1999 introducerede Lauritz Knudsen A/S det første intelligente styresystem, LK IHC Control®3, 

for de danske forbrugere. Systemet har siden været under konstant udvikling, og i år vil et 

lignende system til erhvervsbygninger blive lanceret på det danske marked. 

 

• I efteråret 2008 lancerede Elsparefonden  en landsdækkende kampagne (”Min Bolig. Det 

Intelligente Hjem”4) med det formål at få de danske forbrugere til at nedsætte deres elforbrug 

vha. en intelligent installation i deres bolig. Denne kampagne var den første af sin slags og slog 

                                                 
1 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente 
installationer i boligen. København: CBS. 
2 Oplyst af Hans Fossum, Uddannelseskonsulent i EVU (el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat for TEKNIQ 
Installatørernes Organisation, Dansk El-Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet) 
3 http://www.lk.dk  
4 http://www.elsparefonden.dk/selvbetjening/min-bolig/det-intelligente-hjem 
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fast, at intelligente installationer i boligen utvivlsomt vil spille en væsentlig rolle i fremtidens 

boligbyggeri- og indretning. 

 

Ser vi på Spanien, har udviklingen vist sig på bl.a. følgende måder: 

 

• I starten af 1990’erne begyndte det spanske konsulentfirma Institut Cerdà som det første at 

foretage undersøgelser på området for intelligente installationer i boligen, og man begyndte at 

tale om et overbegreb, domótica. 5 

 

• I 1992 oprettedes foreningen Asociación Española de Domótica (CEDOM), hvis medlemmer 

udgøres af en lang række spanske producenter af intelligente installationer. Foreningen har til 

formål at fremme kendskabet til og salget af intelligente installationer i boligen.6 

 

• I løbet af 1990’erne blev mange af de intelligente styresystemer, som blev introduceret, 

hurtigt taget af markedet igen – dels fordi de var for dyre for forbrugerne, dels fordi 

styresystemernes funktioner ikke dækkede disses behov. Dog har de spanske producenter 

formået at rette op på dette, og i dag oplever og forventer man fortsat en stigende 

efterspørgsel på området.7 

 

1.2 Formål 
 

At der i både Danmark og Spanien kommer mere og mere fokus på intelligente installationer i boligen, 

samt den konstante udvikling inden for området, medfører, at terminologien vedrørende disse 

installationer hele tiden udbygges.  

 

For intelligente installationer i boligen findes der på spansk ét overordnet begreb, nemlig domótica. 

Ved oversættelse af dette begreb til dansk støder jeg på det første problem, idet der findes mange 
                                                 
5 http://html.rincondelvago.com/domotica_4.html  
6 http://www.cedom.es/que-es-cedom.php 
7 Informe B.2 Evolución del mercado español . Proyecto Mercahome. , s. 10-11 
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oversættelsesmuligheder for domótica, og spørgsmålet er, hvilken oversættelse man bør anvende i 

hvilken sammenhæng. Omvendt er domótica på spansk et overordnet begreb, som bruges i langt de 

fleste tilfælde, og her er spørgsmålet, hvad de andre mindre brugte spanske begrebers status er i 

forhold til domótica. 

 

Det ovenstående kan udgøre et problem for oversættere, fageksperter og andre med interesse for 

emnet – det kunne være en dansk virksomhed, som overvejer at påbegynde eksport til Spanien, hvor 

det er en nødvendighed, at det eller de produkter, som ønskes eksporteret, markedsføres under de 

korrekte betegnelser, så der ikke opstår forvirring om, hvilket produkt der er tale om, samt produktets 

funktioner. 

 

Formålet med dette speciale er derfor at klarlægge den danske og spanske terminologi inden for 

intelligente installationer i boligen. Ydermere består det i at undersøge, om der ligger potentiale for 

danske virksomheder i eksport og import af produkter inden for området – dette med fokus på det 

terminologiske aspekt. 

 

Disse to ting tilsammen vil kunne være med til at lette kommunikationsarbejdet for oversættere og 

fageksperter, samt hjælpe virksomheder, der beskæftiger sig med intelligente installationer i boligen, 

som ønsker at lancere deres produkter på det spanske marked eller importere produkter fra Spanien. 

 

1.3 Hypoteser 
 

I forlængelse af dette speciale formål, opstiller jeg følgende hypoteser: 

 

• Joan Brolund Sørensen foretog i sit speciale om intelligente installationer i boligen en opdeling 

af emnet i fem hovedområder – komfort, kommunikation, energistyring, sikkerhed og 

underholdning – og gjorde rede for hhv. den danske og franske terminologi for de funktioner, 

der hører under disse områder. Min hypotese er, at der i dag, fire år efter Joan påbegyndte 

arbejdet med sit speciale, er kommet nye og flere produkter på markedet i både Danmark og 
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Spanien, og det derfor vil være hensigtsmæssigt på ny at gøre rede for terminologien ved at 

undersøge, hvilke produkter der udbydes på det danske marked og sammenstille dette med, 

hvad der udbydes på det spanske. Jeg forestiller mig, at der heriblandt findes termer, i 

forbindelse med hvilke der er orddannelses-, oversættelses- og betydningsmæssige forskelle 

mellem dansk og  spansk. Disse forskelle kan udgøre et problem for oversættere og 

fageksperter, og det er derfor vigtigt, at de udredes. 

 

• Med en redegørelse af terminologien vil man som virksomhed være godt på vej til at kunne 

gribe et nyt marked an. Da der ydermere er stigende efterspørgsel på intelligente 

installationer til boligen i både Danmark og Spanien – især grundet stigende bevidsthed 

omkring området blandt forbrugerne og en voksende andel af ældre i begge lande – er min 

hypotese, at der umiddelbart ligger et godt grundlag for Danmark i at eksportere eller 

importere produkter af denne slags. Men spøgsmålet er, om en lancering på det spanske 

marked af danske produkter inden for intelligente installationer vil være hensigtsmæssig – 

især i betragtning af den globale finanskrise – og hvilke områder der i så fald synes at være 

størst potentiale inden for, og hvad der bør tages hensyn til i forbindelse med terminologien 

på området. 

 

1.4 Problemformulering 
 

Med udgangspunkt i de ovenstående hypoteser ønsker jeg at gøre rede for begreberne intelligente 

installationer i boligen og domótica, idet jeg undersøger, hvilke termer der findes for begreberne på 

hhv. dansk og spansk, og i hvilken sammenhæng disse anvendes. 

 

Dernæst vil jeg vha. begrebssystemer og en termdatabase klarlægge den danske og spanske 

terminologi, som er knyttet til de fem føromtalte hovedområder – komfort, kommunikation, 

energistyring, sikkerhed og underholdning. 
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For hvert af de fem hovedområder vil jeg foretage en komparativ analyse, i hvilken jeg redegør for 

ligheder og forskelle mellem det danske og spanke marked og terminologien på området og 

behandler orddannelses- og oversættelsesmæssige problematikker. 

 

Endeligt vil jeg med udgangspunkt i den komparative analyse og en kortlægning af faktorer, som 

spiller ind ved en dansk virksomheds lancering på det spanske marked eller import fra Spanien, 

afdække eksport-/importpotentialet for intelligente installationer med fokus på terminologien. 
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2 Metode 

 

I sit speciale lægger Joan Brolund Sørensen op til, at hendes metode kan anvendes ”i andre 

sammenhænge, hvor vidensbearbejdning er nødvendig og nyttig i forbindelse med lancering af 

produkter på nye og internationale markeder.”8 Da jeg finder Joan Brolund Sørensens metode ganske 

relevant i forbindelse med dette speciales formål, har jeg ladet mig inspirere af denne. 

 

2.1 Redegørelse af terminologien 
 

Vha. intensive søgninger på dansk og spansk Google, vil jeg gøre rede for begreberne intelligente 

installationer i boligen og domótica, idet jeg kritisk forholder mig til de fremkomne internetsiders 

indhold og troværdighed for at komme frem til et overblik over 

 

• hvilke begreber der findes for hhv. intelligente installationer i boligen og domótica, 

• begrebernes status, 

• i hvilken sammenhæng begreberne anvendes. 

 

Ved klarlægningen af den danske og spanske terminologi inden for de fem hovedområder vil jeg 

foretage Google-søgninger, samt undersøge diverse produktkataloger for at finde frem til så mange 

funktioner (og dermed termer) som muligt. Dernæst vil jeg udskille de hyppigst forekomne og sætte 

dem i begrebssystemer for at skabe et overblik og samtidig fastlægge termernes betegnelse på hhv. 

dansk og spansk. For at redegøre for, hvad hver funktion indebærer, vil jeg oprette en termdatabase, i 

hvilken termerne fra begrebssystemerne vil indgå med en forklaring af funktionen bag termen. 

Termbasen vil jeg oprette i Trados MultiTerm – et program, vha. hvilket man kan opbygge termbaser 

og oprette elektroniske ordbøger. 

 

                                                 
8 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente 
installationer i boligen. København: CBS., s. 7 
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2.2 Afdækning af eksport-/importpotentiale 
 

Dernæst vil jeg fordybe mig i hvert af de fem hovedområder ved at foretage en komparativ analyse, i 

hvilken jeg kortlægger ligheder og forskelle mellem det hhv. danske og spanske marked og 

sammenligner disse. På denne måde klarlægges orddannelses-, oversættelses- og betydningsmæssige 

forskelle, samt områder inden for hvilke der kunne ligge eksport-/importpotentiale. 

 

Den fremkomne viden vil jeg bruge i forbindelse med selve eksport-/importafdækningen, hvor jeg vil 

 

• kortlægge behovene for den ”almindelige forbruger”, ældre og handicappede, som er vigtige 

kundesegmenter inden for intelligente installationer i boligen, 

• komme inde på faktorer, som spiller ind i forbindelse med eksport til/import fra Spanien, 

• vurdere potentialet for eksport til/import fra Spa nien ud fra klarlæggelsen af disse faktorer,  

• foretage en vurdering af, hvilke produkter og områder der ville være oplagte eksport-

/importmuligheder. 

 

2.3 Bemærkninger 
 

Jeg anvender til dels samme metode som Joan Brolund Sørensen: Fremgangsmåden er den samme, 

hvad angår begrebsredegørelsen og udformningen af begrebssystemer og termdatabase. I 

afdækningen af potentialet for eksport og import har jeg til dels ladet mig inspirere af Joans Brolund 

Sørensens metode, men hvor hun har valgt at behandle specifikke grene i sine begrebssystemer, har 

jeg valgt at se nærmere på hvert af de fem hovedområder og fremhæve markedsmæssige og 

terminologiske ligheder og forskelle og derudfra gjort rede for, om der ligger potentiale for Danmark i 

at eksportere til Spanien. Derudover har jeg også – i modsætning til Joan Brolund Sørensen – kigget 

på potentialet i import til Danmark fra Spanien. 
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3 Begrebsredegørelse 

 

I det følgende vil jeg klarlægge de begreber, der findes for hhv. intelligente installationer i boligen og 

domótica og foretage en vurdering af, i hvilke sammenhænge de anvendes, samt begrebernes 

stilistiske præg. Denne redegørelse vil revidere Joan Brolund Sørensens gennemgang af de danske 

begreber fra 2005, samt skabe et overblik over de spanske. Jeg har valgt at behandle selve de 

forskellige begreber og ikke specifikke styresystemer i og med, at dette speciale har til formål at 

foretage rent begrebsmæssige og terminologiske undersøgelser og ikke gå i dybden med selve de 

styresystemer, som udbydes i Danmark og Spanien. 

 

3.1 Danmark 
 

Som nævnt i introduktionen findes der på dansk en række forskellige begreber for intelligente 

installationer i boligen. Ved en søgning på www.google.dk fremkommer følgende antal hits ved hvert 

af de nedenstående begreber afhængigt af, om søgekriteriet er Sider på dansk eller Sider fra 

Danmark:9 

 

 Sider på dansk Sider fra Danmark 
det intelligente hus 9750 9600 
det intelligente hjem 8120 8080 
den intelligente bolig 2820 2820 
det digitale hjem 12.300 12.000 
den digitale bolig 8370 8350 
bygningsautomatik 20.100 20.100 
bygningsautomation 3400 2200 
Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) 5560 5650 
Smart Home Teknologi (SHT) 257 252 
Smart Home Technology (SHT) 63 161 

 

 

                                                 
9 Jeg har valgt at foretage søgninger på netop disse termer, da det er de termer, jeg oftest er stødt på i mine søgninger på 
området for intelligente installationer i boligen. Det skal derudover bemærkes, at antallet af hits kan variere en smule alt 
efter, hvilken computer man foretager Google-søgningerne på. 



 15

3.1.1 Det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente b olig 
 
Ved en Google-søgning hersker der ingen tvivl om, at disse begreber er højfrekvente, når man i 

Danmark taler om intelligente installationer i private hjem. Der synes ikke at være et bestemt 

mønster for, hvornår der anvendes enten hus, hjem eller bolig, da disse begreber er synonyme. 

 

I sit speciale fra 2005 skrev Joan Brolund Sørensen, at det var en tendens, at mange udbydere brugte 

de ovennævnte begreber på deres hjemmesider som overskrift for området, når deres produkter 

skulle præsenteres.10 Denne tendens gør sig stadig gældende – måske i endnu højere grad end hvad 

tilfældet var, da Joan Brolund Sørensen skrev sit speciale, da det må antages, at der er sket en del 

siden da, hvad gælder udbredelsen af kendskabet til området. 

 

Det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig er hyppigt anvendt i forbindelse med 

private hjem, hvilket bl.a. kommer til udtryk i den landsdækkende kampagne, som Elsparefonden 

iværksatte i efteråret 2008. Denne blev lanceret under overskriften ”Min Bolig. Det Intelligente 

Hjem.” Denne overskrift nød stor eksponering, bl.a. i form af store bannere i gadebilledet og reklamer 

i aviser, hvilket kan have medvirket til, at folk bevidst eller ubevidst har bidt mærke i dette begreb.  

 

Herudover anvender en række danske producenter11 og udbydere 12 af intelligente installationer 

netop samme begreb i deres markedsføring, hvilket kunne tyde på, at det intelligente hus/det 

intelligente hjem/den intelligente bolig er ved at vinde indpas som overbegreb for intelligente 

installationer i boligen, når det gælder at nå ud til den almindelige forbruger. 

3.1.2 Det digitale hjem/den digitale bolig 
 

Disse begreber er i høj grad synonyme med det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente 

bolig og forekommer også hyppigt, men har med digital mere fokus på den IT-teknologi, som 

                                                 
10 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for 
intelligente installationer i boligen. København: CBS., s. 10 
11 Se f.eks. http://www.lk.dk og http://www.flex -control.dk 
12 Se f.eks. http://www.cso.dk og http://www.intelhouse.dk  
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installationerne er baseret på. Elsparefonden anvender i den tidligere omtalte kampagne ud over det 

intelligente hjem også det digitale hjem,13 hvilket beviser denne synonymi. 

3.1.3 Bygningsautomatik/bygningsautomation 
 

Hvor de foregående begreber kan siges at dække over betydningen ”hjem med intelligente 

installationer”, dækker bygningsautomatik/bygningsautomation, som ud fra en Google-søgning 

tydeligvis er meget anvendt, over de funktioner, som gør et hjem ”automatisk” (og dermed 

intelligent). Begrebet bærer et teknisk præg, hvilket bl.a. ses ved, at det nævnes i forbindelse med 

uddannelsen til el-installatør, hvor det er muligt at vælge bygningsautomatik som speciale. 

 

Desuden er det ikke muligt at fremfinde hjemmesider på internettet, hvor 

bygningsautomatik/bygningsautomation omtales i samme kontekst som f.eks. det intelligente hjem. 

Dette kunne være en indikator for, at der er en tydelig skelnen mellem disse to grupper af begreber, 

hvor bygningsautomatik som nævnt har et teknisk præg og især bruges blandt eksperter inden for 

området, mens det intelligente hjem  i højere grad henvender sig til den almindelige forbruger, da det 

ved denne betegnelse er forbrugerens hjem, der er fokus på. 

 

3.1.4 Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) 
 

Til forskel fra de tre førnævnte begreber, som dækker over enten et hjems samlede intelligente 

installationer eller selve det at gøre en bolig automatisk, refererer IBI til hver enkelt installation. Dette 

begreb er ligeledes hyppigt anvendt og bruges i forbindelse med både intelligente installationer i 

private hjem og i erhvervsbygninger. 

 

Faktisk var det dette begreb, som først blev fastsat som overbegreb for intelligente installationer i 

boligen, da man stadig kun talte om intelligente installationer i erhvervsbygninger, og som nævnt i 

introduktionen i dette speciale blev begrebet i 1997 officielt nedfældet i forbindelse med en 

lovbekendtgørelse inden for elektrikeruddannelsen, hvor Intelligente Bygningsinstallationer blev 

                                                 
13 http://www.elsparefonden.dk/selvbetjening/min-bolig/det-intelligente-hjem 
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indført som fag.14 Dette faktum har været med til at give IBI et teknisk præg, hvilket bl.a. kommer til 

udtryk ved en Google-søgning på begrebet. Her består de fremkomne hjemmesider oftest af tekniske 

beskrivelser, som henvender sig til eksperter inden for området og ikke firmaer, som ønsker at nå ud 

til den gennemsnitlige dansker og udbrede kendskabet blandt potentielle kunder. 

 

På nogle hjemmesider bruges IBI og det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente bolig i 

flæng,15 hvilket er med til at påvise den danske termforvirring inden for området, som også gjorde sig 

gældende, da Joan Brolund Sørensen skrev sit speciale. 

 

Det skal i øvrigt tilføjes, at Joan Brolund Sørensen gjorde rede for det intelligente hus/det intelligente 

hjem/den intelligente bolig og Intelligente Bygningsinstallationer under ét, men da jeg ser disse to 

begreber som havende to forskellige stilistiske præg, mener jeg ikke, at de kan kategoriseres sammen. 

 

3.1.5 Smart Home Teknologi/Technology (SHT) 
 

Ud fra en Google-søgning er det tydeligt, at anvendelsen af dette begreb begrænser sig til området 

for boliger til ældre og handicappede, hvilket også var tilfældet, da Joan Brolund Sørensen skrev sit 

speciale. Joan Brolund Sørensen så det som en mulighed, at begrebet kunne slå igennem som en 

standardbetegnelse for intelligens i hjemmet pga. dets engelske oprindelse, og at området i høj grad 

præges af udviklingen i USA.16 Men de få hits på Google og det faktum, at disse i mange tilfælde 

refererer til tekster af ældre dato (tekster, som går helt op til ti år tilbage), kunne tyde på, at dette 

ikke er sket. 

 

Smart Home Teknologi/Technology anvendes kun i få tilfælde, og her er det selve funktionerne, der 

hører under begrebet, som er i fokus, hvorimod eksempelvis det intelligente hus/det Intelligente 

hjem/den intelligente bolig snarere dækker over det faktum, at en bolig har et styresystem installeret 

                                                 
14 Oplyst af Hans Fossum, Uddannelseskonsulent i EVU (el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat for TEKNIQ 
Installatørernes Organisation, Dansk El-Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet) 
15 Se f.eks. http://www.intelhouse.dk  
16 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for 
intelligente installationer i boligen. København: CBS., s. 10 
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og dermed er intelligent. På trods af dette anbefaler Villy Falk, tidligere seniorfagleder i COWI A/S, 

stadig at anvende Smart Home Teknologi som et af to overbegreber, hvor Smart Home Teknologi er 

der, hvor vi bor, og IBI der, hvor vi arbejder. 

 

3.2 Spanien 
 

I Spanien forholder det sig noget anderledes i og med, at der – ligesom på fransk – findes ét 

foretrukkent begreb for intelligente installationer i boligen, nemlig domótica. I Spanien er dette 

begreb klart det hyppigst forekomne, hvilket tydeligt fremgår i nedenstående oversigt over, hvor 

mange hits der findes ved en søgning på hvert af de spanske begreber:17 

 

 Sider på spansk Sider fra Spanien 
domótica 1.210.000 1.060.000 
inmótica 79.900 54.200 
hogar digital 442.000 299.000 
casa digital 16.100 12.000 
vivienda digital 539 267 
casa inteligente 46.300 12.000 
vivienda inteligente 9380 7300 
hogar inteligente 8520 5790 
gestión técnica de edificios y viviendas 156 155 

 

3.2.1 D omótica 
 

Domótica defineres som de systemer, som tilsammen gør det muligt at automatisere en bolig. Med 

over en million hits på Google er domótica uden tvivl det mest anvendte begreb for intelligente 

installationer i boligen i den spanske terminologi, og det har – siden man i Spanien begyndte at 

interessere sig for intelligente installationer – været det gængse begreb inden for området. Ordet er 

dannet af det latinske domus (som betyder hus) og det græske tica (en forkortelse for automática, 

som betyder selvfungerende), så ordet beskriver meget godt, hvad der ligger bag selve begrebet. 

                                                 
17 Jeg har valgt at foretage søgninger på netop disse termer, da det er de termer, jeg oftest er stødt på i mine søgninger på 
området for intelligente installationer i boligen. Det skal derudover bemærkes, at antallet af hits kan variere en smule alt 
efter, hvilken computer man foretager Google-søgningerne på. 
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Ifølge CEDOM refererer domótica til intelligente installationer i private hjem, men der findes adskillige 

eksempler på, at begrebet bruges i forbindelse med både installationer i private hjem og i 

kontorbygninger, hoteller etc., så CEDOMs definition kan ikke siges at holde et hundrede procent. 

 

3.2.2 Inmótica 
 

Dette udbredte begreb anvendes, når man taler om intelligente installationer i erhvervsbygninger 

som kontorer, hoteller og fabrikker18 og bruges kun i samme nhæng med disse. Det vil sige, at 

begrebet begrænser sig til et bestemt område og ikke kan bruges om intelligente installationer i 

private hjem på samme måde som domótica bruges om både intelligente installationer i private hjem 

og erhvervsbygninger. 

 

3.2.3 Hogar digital/casa digital/vivienda digital 
 

Med begrebet hogar digital og dets ovenstående synonymer går man på spansk fra begrebet 

domótica, som er selve de systemer, som gør det muligt at automatisere en bolig eller en 

erhvervsbygning, ned og kigger på selve hjemmet og de funktioner, som intelligente installationer 

indebærer. Dvs. det handler om de funktioner, som gør, at et hjem kan benævnes som 

digitalt/intelligent. På dette niveau er digital hyppigt brugt, men ligesom på dansk er der også her 

megen fokus på teknologien bag funktionerne, og det bruges mest på hjemmesider, som omhandler 

eksempelvis forskning inden for området og ikke på sider, hvor man forsøger at markedsføre 

produkter inden for domótica. Selvom især hogar digital ifølge den spanske domótica-internetportal, 

Proyectos Domótica, er ved at vinde indpas i den spanske terminologi, er det stadig Domótica, som 

indtager førstepladsen, da denne betegnelse er mest kendt og brugt blandt forbrugerne.19 

 

 
 

                                                 
18 http://www.cedom.es/que-es-domotica.php 
19 http://www.proyectosdomotica.com/articulos -domotica.php?hogar-digital=5  
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3.2.4 Casa inteligente/vivienda inteligente/hogar inteligente 
 

Brugen af disse tre begreber, som betyder hhv. det intelligente hus/den intelligente bolig/det 

intelligente hjem, er mindre udbredt end brugen af digital – ligesom tilfældet også er i Danmark. Ved 

en søgning på Google fremgår det, at de for det meste bruges i forbindelse med beskrivelser af, hvad 

intelligente installationer i boligen egentlig er og disses funktioner og ikke som i Danmark, hvor 

udbydere af intelligente installationer ofte bruger begrebet som overskrift i forbindelse med 

præsentation af deres produkter. 

 

3.2.5. Gestión técnica de edificios y viviendas 
 

I en spansk håndbog om domótica20 foreslås ovenstående begreb frem for domótica, men ud fra de få 

forekomne hits på Google er det tydeligt, at det næsten ikke anvendes. Når det bruges, er det snarere 

en teknisk reference til selve styresystemerne mere end et generelt begreb for intelligente 

installationer i boligen og de funktioner, der hører herindunder. 

 

3.3 Delkonklusion 
 

Ud fra ovenstående redegørelse af terminologien inden for intelligente installationer i boligen og 

domótica står det klart, at der på dansk stadig hersker en del termforvirring, da der ikke findes ét 

overordnet begreb. Til gengæld er jeg kommet frem til, at de forskellige danske begreber anvendes i 

forskellige sammenhænge: 

 

Generelt kan det siges, at man anvender det intelligente hus/det intelligente hjem/den intelligente 

bolig, samt det digitale hjem/den digitale bolig, når det drejer sig om intelligente installationer i 

private hjem, og disse begreber bruges især, når man ønsker at nå ud til den almindelige forbruger. I 

modsætning hertil har vi de mere tekniske begreber, Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) og 

bygningsautomatik/bygningsautomation, som anvendes i forbindelse med både private boliger og 

                                                 
20 http://pdf.rincondelvago.com/domotica_4.html  
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erhvervsbygninger og har fokus på den enkelte installation og det tekniske i selve installationen af de 

forskellige funktioner. Smart Home Teknologi/Smart Home Technology anvendes i forbindelse med 

ældre- og handicapboliger, men er et ikke særlig brugt begreb. 

 

I Spanien tegner sig et lidt anderledes billede: 

 

For intelligente installationer i boligen findes to begreber, som kan siges at være overordnede, nemlig 

domótica og inmótica. Disse refererer til de systemer, som gør det muligt at automatisere hhv. en 

bolig og en erhvervsbygning. Herunder kan man gå ned og se på selve de intelligente boliger – disse 

kan benævnes hogar digital/casa digital/vivienda digital og casa inteligente/vivienda 

inteligente/hogar inteligente. Der findes også begrebet gestión técnica de edificios y viviendas, men 

det er meget lidt brugt. 

 

Vedrørende den spanske terminologi skal bemærkes, at der ikke findes en specifik teknisk betegnelse 

som Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) på dansk og ej heller et specifikt begreb, som refererer til 

installationer i ældre - og handicapboliger. 

 

Med terminologien vedr. de overordnede begreber klarlagt vil jeg det følgende afsnit gøre rede for 

terminologien vedr. de funktioner, som findes inden for de fem hovedområder.  
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4 Begrebssystemer og termdatabase 

 

4.1 Begrebssystemer 
 

Som en yderligere hjælp til at overskueliggøre terminologien inden for intelligente installationer i 

boligen har jeg udformet en række begrebssystemer, som er med til at skabe overblik over, hvilke 

funktioner overbegreberne egentlig dækker over. Samtidig vil de vise, om der er produkter på det 

danske marked, som ikke udbydes på det spanske og omvendt, samt kaste lys over oversættelses- og 

orddannelsesmæssige forskelle. 

 

De danske begrebssystemer vil være en opdatering af Joan Brolund Sørensens fra 2005, mens der ikke 

tidligere er blevet lavet begrebssystemer over de spanske funktioner, hvorfor disse udgør en ny del af 

vidensbearbejdningen på området. 

 

Helt konkret har jeg udformet ti begrebssystemer – ét for hvert hovedområde (komfort, 

kommunikation, energistyring, sikkerhed og underholdning) på hhv. dansk og spansk – i hvilke 

termerne for de hyppigst anvendte funktioner på hvert område indgår. 

 

Jeg har valgt – i lighed med Joan Brolund Sørensen – at tage udgangspunkt i Bodil Nistrup Madsens 

teori21 om begrebssystemer og bygge mine begrebssystemer på del-helheds-relationer. Dette har jeg 

gjort ud fra det faktum, at der består en del-helheds-relation mellem begreber, som refererer til en 

helhed og dens bestanddele, og intelligente installationer i boligen kan siges at udgøre en helhed og 

funktionerne dennes bestanddele. I nogle tilfælde har det dog været nødvendigt at anvende 

generiske relationer, idet underbegreberne her snarere er typer af overbegrebet end en bestanddel af 

dette. Del-helheds-relationerne kendetegnes i begrebssystemerne ved punktum mellem tallene i 

                                                 
21 Madsen, Bodil Nistrup. (1999). Terminologi 1 - Principper og metoder (1. udgave). København: G.E.C. Gads Forlag., s. 20-
51 
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notationerne og et rødt link mellem begreberne, mens der ved de generiske relationer er bindestreg 

mellem tallene i notationerne og grønne links mellem begreberne. 

 

4.1.1 Kilder 
 
Termerne, som indgår i begrebssystemerne, har jeg fundet frem til via en lang række danske og 

spanske hjemmesider, som udgøres af hhv. encyklopædiske hjemmesider, som beskriver og forklarer 

om intelligente installationer i boligen og hjemmesider tilhørende firmaer, som udbyder produkter 

inden for området. Hvad angår termerne, har jeg foretaget en kritisk sortering af dis se, således at der 

i begrebssystemerne kun indgår de hyppigst brugte funktioner inden for hvert hovedområde, og der 

dermed bliver skabt det mest præcise overblik. Dataindsamlingen har fundet sted fra august 2008 til 

februar 2009. 

 

Det skal tilføjes, at i udformningen af de danske begrebssystemer i dette speciale har Joan Brolund 

Sørensens begrebssystemer fra 2005 været en hjælp til at kortlægge de funktioner, som udbydes på 

det danske marked. 

 

I Danmark er Lauritz Knudsen A/S’s LK IHC Control®-system markedsdominerende, hvorfor jeg i 

kortlægningen af de danske termer især har brugt Lauritz Knudsen A/S’s produktkataloger med 

oversigt over de funktioner, som IHC-systemet og lignende Lauritz Knudsen-produktserier muliggør.  

 

I Spanien må pendanten til Lauritz Knudsen A/S siges at være Simón, S.A. Firmaet er blandt de 

markedsførende producenter af intelligente styresystemer i Spanien og specialiserer sig bl.a. i 

domótica. Det har udviklet systemet SimónVIT@, hvis funktioner er meget lig IHC-systemets 

funktioner, hvorfor jeg hvor muligt har valgt at bruge Simón S.A.’s produktkataloger til at kortlægge 

de spanske termer. Dog har det her i højere grad end ved de danske termer været nødvendigt at 

trække på andre spanske kilder, da Simón S.A.’s produktkataloger er knap så mange og knap så 

udtømmende som Lauritz Knudsen A/S’s. 
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Eksempler på produktkataloger fra både Lauritz Knudsen A/S og Simón, S.A. kan findes i dette 

speciales BILAG 3 og BILAG 4. 

 

4.1.2 Bemærkninger 
 

Begrebssystemerne ikke er ét hundrede procent udtømmende, da der findes et utal af funktioner 

under hvert hovedområde, og man ville kunne bygge videre på disse i en uendelighed. Dette skyldes, 

at teknologien til stadighed udvikles, og der dermed hele tiden kommer nye funktioner eller 

funktioner, som er videreudviklinger af eksisterende funktioner til. I øvrigt kan den enkelte forbruger, 

som Joan Brolund Sørensen også nævner i sit speciale, sammensætte funktionerne alt efter behov.22 

Jeg har af disse grunde valgt at medtage de funktioner, som tilsyneladende går mest igen på danske 

og spanske encyklopædiske og produktsider og dermed antageligvis er de hyppigst anvendte, når det 

gælder intelligente installationer i boligen. 

 

Som Joan Brolund Sørensen ligeledes gør opmærksom på, er begrebssystemerne subjektive.23 De 

bygger på de oplysninger, jeg selv har fremfundet i dette speciales skriveproces, og i de tilfælde, hvor 

nogle begreber har kunnet overlappe hinanden, har jeg taget stilling til, i hvilket begrebssystem disse 

bedst passer ind. 

 

Begrebssystemerne følger på de ti næste sider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Sørensen, Joan Brolund 2005: La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente 
installationer i boligen. København: CBS., side 15  
23 Sørensen, Joan Brolund 2005: La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for intelligente 
installationer i boligen. København: CBS., side 15;28 
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4.1.3 Komfort 
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4.1.4 Confort
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4.1.5 Kommunikation
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4.1.6 Comunicación
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4.1.7 Energistyring
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4.1.8 Gestión de energía
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4.1.9 Sikkerhed
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4.1.10 Seguridad



 33

4.1.11 Underholdning
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4.1.12 Entretenimiento 
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4.2 Termdatabase 
 

I forlængelse af begrebssystemerne har jeg udarbejdet en termdatabase i Trados Muliterm, i hvilken 

der indgår danske og spanske forklaringer af de termer, som indgår i begrebssystemerne – dette med 

henblik på at gøre klart, hvad de forskellige funktioner indebærer, således at der skabes et overblik 

for oversættere og fageksperter, som måtte have brug for viden på området. Termdatabasen vil være 

med til at forhindre forvirring, både hvad angår terminologien på de fem hovedområder, og hvad hver 

enkelt funktion indebærer. 

 

4.2.1 Termdatabasens indhold 
 

Ved hvert opslag har jeg for begge sprog indbefattet – ud over selve termen – en forklaring af den 

pågældende funktion, samt kilde og evt. en kommentar. For nogle begreber findes flere termer, men 

jeg har valgt at bruge den term, som synes mest brugt og udelade synonymerne for at undgå videre 

forvirring og danne et overskueligt og præcist overblik. 

 

I forbindelse hermed er det vigtigt at nævne, at jeg i termdatabasen har valgt at nedfælde forklaringer 

frem for definitioner af den årsag, at forklaringer er med til at tydeliggøre i hvilken sammenhæng de 

forskellige funktioner bruges, samt disses anvendelsesmuligheder. Definitioner ville ikke tjene noget 

formål i forbindelse med netop dette speciales termdatabase, da nogle funktioner ikke kan defineres. 

Dette gælder f.eks. døre (begreb 1-1-1-1) og vinduer (begreb 1-1-1-2), hvor man med en definition 

ville komme frem til, hvad en dør og et vindue egentlig er og ikke vise, hvilken funktion de intelligente 

installationer muliggør i forbindelse med boligens døre og vinduer. 

 

4.2.2 Kilder 
 

Forklaringerne i termdatabasen skal afdække, i hvilken sammenhæng funktionen indgår, og hvad 

denne præcist indebærer. I den forbindelse har jeg bestræbt mig på i så udstrakt grad som muligt at 

anvende kilder, hvis forklaringer bedst udtrykker den givne funktions egenskaber. 
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Kilderne har jeg – ligesom ved begrebssystemerne – fundet på internettet, hvor der forefindes utallige 

encyklopædiske hjemmesider og produktsider, som beskriver de forskellige funktioner. Denne 

dataindsamling har løbende fundet sted fra november 2008 til februar 2009. 

 

Til termdatabasen hører en kildefortegnelse, som indeholder en beskrivelse af hver enkelt kilde. Det 

skal i forbindelse med kildefortegnelsen bemærkes, at der hvor hjemmesidens/firmaets fulde navn 

indgår i URL-adressen, er dette ikke skrevet ud i kommentaren til kilden. 

 

4.2.3 Bemærkninger 
 

Med hensyn til forklaringerne i termdatabasen har der i nogen grad været mangel på kilder 

stammende fra encyklopædiske hjemmesider og produktsider, hvorfor jeg i nogle enkelte tilfælde har 

måttet ty til, hvad nogle måske ville kalde hjemmesider med mindre troværdigt indhold. Det drejer sig 

f.eks. om information fra en såkaldt blog med indlæg skrevet af privatpersoner – dog omhandlende 

området for intelligente installationer i boligen. Mit oprindelige ønske var udelukkende at hente 

forklaringerne fra encyklopædiske og produktsider fra udbydere af intelligente installationer, ligesom 

metoden lægger op til, men jeg er alligevel af den overbevisning, at de forklaringer, jeg har brugt, som 

stammer fra f.eks. personlige blogindlæg, alligevel er pålidelige, da de handler om netop intelligente 

installationer i boligen og ikke er taget fra en tilfældig kontekst. 

 

Til forskel fra Joan Brolund Sørensens termdatabase har jeg i termdatabasen valgt at udelade 

forklaringer af de mange forskellige begreber, der findes for intelligente installationer/domótica, samt 

krydshenvisninger. Dette har jeg gjort af den årsag, at jeg har ønsket at gøre termdatabasen så enkel 

og overskuelig som muligt for at opnå størst mulig brugervenlighed for fageksperter og oversættere, 

som databasen er rettet mod. Efter min mening vil en forklaring af alle termer for intelligente 

installationer/domótica – som stort set er det samme, blot med forskellige betegnelser – være med til 

at skabe forvirring snarere end overblik. 

 



 37

Hvad angår krydshenvisninger, som Joan Brolund Sørensen har benyttet sig af i sin termdatabase, har 

jeg fundet det mest hensigtsmæssigt kun at lade databasen indeholde én term for hver funktion, 

således at der heller ikke her opstår unødig forvirring. I forbindelse hermed har jeg været opmærksom 

på at udvælge de hyppigst anvendte termer for på den måde at give eventuelle brugere af basen et 

pålideligt værktøj, som stemmer overens med terminologien, som den ser ud i dag. 

 

Termdatabasen findes dette speciales BILAG 1. 

 

4.3 Delkonklusion 
 

Med funktionskortlægningen i begrebssystemerne og termdatabasen er der skabt et overblik over 1) 

de hyppigst anvendte funktioner, som teknologien inden for intelligente installationer i boligen 

muliggør, samt disse funktioners betegnelse på hhv. dansk og spansk, 2) hvad hver enkelt funktion 

indebærer. 

 

Begrebssystemerne og termdatabasen har været med til at afkræfte min hypotese om, at der var 

kommet nye funktioner til siden Joan Brolund Sørensen afleverede sit speciale i 2005. Det viser sig, at 

funktionerne er mere eller mindre de samme, og at der ikke er kommet helt nye eller 

revolutionerende funktioner til. Snarere er eksisterende funktioner blevet videreudviklet, men i bund 

og grund er de stadig de samme. Derudover har sammenstillingen af de danske og spanske termer i 

begrebssystemerne vist, at der i Danmark og Spanien ikke findes funktioner, som udbydes i det ene 

land og ikke i det andet, men at der er nogle funktioner, som er mere udbredte i det ene land. 

 

På trods af, at den ovenstående hypotese blev afkræftet, vil det overblik, som begrebssystemerne og 

termdatabasen har været med til at danne, være brugbart for oversættere og fageksperter i 

forbindelse med kommunikation til Spanien. Endvidere vil de kendsgerninger, som jeg er kommet 

frem til ved hjælp af begrebssystemerne og termdatabasen, danne baggrund for de følgende afsnit, 

hvor jeg vil foretage en komparativ analyse af det danske og spanske marked, samt de funktioner, 

som udbydes på disse og senere afdække eksport- og importpotentialet inden for området. 
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5 Komparativ analyse 

 

Ud fra en hypotese om, at der forekommer forskelle, hvad gælder markeds-, orddannelses- og 

oversættelsesmæssige forhold, vil jeg for hvert af de fem hovedområder (komfort, kommunikation, 

energistyring, sikkerhed og underholdning) komparativt kortlægge, hvad der karakteriserer hhv. det 

danske og spanske marked og fremhæve funktioner, som udgør interessante sproglige elementer, 

hvad angår terminologien. Denne kortlægning vil danne baggrund for afdækningen af eksport-

/importpotentialet, som følger efter denne komparative analyse. 

 

5.1 Komfort (begreb 1-1) 
 

5.1.1 Danmark  
 
I Danmark er der stor fokus på komfort, og det er især dette område, der trækkes på, når danske 

udbydere af intelligente installationer i boligen forsøger at sælge deres produkter. Dette fremgår 

f.eks. af Lauritz Knudsen A/S’ produktkataloger for LK IHC Control®-systemet, hvor overskrifterne 

lyder hhv. ”Sikkerhed og komfort i din hverdag” og ”Komfort og sikkerhed i hjemmet”.24 Interessant 

ved disse to kataloger er, at det i det første, som er udgivet tre år tidligere end det andet, er 

sikkerheden, som behandles først, hvorimod det i det senest udgivne er komforten, der kommer i 

første række. Dette kunne være en indikator for, at det er komfort, som den danske forbruger i dag 

har som førsteprioritet. 

 

5.1.2 Spanien 
 
I en spansk rapport om udviklingen på markedet for domótica udarbejdet af bl.a. CEDOM, slås det 

fast, at 49 % af de funktioner, som de spanske forbrugere efterspørger, er funktioner, som er med til 

                                                 
24 “Komfort og sikkerhed i din hverdag”, som er det senest udgivne af de to kataloger, findes i dettes speciales BILAG 3. 
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at højne komforten i hjemmet.25 I denne forbindelse spiller klimabestemte fænomener som regn og 

sol en væsentlig rolle på det spanske marked. I Danmark er der ikke det store fokus på f.eks. 

automatisk vanding, da vi får den regn, vi har brug for, og ej heller foretager vi bestemte handlinger i 

hjemmet, når det begynder at regne eller solen titter ind gennem husets vinduer. Modsat er det i 

Spanien, hvor det pga. landets mange soltimer opfattes som komfort at have automatisk vanding i 

haven, og man gør også i langt højere grad brug af markiser – grundet den megen sol – hvorfor der 

ligger et behov i at have markiser, som kører automatisk frem, når solen er til gene. 

 

5.1.3 Terminologi 
 
På området for komfort er det uden tvivl belysning, der findes flest funktioner indenfor. Der udbydes 

mere eller mindre de samme funktioner i Danmark og Spanien, men funktionernes orddannelse 

adskiller sig i nogle tilfælde fra hinanden på dansk og spansk. Første eksempel på dette er håndfrit lys 

(begreb 1-1-1-9.2). I ordet håndfri ligger (i forbindelse med belysning) betydningen, at man ikke fysisk 

behøver at røre en kontakt for at tænde lyset. I stedet sørger en bevægelsessensor for automatisk at 

tænde lyset, når der sker bevægelse i et givent rum. Den spanske oversættelse for håndfrit lys lyder 

luz automática, og her lægges vægten på, at lyset tændes automatisk og ikke på det faktum, at man 

ikke skal trykke på en kontakt for at tænde lyset, og det derfor er håndfrit. 

 

Et andet eksempel er tænd/sluk alt-funktion (begreb 1-1-1-9.1), som på spansk benævnes 

encendido/apagado general. I den danske betegnelse ligger noget imperativt, mens den spanske 

betegnelse understreger selve tilstanden, som fremkommer efter et tryk på kontakten, hvor alt enten 

er tændt eller slukket. Med andre ord har ma n ved tænd/sluk alt-funktion fokus på selve handlingen 

at tænde eller slukke, mens der ved encendido/apagado general lægges vægt på den efterfølgende 

tilstand, efter man har trykket på kontakten. 

 

Den orddannelsesmæssige forskel mellem skumringsstyret lys og sensor crepuscular (begreb 1-1-1-

9.2.3) er også interessant, da der ved denne funktion i de to termer lægges vægt på to forskellige ting: 

                                                 
25 Informe B2. Evolución del mercado español . Proyecto Mercahome., s. 33 
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Ved den danske betegnelse er det lyset, der tages udgangspunkt i, mens det ved den spanske er 

sensoren, der er med til at tænde/slukke lyset, der lægges vægt på. At de to termer adskiller sig så 

meget fra hinanden, giver god mening, idet lys og skumring sammensat i et kompositum på spansk vil 

få betydningen af selve det lys, der opleves i skumringen. 

 

Dernæst udgør lysrute/senda ilumindada (begreb 1-1-1-9.3.2) et ganske interessant element inden for 

komfort i hjemmet, da denne funktion synes at være kun meget lidt udbredt i Spanien, og der derfor 

ikke er fastlagt en konkret term. Jeg har via søgninger på internettet fundet termen senda iluminada 

og har fastlagt mig på denne, da den følges af en beskrivelse af selve funktionen – en beskrivelse, som 

stemmer overens med funktionen, som den beskrives i danske tekster. 

 

5.1.4 Opsummering 
 
For såvel Danmark som Spanien gælder det, at komfort er et af de hovedområder, som forbrugeren 

har som førsteprioritet, når der skal installeres et intelligent styresystem i deres hjem, og det ser 

umiddelbart ud til, at begge landes forbrugere i høj grad har samme behov, idet det stort set er de 

samme funktioner, som udbydes i de to lande. Dog bør man være opmærksom på de nævnte 

orddannelsesmæssige forskelle i forbindelse med f.eks. lancering af nye produkter på det 

danske/spanske marked og kommunikation med det pågældende land, og især være opmærksom på 

lysrute/senda iluminada (begreb 1-1-1-9.3.2), da denne funktion ikke synes at være slået igennem på 

det spanske marked. 

 

5.2 Kommunikation (begreb 1-2) 
 

5.2.1 Danmark og Spanien 
 
For både Danmark og Spanien gælder, at kommunikation vha. nye teknologier spiller en markant rolle 

inden for intelligente installationer i boligen, og det er især internet og mobiltelefoni, som 

forbrugerne i disse to lande – som i så mange andre vestlige lande – benytter sig af. Disse to 

teknologier udgør også hovedelementer, når det gælder kommunikation i forbindelse med 
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intelligente boliger, da man – som det fremgår af begrebssystemerne for dette område26 – kan styre 

sit hjem via sin computer eller mobiltelefon og også modtage beskeder om hændelser i hjemmet via 

disse. Ud fra en gennemgang af en række danske og spanske hjemmesider om intelligente 

installationer i boligen er det tydeligt, at de førnævnte funktioner bliver mere og mere udbredte og 

udgør en væsentlig funktion i både det danske IHC- og det spanske SimónVIT@-systemet. 

 

5.2.2 Terminologi 
 
Inden for kommunikationsområdet er intelligent ringeklokke (begreb 1-2-5) værd at se nærmere på. 

Ved en intelligent ringeklokke forstås i Danmark, at når det ringer på døren, blinker enten en lampe 

eller det lys i huset, der er tændt, i stedet for at der udsendes en lyd. Selve betegnelsen intelligent 

ringeklokke  bruges kun af Lauritz Knudsen A/S, selvom der findes andre producenter på det danske 

marked, der producerer ringeklokker med samme funktion. Her benævnes de blot enten ringeklokke  

eller dørklokke, og i selve produktbeskrivelsen kan man så finde frem til produktets egentlige 

funktion.  

 
I forbindelse med det spanske marked er ringeklokke-funktionen også ganske interessant: Hvis man 

skal lave en oversættelse af intelligent ringeklokke , ligger den direkte oversættelse timbre inteligente 

lige for. Men ifølge beskrivelser på spanske hjemmesider har timbre inteligente i Spanien en helt 

anden funktion: Her drejer det sig om, at ringeklokken afgiver forskellige lyde/melodier alt efter, 

hvilken dør det ringer på.27 For at få betydningen ”en ringeklokke, som blinker” frem, er det 

nødvendigt at ty til termen timbre luminoso. 

 
Postmelder/avisador de correo (begreb 1-2-6) som indebærer den funktion, at en lampe blinker inde i 

huset, når låget på postkassen løftes, udgør et interessant element. For denne funktion brugte Joan 

Brolund Sørensen i sit speciale ordet postkasse og den franske oversættelse herfor boite aux lettres. 

Jeg finder ikke disse termer særligt dækkende for funktionen og er via søgninger på internettet 

kommet frem til en hhv. dansk og spansk betegnelse, som dækker over postkasse-funktionen, nemlig 

postmelder på dansk og avisador de correo på spansk. Imidlertid tyder meget på, at denne funktion 
                                                 
26 Se s. 27 og 28 
27 Se evt. http://www.electan.com/catalog/datasheets/cebek/CE-DA04.pdf for beskrivelse 
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ikke er særligt udbredt. I Danmark kan den vælges til som en del af LK IHC Control®-systemet, men 

udbydes ellers kun af få andre, såsom elektronikforhandlere. Hvis man søger efter postkasse-

funktionen på spansk, er der også kun lidt at finde. Dette skyldes muligvis, at det for den almindelige 

forbruger ikke betragtes som generende at skulle gå ud og tjekke postkassen, og mennesker, som 

lever med alvorlige handicap har alligevel ikke mulighed for at gå ud og hente posten, selvom de 

bliver informeret om, at der er kommet post. Derfor er det kun f.eks. gangbesværede, som Joan 

Brolund Sørensen også nævner, 28 der virkelig kan drage nytte af en sådan funktion, da de vha. en 

postmelder vil vide, om der er kommet post eller ej, så de ikke går forgæves. 

 

5.2.4 Opsummering 
 
Vigtigt på kommunikationsområdet er brugen af internet og mobiltelefoni, men også funktioner som 

intelligent ringeklokke og postmelder, som er mindre teknologiske funktioner, som i fremtiden kan 

blive mere udbredte. Netop i forbindelse med intelligent ringeklokke er det vigtigt at have de 

terminologiske forskelle mellem dansk og spansk for øje. Generelt er de danske og spanske 

forbrugeres behov inden for kommunikation meget ens, hvorfor det klart er det rent 

orddannelsesmæssige, som udgør et interessant element. 

 

5.3 Energistyring (begreb 1-3)29 
 

5.3.1 Danmark  
 
På det danske marked er energistyring højaktuelt, hvilket især skyldes to ting: Elsparefonden har som 

tidligere nævnt i introduktionen og afsnittet om begrebsredegørelse lanceret en kampagne med det 

formål at få danskerne til at kontrollere og nedsætte deres energiforbrug vha. intelligens i boligen.30 

Ydermere planlægger Lauritz Knudsen A/S i 2009 at introducere et nyt intelligent styresystem til 

                                                 
28 Sørensen, Joan Brolund. (2005). La Domotique - Vidensbearbejdning i et afsætningsperspektiv på området for 
intelligente installationer i boligen. København: CBS., s. 32 
29 Da der på dette område ikke forekommer de store orddannelsesmæssige forskelle, indgår et afsnit vedrørende 
terminologien på området ikke i det følgende. 
30 http://www.elsparefonden.dk/selvbetjening/min-bolig/det-intelligente-hjem 
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industri- og erhvervsbygninger, som har særligt fokus på energistyring og muliggør det nyeste og 

bedste inden for området.31 Af samme grund er det bemærkelsesværdigt, at energistyring ikke er 

nævnt i nogen af LK IHC Control®-produktkatalogerne, når det faktisk udgør en væsentlig del af 

systemet, og forbrugeren antageligvis er opmærksom på netop energistyringen, når denne fra så 

mange steder bliver gjort opmærksom på vigtigheden af at spare på energien og belaste miljøet 

mindst muligt. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet En afsætningsmulighed på 

eksportområdet på side 56. 

 

5.3.2 Spanien 
 
I kataloget for SimónVIT@ 32 lægges der til gengæld megen vægt på energibesparelser i hjemmet og 

på det faktum, at netop SimónVIT@-systemets funktioner er med til at muliggøre disse besparelser. 

At energibesparelsesfunktioner er nævnt i SimónVIT@-kataloget er med til at understrege den 

bevidsthed, der i Spanien er, om at intelligente installationer i boligen er med til at nedsætte 

energiforbruget.33 Som nævnt under Komfort (afsnit 5.1.2) er automatisk vanding i haven meget 

normalt i Spanien, men denne funktion kan indebære et højt vandforbrug. En vigtig funktion på netop 

det spanske marked er derfor en sensor, som opdager, når det begynder at regne og slår den 

automatiske vanding af græsset i haven fra, så der spares på vandet. Funktionen kunne som sådan 

også installeres i et dansk hjem, men da vi i forvejen får masser af nedbør, har vi kun brug for vanding 

i tilfælde af en usædvanligt tør sommer.  

 

5.3.3 Opsummering 
 
Energistyring er med tiden kommet til at spille en vigtigere og vigtigere rolle i forbindelse med 

boligens intelligens, hvilket unægtelig hænger sammen med det store fokus, der gennem de sidste år 

er kommet på miljøet og menneskeskabte klimaændringer i både Danmark og Spanien. Det er et 

alment kendt faktum, at for at minimere  klimaændringer er man nødt til at nedsætte energiforbruget, 

og der, hvor danske og spanske forbrugere lettest kan være med til at gøre en forskel, er i deres eget 
                                                 
31 http://www.lk.dk/public/s_gen1.asp?what=tekst&sideid=1115 
32 Se BILAG 4  
33 http://prensa.ugr.es/prensa/investigacion/verNota/prensa.php?nota=3925  
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hjem. Det drejer sig simpelthen om at nedsætte det personlige energiforbrug, hvilket bl.a. kan gøres 

ved at installere et intelligent styresystem, hvis sparefunktioner vedrører forbrug af vand, varme og 

el, som det også fremgår af begrebssystemerne på s. 29 og 30. I Danmark og Spanien er der 

umiddelbart lige stor fokus på energistyring, men forbrugerne har i nogle tilfælde forskellige behov i 

forbindelse med energistyring i hjemmet, hvilket i særdeleshed skyldes klimaforskelle. 

 

5.4 Sikkerhed (begreb 1-4) 
 

5.4.1 Danmark  
 
En rapport udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut34 har vist, at hjemmet er et centralt 

holdepunkt i danske boligejeres  liv, men at der er forskellige forhold, der er kilde til utryghed. Det 

drejer sig først og fremmest om indbrud. Denne utryghed må siges at være forståelig, da der ifølge 

Politiets indbrudsstatistikker bliver begået mere end 35.000 indbrud hvert år i danske hjem, hvilket 

svarer til mere end fire indbrud i timen.35 Derudover er der for nylig via lanceringen af et nyt sæt 

alarmer fra Falck også begyndt at komme fokus på tekniske alarmer, der sikrer mod brand, 

vandskader, kulilteforgiftning og gasudslip, hvor det tidligere fortrinsvis handlede om at forhindre 

indbrud og brand. De ovennævnte kendsgerninger er i Danmark med til at øge interessen for såvel 

den personlige sikkerhed som selve boligens sikkerhed. 

 

5.4.2 Spanien 
 
I Spanien synes det at være sikring af hjemmet, som der lægges hovedvægt på. Spanien har gennem 

de sidste år været ramt af mange strømafbrydelser forårsaget af ekstraordinære varme og kolde 

temperaturer, som landets elforsyning ikke har kunnet kapere, da energiforbruget er steget samtidig 

med, at man har undladt at forny de eksisterende elforsyningsnet.36 Derfor er alarmering ved en 

                                                 
34 http://www.trygfonden.dk/Om%20Tryghed/Tryghed%20i%20parcelhusomraader.aspx  
35 http://www.gds.ruko.dk/pubit217 
36 http://www.lasnoticiasmexico.com/32866.html  
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strømnedbrydelse et vigtigt sikkerhedselement i hjemmet for spanske forbrugere, og en funktion som 

meddelelse om strømafbrydelse via SMS til boligejeren meget relevant på det spanske marked.37 

5.4.3 Terminologi 
 
Når det kommer til orddannelses- og betydningsmæssige forskelle, er tryghedsalarm (begreb 1-4-3-1)  

interessant at se nærmere på. Ud fra beskrivelser på danske og spanske hjemmesider er jeg kommet 

frem til, at der findes to slags tryghedsalarmer: En alarm, som man bruger i tilfælde af, at man får det 

fysisk dårligt og vha. af denne alarm kan ringe efter lægehjælp, og en alarm, man kan anvende i 

tilfælde af, at man føler sig udsat for fare i sit hjem, hvor man ved et tryk på en knap får alt lys i huset 

til at blinke samtidig med, at der ringes efter politiassistance. For begge alarmer kan man på dansk 

anvende tryghedsalarm, panikknap  og alarmknap, mens man om den type alarm, man bruger i 

tilfælde af, at man føler sig udsat for fare, også kan bruge overfaldsalarm.  

 

På spansk synes  botón pánico, botón de pánico, botón SOS og pulsador de pánico at kunne anvendes, 

både når man har brug for lægehjælp og politiassistance. Men man har også alerta médica, som 

særskilt bruges om alarmer, man anvender, når man har brug for lægehjælp. 

 

Jeg har dog valgt at holde mig til hhv. tryghedsalarm på dansk og pulsador de pánico på spansk med 

den begrundelse, at disse termer hver især dækker over de forskellige ovennævnte typer alarmer, 

som fremmer personsikringen i hjemmet. Derudover forekommer der på dansk Google flest hits på 

tryghedsalarm, og på spansk anvendes pulsador de pánico af Simón, S.A., som er markedsførende i 

Spanien. 

 

Under adgangsstyring (begreb 1-4-3-2) findes nogle funktioner forbundet med så ny teknologi, at 

disse endnu ikke er blevet en integreret del af de gængse intelligente styresystemer, hvorfor 

terminologien på dette område endnu mangler at blive fastlagt. Dette gælder i særdeleshed 

fingeraftryks- og nethindescanning (hhv. begreb 1-4-3-2.5 og 1-4-3-2.6) Jeg har fundet eksempler på 

de spanske termer escaneo de huellas og escaneo de retina brugt i forbindelse med control de accesos 

(begreb 1-4-3-2), men når jeg søger på de danske betegnelser dukker der intet op vedrørende 
                                                 
37 Se evt. BILAG 4, s. 3 
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adgangsstyring i forbindelse med intelligente installationer i boligen – det handler her mere om 

generel identificering af personer, hvor personens nethinde eller fingeraftryk registreres og 

efterfølgende kan bruges til at be-/afkræfte vedkommendes identitet. Eksempelvis ønsker man på 

nogle københavnske diskoteker om at indføre fingeraftryksscanning for at kunne identificere de folk, 

som har karantæne, og dermed nægte dem adgang.38 

 

Ang. den danske terminologi har jeg anvendt fingeraftryks- og nethindescanning efter inspiration fra 

de spanske betegnelser, men det er muligt, at disse former for adgangsstyring i fremtiden vil få tillagt 

specielle betegnelser, når de er blevet implementeret i intelligente styresystemer. 

 

5.4.4 Opsummering 
 
Hvis man ser på sikkerhed i et overordnet perspektiv, er det at føle sig tryg i ens hjem essentielt for 

såvel danskere som spaniere, hvilket unægtelig er med til at øge interessen for sikkerhed i boligen 

vha. et intelligent styresystem. Denne interesse understreges af det faktum, at et særdeles udbygget 

marked for alarmer, både hvad gælder tyveri -, tekniske og tryghedsalarmer, er fælles for Danmark og 

Spanien. At markedet for sikkerhed er så udbygget, tydeliggøres også af, at det er ét af de fem 

hovedområder, inden for hvilket der findes flest funktioner. 39 

 

Generelt har man i Spanien været tidligere ude end i Danmark med at gøre opmærksom på, at en 

bolig kan sikres mod mere end blot indbrud og brand, hvilket er vigtigt at være opmærksom på ved en 

lancering af nye produkter på det spanske marked. Ligeledes er den noget tvetydige terminologi vedr. 

tryghedsalarm/pulsador de pánico og den stadigt usikre terminologi inden for personsikring (1-4-3) 

vigtig at være opmærksom på. 

 

5.5 Underholdning (begreb 1-5)40 
 
                                                 
38 http://www.berlingske.dk/article/20080723/koebenhavn/707230027  
39 Se evt. begrebssystemer, s. 31 og 32 
40 Da markederne for underholdning  i Danmark og Spanien er meget ens, og der ej heller findes vigtige 
orddannelsesmæssige forskelle, har jeg valgt udelukkende at lade dette afsnit bestå af en opsummering. 
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5.5.1 Opsummering 
 
Underholdning er ligesom kommunikation et af de hovedområder, som i høj grad bærer præg af ny 

teknologi, da den tager udgangspunkt i tekniske apparater som dvd- og musikafspillere, som hele 

tiden udvikles. F.eks. kan en enkelt computer, der er lagt MP3-filer ind på, fungere som jukeboks for 

hele huset, idet musikken kan sendes ud til alle hjemmets radioer via det intelligente styresystems 

netværk. Både Danmark og Spanien er langt fremme, når det gælder disse underholdningselementer i 

hjemmet, selvom det typisk ikke er disse, der kommer i første række, når der reklameres for 

intelligente styresystemer, men derimod elementer som komfort og sikkerhed. Dette forekommer 

rimelig rationelt, eftersom underholdning kan betragtes som en form for luksus, som hverken øger 

komfort eller sikkerhed, men tværtimod bruger en del strøm. Dette betyder dog ikke, at der ikke er 

interesse for området – tværtimod. Såvel det danske som det spanske marked bugner af tilbud inden 

for underholdning i hjemmet, og ud fra en gennemgang af, hvad der udbydes på de to markeder, 

synes det i høj grad at være de samme slags funktioner såsom hjemmebiograf og distribution af lyd til 

hele huset, som interesserer de danske og spanske forbrugerne. 

 

5.6 Delkonklusion 
 

Ud fra den ovenstående komparative analyse af de fem hovedområder kan det konkluderes, at det 

danske og det spanske marked på mange måder er ens, hvad angår udbud og efterspørgsel. 

 

Imidlertid forekommer der visse forskelle i forbrugernes behov, som skyldes f.eks. vejrmæssige 

forhold, hvor de to lande i høj grad adskiller sig fra hinanden – forskelle, som er vigtige for et firma at 

have med i overvejelserne, når det ønsker at gå ind på et nyt marked. 

 

Rent terminologisk findes endvidere en del orddannelses- og oversættelsesmæssige forskelle, som er 

vigtige at være opmærksom på. Dette gør sig f.eks. gældende i forbindelse med termer som håndfrit 

lys, tænd/sluk alt-funktion, skumringsstyret lys, postmelder og tryghedsalarm. 
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Desuden er det i forbindelse med oversættelse af produktnavne inden for intelligente installationer 

essentielt at have oversættelsesmæssig indsigt, da det kan vise sig, at ens oversættelse kan have en 

anden betydning på det sprog, man oversætter til, hvilket f.eks. er tilfældet ved intelligent 

ringeklokke , som får en anden betydning end på dansk, hvis man oversætter ordet direkte på spansk 

til timbre inteligente. 

 

Bl.a. på baggrund af betragtningerne foretaget i den ovenstående komparative analyse vil jeg i det 

følgende afsnit afdække potentialet for Danmark i at eksportere/importere produkter inden for 

området for intelligente installationer i boligen til/fra Spanien. 
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6 Eksport-/importafdækning 

 

I det følgende vil jeg afdække potentialet for eksport til/import fra Spanien af intelligente 

installationer i boligen. 

 

Jeg vil først skildre den generelle markedsstatus for intelligente installationer i boligen i Danmark og 

Spanien og i forbindelse hermed gøre status over hhv. den ”almindelige forbrugers” holdning til 

intelligente installationer i boligen, samt især komme ind på situationen for ældre og handicappede. 

Jeg forestiller mig, at der her ligger muligheder for eksport og import, da behovet for netop 

intelligente installationer på disse områder antageligvis er stort. 

 

Dernæst vil jeg komme inde på faktorer, som spiller ind i forbindelse med eventuel eksport til/import 

fra Spanien. Med den ”almindelige forbrugers” holdning, samt situationen for ældre og handicappede 

in mente vil jeg vurdere, om eksport/import mellem Danmark og Spanien vil være hensigtsmæssig, 

samt – med udgangspunkt i de opnåede resultater i den komparative analyse – foretage en vurdering 

af, hvilke produkter og evt. områder, der ville være oplagte eksport-/importmuligheder. 

 

6.2 Bemærkninger 
 

Ved indsamling af data til brug i afdækningen af eksport- og importpotentiale har det ofte været 

vanskeligt at indhente nødvendige informationer for at kunne foretage en fyldestgørende afdækning, 

og beklageligvis har jeg ikke kunnet indsamle al den information, jeg havde til hensigt at fremfinde. 

Det drejer sig hovedsagligt om danske og spanske tal for salg af udstyr, som kan hjælpe handicappede 

i hjemmet og hvem, der i de respektive lande står for finansieringen af intelligente boliger. 

Oplysninger om disse ting findes simpelthen ikke – i hvert fald er de ikke offentligt tilgængelige. 

Denne tendens understreges af Inger Kirk Jordansen, konsulent i Hjælpemiddelinstituttet, som 

udtaler, at der generelt ikke er særlig stor opmærksomhed i Danmark omkring  betydningen af 

hjælpemidler til ældre og handicappede, hvilket sikkert er årsagen til, at der ikke foretages 

undersøgelser på området, og der derfor ingen oplysninger findes. 
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6.2 Generelle tendenser i Danmark og Spanien 
 

Både Danmark og Spanien er langt fremme i udviklingen inden for intelligente installationer i boligen, 

hvilket bl.a. ses ud fra det store udbud af disse installationer på begge markeder, og at såvel Danmark 

som Spanien har førende virksomheder, som i høj grad promoverer brug af intelligente styresystemer. 

I Danmark er det Lauritz Knudsen A/S, som indtager denne position, og i Spanien Simón, S.A. 

 

I disse tider er boligmarkedet i både Danmark og Spanien – som så mange andre vestlige lande – ramt 

af den økonomiske krise. At det danske og spanske boligmarked for tiden har hårde kår, ændrer dog 

ikke på det faktum, at man i begge lande er blevet bevidst om, at boliger, som bygges i dag, også skal 

kunne være et hjem for beboeren om mange år. Man er i højere grad opmærksom på, at denne med 

tiden bliver ældre og med høj sandsynlighed mindre mobil, og at der er visse ting, som beboeren får 

brug for hjælp til. Der kan tages hensyn til dette ved fra et boligbyggeris start at installere et 

intelligent styresystem i boligen og også skabe en fleksibel boligkonstruktion, så der eventuelt senere 

kan ændres på rummenes opdeling og bygges til. Selvom et intelligent styresystem i første omgang vil 

gøre et boligbyggeri en smule dyrere end et uden, vil det i længden kunne betale sig, da styresystemet 

bl.a. vil være med til at sænke el- og varmeforbruget. 

 

Blandt såvel danske som spanske forbrugere er der kommet større kendskab til intelligente 

installationer, hvilket har medført større efterspørgsel. Flere og flere forbrugere er blevet villige til at 

betale ekstra for deres nye bolig imod at få et intelligent styresystem integreret i boligen, da den 

højnede komfort og sikkerhed, som dette medfører, er med til at give boligejerne bedre livskvalitet. I 

dag er hver tredje af alle nybyggede huse i Danmark "født" med en intelligent installation,41 mens der 

i Spanien installeres et intelligent styresystem i ca. 20 % af nye boliger.42 

 

6.3 Handicappede og ældre 
 

                                                 
41 http://www.lk.dk/public/s_gen1.asp?what=tekst&sideid=842 
42 http://www.cedom.es/fitxers/documents/premsa/Boletin%20Grudi lec%20Reportaje%20El%20hogar%20del%20futuro. 
pdf 
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6.3.1 Danmark  
 
Det vides ikke, hvor mange danskere der lever med et handicap, da dette ikke registreres, men det 

skønnes, at mellem 250.000 og  300.000 personer i aldersgruppen 18 til 60 år er svært 

funktionshæmmede. Dette svarer til ca. 8–10 % af befolkningen. Dertil kommer en gruppe på ca. 

250.000 til 300.000, som lever med andre mindre alvorlige handicap som f.eks. nedsat hørelse og 

nedsat syn.43 I 2007 var der 2202 beskyttede boliger44 i Danmark, hvilket er et meget lavt antal i 

forhold til det store antal handicappede. Ydermere lever handicappede længere og længere, hvorfor 

behovet for handicapboliger med den rigtige, intelligente indretning er større end nogensinde og blot 

vil vokse. 

 

I 1993 blev FN’s Standardregler om lige muligheder for handicappede vedtaget på FN’s 

generalforsamling.45 Både Danmark og Spanien underskrev disse regler, i hvilke det bl.a. lyder: 

 

”De enkelte lande bør iværksætte foranstaltninger til at fjerne barrierer i de fysiske omgivelser. Disse 

foranstaltninger bør bestå i at udarbejde standarder og retningslinjer samt at overveje at indføre 

lovgivning til sikring af tilgængelighed til forskellige områder i samfundet, for eksempel boliger, 

bygninger, såvel offentlige som andre transportmidler, gader og andre udendørs omgivelser.”46 

 

De ovennævnte regler – og især det ovenstående udsnit – er med til at sætte fokus på 

problematikken omkring tilgængelighed i private boliger, og både de danske og spanske politikere har 

med deres underskrift forpligtet sig til at forbedre forholdene for handicappede personer inden for 

boligområdet. Forbedringerne kunne ske ved i højere grad at få udbydere og installatører af 

intelligente styresystemer på banen, når der skal bygges nye handicapboliger, men også almindelige 

private boliger, således at disse boliger om nødvendigt kan tilpasses ejerens behov, hvis disse med 

tiden skulle ændre sig. 

 

                                                 
43 http://www.clh.dk/rapport/apoteker/inde0007.htm 
44 Tal fundet vha. Statistikbanken (http://www.statisikbanken.dk)  
45 http://www.dch.dk/dchfn.htm 
46 De Forenede Nationer. (1994).  Standardregler om Lige muligheder for handicappede. København: Socialministeriet.,  
    s. 23 
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Middellevealderen i Danmark er for kvinder 80,5 år og for mænd 75,9,47 og den er fortsat stigende, 

hvilket understreges af det faktum, at de over 65-årige efter 2035 vil komme til at udgøre en fjerdedel 

af befolkningen.48 I Danmark levede der i januar 2007 834.700 mennesker over 65 år, hvoraf blot 

78.200 boede i ældre- eller plejebolig.49 Dette viser en tydelig mangel på hensigtsmæssige boliger. Da 

det er et faktum, at mange ældre med årene bliver mere eller mindre funktionshæmmede, vil 

behovet for et tilstrækkeligt antal ældreboliger med den rette indretning og de rette 

hjælpefunktioner blive større og større – en klar indikator for, at der vil være brug for netop boliger 

udstyret med intelligente installationer, som vil kunne hjælpe de ældre i hverdagen. 

 

6.3.2 Spanien 
 
Hvor man i Danmark ikke registrerer, hvor mange handicappede der bor i landet, lavede det spanske 

Instituto Nacional de Estadística i 2008 en stor undersøgelse vedr. handicappede i Spanien. 50 Ifølge 

undersøgelsen lever der i alt 3,8 millioner handicappede personer i Spanien, hvilket svarer til 8,5 % af 

befolkningen. Undersøgelsen viste også, at der i 3,3 millioner spanske hjem bor mindst én person med 

et handicap, hvilket svarer 20 % af alle spanske hjem. I 608.000 af hjemmene bor den handicappede 

person alene. Det største problem, som de handicappede står over for i deres hverdag, vedrører 

deres mindskede evne til selv at bevæge sig rundt i hjemmet, og 2,8 millioner af de handicappede 

(svarende til 74 % af alle handicappede) oplever problemer med at udføre én eller flere 

dagligdagsaktiviteter i hjemmet, som f.eks. at åbne og lukke døre og vinduer. For omkring halvdelen 

af disse personer er situationen så alvorlig, at de ikke kan udføre dagligdagsaktiviteter uden hjælp fra 

andre. 

 

Som i Danmark ses i Spanien ses en tydelig tendens til, at befolkningen generelt – men også den 

handicappede befolkning – lever længere og længere: Middellevealderen for kvinder er på 83,76 og 

                                                 
47 http://www .dr.dk/Undervisning/Norden/Geografi/Fakta/20081021103956.htm 
48www.aeldresagen.dk/SiteCollectionDocuments/Presse%20og%20politik/Dokumentation/Aeldre%20i%20tal%202007.pdf 
49 Ibid. 
50 Oplysningerne vedr. handicappede i det følgende afsnit stammer alle fra 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Especiales/nueva_encuesta_discapacidad.htm 
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for mænd 77,33,51 og middellevealderen for handicappede personer er tilmed steget fra 63,3 år i 

1999 til 64,3 år i 2008.52 

 

I Spanien er traditionen for plejehjem og ældreboliger langt fra lige så udbredt som i Danmark, da det 

altid er blevet betragtet som familiens rolle at tage sig af de ældre. Derfor er antallet af ældreboliger i 

Spanien også meget lavt i forhold til de mange millioner ældre, der lever i Spanien – kun 2770 

ældreboliger vurderes der at være i landet i 2009.53 Til gengæld blomstrer markedet for såkaldte 

senior resorts, som er deciderede ældreboligområder med bl.a. butikker, restauranter, 

sportsfaciliteter, overvågning 24 timer i døgnet. Man regner med, at der i 2010 vil være bygget 4760 

ældreboliger som del af deciderede ældreboligområder,54 og her vil de intelligente installationer 

kunne spille en vigtig rolle. 

 

6.4 Fremtidsudsigter for området for intelligente installationer 
 

De ovenstående afsnit taget i betragtning, er der ingen tvivl om, at der er i både Danmark og Spanien 

er et stort og voksende behov for intelligente boliger, hvis funktioner kan hjælpe handicappede og 

ældre i deres hverdag. Samtidig er både de danske og spanske forbrugere generelt positivt indstillede 

over at få et intelligent styresystem installeret, når der skal bygges ny bolig, bl.a. fordi der i længden 

er penge at spare på el og varme, og miljøet på samme tid skånes. Heine Knudsen, direktør for 

forretningsudvikling i Schneider Electric Danmark, som Lauritz Knudsen A/S er en del af, spår, at det i 

2012 vil være utænkeligt at projektere byggerier i Danmark uden intelligente bygningsinstallationer.55 

Denne udtalelse er med til at understrege, at intelligente installationer i boligen fortsat vil udgøre et 

væsentligt element – både i allerede eksisterende boliger og nye boliger – som vil fortsætte sin 

udvikling og med tiden blive en naturlig del af nye boligbyggerier. 

Ud fra det ovenstående står det klart, at både behovet og efterspørgslen er til stede, men der er et 

stort skår at finde i glæden: Finanskrisen, som mere eller mindre alle dele af det danske og spanske 

                                                 
51 http://www.20minutos.es/noticia/266026/0/esperanza/vida/espanoles  
52 http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Especiales/nueva_encuesta_discapacidad.htm 
53 http://www.wikio.es/article/45314838 
54 Ibid. 
55 http://ing.dk/artikel/93730 
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samfund er berørt af – inklusiv byggebranchen i de respektive lande. Byggeriet af nye boliger er i både 

Danmark og Spanien gået mere eller mindre i stå. Efter flere gode år for den danske byggebranche 

ventes det, at der i 2009 vil blive påbegyndt byggeri af under 20.000 nye boliger, hvilket svarer til 44 % 

færre end i 2005 og et af de største fald på området i mere end 20 år. 56 Nedgangen i byggebranchen 

fører til høj ledighed, men netop ledigheden ses af bl.a. seniorøkonom Finn Bo Frandsen som en 

mulighed, da der dermed vil være arbejdskraft til at tage fat på området for ældreboliger. Samtidig er 

byggematerialerne billige grundet dalende efterspørgsel.57 

 

I Danmark står det slemt til, men faktisk er Spanien er det land i EU, som finanskrisen har ramt 

hårdest: Her byggede man i 2007 over 800.000 nye boliger, hvilket var flere end i Frankrig, Tyskland 

og Italien tilsammen, men siden slutningen af 2007 har landet oplevet en brat opstandsning i 

byggeriet, hvilket bl.a. har medført, at flere spanske byggefirmaer er gået konkurs.58 

 

Ifølge Claus Stahl-Borghegn, product manager hos Lauritz Knudsen A/S, er LK IHC Control®-systemet 

tidligere blevet solgt i Spanien, men netop den store nedgang for den spanske byggebranche, som har 

bevirket, at boligmarkedet er gået helt i stå, har sat en stopper for dette. Dog har Lauritz Knudsen A/S 

netop udviklet LK IHC Wireless®-systemet (et andet af firmaets intelligente styresystemer, som er 

specielt egnet til renovering af eksisterende boliger), således at det er blevet kompatibelt med det 

installationsmateriel, som anvendes i de spansktalende lande. Så ifølge Claus Stahl -Borghegn vil man 

komme til at se LK IHC på det spanske marked igen. 

 

6.5 Udvikling i eksport og import 
 

At Lauritz Knudsen A/S på ny ønsker at gå ind på det spanske marked, synes umiddelbart ikke at være 

noget, den økonomiske krise skulle være til hinder for. Gennem de sidste ti år har Spanien vist sig som 

et af de største eksportmarkeder for Danmark: Alene fra 1999 til 2004 steg eksporten med 100 %, 
                                                 
56 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=12414919 
57 http://www.e-pages.dk/aller/124/21 
58 
http://www.dtcbarcelona.um.dk/da/menu/InfoOmLand/Nyheder/KrisePaaDetSpanskeBoligmarkedMenFortsatMangeByg
geprojekterIBarcelona.htm 
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mens den samlede danske eksport blot steg med godt 33 %.59 I 2007 var eksporten steget med 13 

procent, og der forventes fortsat positiv vækst på trods af finanskrisen.60 Fordi Spanien er en stor 

økonomi og et rigt land, vil der nemlig fortsat være efterspørgsel. Årsagen til den vedblivende 

efterspørgsel skal findes i, at den gennemsnitlige spanier har fået flere penge mellem hænderne, og 

samtidig ser spanierne positivt på danske produkter, som er kendt for design og kvalitet.61 

 

Ligeledes har importen fra Spanien til Danmark har været stigende gennem de sidste par år. Fra 2005 

til 2006 steg denne hele 10,3 %., og  Danmarks import fra Spanien udgjorde i 2006 10 mia. kr.62 Så selv 

om den økonomiske krise kradser i både den danske og spanske byggebranche, virker der alligevel til 

at være gode kår for såvel eksport til som import fra Spanien. 

 

6.6 Eksport- og importpotentiale 
 

Umiddelbart taler de ovenstående tal for, at der ligger potentiale i at begynde at eksportere eller 

importere, og inden for området for intelligente installationer i boligen findes en række produkter, 

som jeg mener, vil kunne opnå god omsætning, og især inden for ét af hovedområderne ligger der 

stort potentiale. 

 

Når det gælder import fra Spanien, vil det ligge ligefor at fokusere på de produkter, som man ved, 

Spanien har erfaring inden for, ligesom det er vigtigt, at Danmark eksporterer de produkter, inden for 

hvilke de har mest ekspertise, således at både det danske og spanske marked er sikret 

kvalitetsprodukter, og at eksporten bliver en succes. 

Ud fra dette speciales komparative gennemgang af de fem hovedområder på det danske og spanske 

marked fremgår det, at man i Spanien især er førende inden for automatiske vandingssystemer til 

haven, markiser og strømafbrydelsesalarmer, mens man i Danmark har stort indblik i og ekspertise 

                                                 
59 http://www.exportlink.dk/default.asp?Side=Markedsnyt&ID_sidstenyt=18 
60 Ibid. 
61 http://www.exportlink.dk/default.asp?Side=Markedsnyt&ID_sidstenyt=15 
    http://www.exportlink.dk/default.asp?Side=Markedsnyt&ID_sidstenyt=18 
62 http://www.ambmadrid.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Markedsmuligheder/Markedsoversigt 
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inden for belysning generelt, herunder lysruter – i særdeleshed i kraft af Lauritz Knudsen A/S. Derfor 

ligger der især potentiale inden for disse funktioner. 

 

Ganske vist ligger der ikke det store behov blandt de danske forbrugere for automatiske 

vandingssystemer, markiser og strømafbrydelsesalarmer, men hvis det behov, der trods alt er, 

dækkes bedst af spanske produkter, vil dette være en gevinst for de danske forbrugere i form af 

produkter af højeste kvalitet. Omvendt ved de danske producenter af intelligente installationer til 

boligen, at ét af Danmarks hovedekspertområder er belysning, og her vil Danmark helt sikkert kunne 

byde ind med flere ting på det spanske marked – især lysrute-funktionen, som ikke synes at være 

specielt udbredt i Spanien, vil kunne være en hjælp for ældre og handicappede i boligen. 

 

I forbindelse med eksport af produkter fra Danmark til Spanien er det vigtigt, at ethvert dansk firma, 

som ønsker at lancere sine produkter på det spanske marked – og i særdeleshed når det gælder 

intelligente installationer i boligen – danner en fast terminologi for deres produktområde (f.eks. vha. 

begrebssystemer og termdatabaser), som bedst muligt forklarer produkternes funktion og samtidig 

tager hensyn til evt. forskelle i forbindelse med orddannelse og oversættelse. På denne måde undgås 

term- og begrebsforvirring, og markedsføring og salg vil glide lettere, da der ikke er tvivl om præcist, 

hvad de forskellige funktioner indebærer. 

 

6.7 En afsætningsmulighed på eksportområdet 
 

Et område, inden for hvilket der spås specielt gode afsætningsmuligheder, er energistyring. Jeg har 

undret mig over – i disse tider, hvor der er så megen fokus på energi og miljø – hvorfor der i 

katalogerne for LK IHC ikke et nævnt et eneste ord om de muligheder, systemet giver for at spare på 

energien. I Simón, S.A.’s katalog for SimónVIT@ tøves der ikke med at fremhæve netop denne 

egenskab ved deres intelligente styresystem. Ifølge Claus Stahl-Borghegn, product manager hos 

Lauritz Knudsen A/S, har energibesparelserne altid været en del af LK IHC, men det var først i 

slutningen af 2006, at der for alvor kom fokus på disse – i høj grad grundet at den overskyggende 

dagsorden i medier og presse blev energi og miljø, som ikke mindst skyldes den kommende 
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internationale klimakonference i København i december 2009. At der er kommet fokus på 

energibesparelser, må ses som ganske positivt i afsætningssammenhænge, da det er en oplagt 

mulighed for de intelligente installationer at komme til deres ret. Og Claus Stahl-Borghegn forudser, 

at der i den fremadrettede markedsføring vil komme fokus på netop de energibesparelser, som LK IHC 

muliggør. 

 

Der er altså ingen tvivl om, at området for energistyring, er et område, der bør satses på, når det 

gælder eksport af intelligente installationer til boligen til Spanien, da der tydeligvis er stor bevidsthed 

omkring energistyring. Da man også i Danmark er begyndt at lægge stor vægt på energi og miljø, vil 

det være oplagt – i tilfælde af import af intelligente installationer til boligen fra Spanien – at 

koncentrere sig om produkter, som vil kunne gøre en forskel i energiforbruget. 

 

6.8 Delkonklusion 
 

Generelt er der flest ting, der taler for at påbegynde eksport til/import fra Spanien. Først og fremmest 

er der et stort behov blandt både danskere og spaniere for boliger indrettet med intelligente 

styresystemer grundet det stigende antal ældre og handicappede og det faktum, at der allerede nu er 

stor mangel på egnede boliger med det rette udstyr. I denne forbindelse spiller FN’s Standardregler 

en vigtig rolle, da disse er med til, at politikerne gør en indsats for at forbedre boligforholdene, i 

hvilken sammenhæng intelligente installationer uundgåeligt vil komme til at spille en rolle. 

 

Helt konkret synes der inden for import især at være potentiale i automatiske vandingssystemer til 

haven, markiser og strømafbrydelsesalarmer, som spanierne er eksperter i, mens der på 

eksportområdet ligger potentiale på området for belysning og ikke mindst energistyring, hvor 

danskerne har megen erfaring at byde ind med. 

 

Derudover synes eksporten og importen at fortsætte og have gode forhold til trods finanskrisen, så alt 

i alt er der gunstigt eksport- og importpotentiale, så længe de danske producenter af intelligente 

installationer, som ønsker at eksportere/importere, tager hensyn til de spanske markedsforhold og 
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ikke mindst sørger for at får fastsat klare linjer for den terminologi, der vedrører de intelligente 

installationer.  
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7 Konklusion 

 

Dette speciales formål har været at klarlægge den danske og spanske terminologi inden for 

intelligente installationer i boligen og undersøge potentialet for eksport til/import fra Spanien for 

danske virksomheder. 

 

I redegørelsen af de forskellige begreber, der findes for intelligente installationer i boligen har det vist 

sig, at der på dansk bruges flere forskellige termer, og at det ikke virker til, at der i den nærmeste 

fremtid vil blive fastsat et overordnet begreb i det danske sprog. Dog er jeg kommet frem til, at man i 

den danske terminologi opererer på to niveauer: Intelligente Bygningsinstallationer refererer til selve 

de forskellige installationer, mens det intelligente hjem, det digitale hjem osv. referer til en bolig, som 

har et intelligent styresystem eller flere intelligente bygningsinstallationer installeret og dermed 

benævnes intelligent. Så hvilket begreb, man vælger at anvende, afhænger på dansk af konteksten. 

 

På spansk har terminologien vist sig mere enkel: Et overordnet begreb kan siges at være domótica, 

som kan bruges, når der refereres både til de enkelte installationer og boliger, som er udstyret med et 

intelligent styresystem. Termer som casa inteligente, hogar digital osv. anvendes også ligesom på 

dansk, men på spansk kan altid ty til domótica, da det er det overordnede begreb og bruges i alle 

sammenhænge, der har med intelligente installationer i boligen at gøre. 

 

For at klarlægge de funktioner, som findes inden for området, udformede jeg begrebssystemer for 

hvert af de fem hovedområder – komfort, kommunikation, energistyring, sikkerhed og underholdning 

– og en termdatabase, i hvilken der indgår forklaringer af hver enkelt funktion. Vha. af disse blev min 

hypotese, om at der er kommet flere og nye produkter på markedet i både Danmark og Spanien siden 

Joan Brolund Sørensen skrev sit speciale, afkræftet. Det har vist sig, at disse i bund og grund er de 

samme – i hvert fald er det ikke lykkedes mig at opsnuse nye, revolutionerende funktioner. 

 

Hvad angår potentialet for danske virksomheder i eksport til/import fra Spanien, har den komparative 

analyse vist, at det danske og spanske marked og forbrugernes behov i høj grad ligner hinanden. 
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Derfor handler det ikke om, at Danmark skal eksportere til Spanien pga. at der er visse funktioner, 

som ikke udbydes i Spanien men kun i Danmark, men derimod om, at Danmark skal eksportere 

produkter inden for det, de er eksperter i, fordi produkterne er af høj kvalitet, og de derfor muligvis vil 

foretrækkes frem for spanske produkter. Den omvendte situation gælder for importen. 

 

Hvad angår import, ligger der potentiale i fra Spanien at importere automatiske vandingssystemer til 

haven, markiser og strømafbrydelsesalarmer, fordi man netop er eksperter i disse produkter i 

Spanien. I Danmark har man stort indblik i og ekspertise inden for belysning generelt, herunder 

lysruter – i særdeleshed i kraft af Lauritz Knudsen A/S – og dette kunne derfor være en oplagt 

eksportmulighed. Hvad angår eksport, forekommer der i mange tilfælde rent terminologiske forskelle 

mellem dansk og spansk, som enhver dansk virksomhed eller oversætter bør være opmærksom på i 

forbindelse med kommunikation til Spanien. 

 

Min hypotese om, at der er godt grundlag og potentiale for Danmark i at eksportere til/importere fra 

Spanien er blevet bekræftet vha. en kortlægning af de faktorer, som spiller ind, når man ønsker at 

påbegynde eksport eller import. Trods finanskrisen opleves generelt positiv udvikling i tallene for 

både eksport og import. I begge lande er der mangel på handicap- og især ældreboliger. Samtidig 

bliver de ældre flere og flere, hvilket betyder et stadigt stigende behov for egnede boliger med den 

rette indretning. Man er blevet opmærksom på, at nye boliger bør indrettes fleksibelt, således at 

beboeren/beboerne kan blive boende så længe som muligt trods alderdom og nedsat mobilitet. Dette 

gøres bedst ved at integrere intelligente installationer eller et komplet intelligente styresystem i 

boligen, hvilket efterhånden også er blevet en naturlig del af nyt boligbyggeri. Grunden til, at det er 

blevet mere regel end undtagelse at gøre en bolig intelligent fra byggeriets start, ligger også i 

forbrugernes positive indstilling: De betaler gerne ekstra for deres bolig med udsigten til højnet 

komfort og besparelser på el, varme og vand i det lange løb. 

 

Alt taget i betragtning bør en dansk virksomhed ikke tøve med at påbegynde import eller eksport. Dog 

er det essentielt i forbindelse med eksport at danne sig et overblik over terminologien inden for 

området, således at markedsføringen kan gribes korrekt an. 
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BILAG 1 

Termdatabase 

 



adgangsstyring  døre 

1 

 

  
 
A 
 
adgangsstyring begreb  1-4-3-2 daforklaring 

"Adgangsstyring for husets beboere sker også via 
IHC. Det giver ejeren fuld kontrol over, hvem der 
har adgang og hvornår. Er man for eksempel 
bortrejst, kan man bestemme, at hushjælpen kun 
skal have adgang på bestemte tidspunkter, selv om 
vedkommende har en nøgle og en kode."  dakilde Com 
es control de accesos  esforklaring "Un control de 
accesos es un sistema que permite de forma efectiva 
supervisar, cuantificar y limitar el movimiento de 
personas en las dependencias de una instalación." 
eskilde Cas 
 
alarmering begreb  1-2-2 daforklaring "Med IHC 
Control er du altså sikret over en bred front: 
Ulykkerne begrænses hvis uheldet er ude, du 
alarmeres så hurtigt som overhovedet muligt og 
endelig er IHC Control også forebyggende. 
Herunder finder man et alarmkoncept, der 
indeholder alarmering i forbindelse med røg- og 
gasudslip samt vandlækage og indbrud." dakilde LK 
es transmisión de alarmas esforklaring 
"Comunicaciones: Son los sistemas o 
infraestructuras de comunicaciones que posee el 
hogar:1) Ubicuidad en el control tanto externo 
como interno, control remoto desde Internet, PC, 
mandos inalámbricos (p.ej. PDA con WiFi), 
aparellaje eléctrico. 2) Transmisión de alarmas. 3) 
Intercomunicaciones." eskilde WikiEs 
 
B 
 
belysning begreb  1-3-1 daforklaring "IHC giver 
mulighed for automatisk styring af belysning, 
varme, ventilation og el-apparater i hjemmet. Via 
signaler fra bevægelsesmeldere (PIR følere) sørger 
systemet for, at lyset automatisk tænder, når en 
person træder ind i et rum - og slukker igen efter en 
given, selvvalgt tid, efter at rummet er forladt. 
Beregninger viser, at der let spares 50-80 % af 
energiforbruget til belysning ved automatisk 
belysningsstyring - til gavn for både 
privatøkonomien og miljøet." dakilde LK es 
iluminación esforklaring "Integrar el control de la 
iluminación (encender, apagar y regular la 
iluminación) con un sistema de domótica aumenta 
el confort y ahorra energía en la vivienda." eskilde 
CasaDomo 
 
C 
 
computer begreb  1-2-1-1.1 daforklaring "Ved hjælp 
af en computer tilsluttet Internettet eller blot en 

mobiltelefon er man i dag i stand til at overvåge en 
række centrale funktioner i boligen. Langt fra 
boligen kan man skrue op og ned for varmen eller 
modtage en sms, hvis huset får besøg af 
indbrudstyve." dakilde Bolius es ordenador esforklaring 
"Podrá controlar desde el ordenador o teléfono 
móvil los dispositivos que desee, por ejemplo, subir 
y bajar persianas, encender luces, conectar el 
calentador eléctrico, todo a un click o a una 
llamada de teléfono." eskilde ACEIN 
 
D 
 
distribution af billeder begreb  1-5-1-2 
daforklaring "IHC Net giver dig også en række andre 
fordele med hensyn til brugen af lyd og billede i din 
bolig. Har du Satellit Receiver, kan du distribuere 
signalerne til samtlige tv-apparater i boligen. På 
samme måde kan du eksempelvis sætte en video/ 
dvd på i stuen, og derefter både fjernbetjene den 
samt se den på et tv i et andet rum. Dette er 
praktisk, hvis du for eksempel ønsker at vise 
video/dvd-film på børneværelset, mens du har 
gæster i stuen, hvor video/dvd-afspilleren er 
placeret." dakilde IHC Net es distribución de imágenes 
esforklaring "Ocio y tiempo libre: Descansar y 
divertirse con radio, televisión, multi-room, cine en 
casa, videojuegos, captura, tratamiento y 
distribución de imágenes fijas (foto) y dinámicas 
(vídeo) y de sonido (música) dentro y fuera de la 
casa, a través de Internet." eskilde CEDOM 
 
distribution af lyd begreb  1-5-1-1 daforklaring 
"Crestron har en eksklusiv produktserie kaldet 
Adagio, specielt henvendt til multirum 
installationer, mere præcist distribution af lyd og 
billede. Lyt til Deres yndlings musik uanset om det 
er i stuen, på kontoret, børneværelset eller i 
køkkenet." dakilde CSO es distribución de sonido 
esforklaring "(...) Otra de las soluciones que ofrece la 
tecnología para el entretenimiento es la 
distribución de sonido, que permite disfrutar de 
diferentes zonas de audio por toda la casa."  eskilde 
ElCol 
 
døre  begreb  1-1-1-1 daforklaring "(...) døre og 
vinduer kan åbnes og lukkes automatisk, ligesom 
gardiner kan trækkes for og fra efter behov. Alt 
sammen fordi den intelligente IHC Control-
installation er fuldt integreret med elektriske 
dørpumper og servomotorer, der styrer vinduer og 
gardiner." dakilde LK es puertas  esforklaring "Un área 
de aplicación principal es para gente con 
discapacidades físicas. La automatización puede 
ayudar al usuario tanto abrir como cerrar las 
puertas y ventanas a través del sistema de 
domótica. Cada puerta o ventana puede ser 
controlado de forma individual y por zonas."  eskilde 
electri 



dørtelefon  forbrugskontrol 

2 

 

 
dørtelefon begreb  1-3-4-2.1 daforklaring 
"Dørkontrolsystemer kan være mange ting. Lige fra 
en enkelt dørtelefon ved den private hoveddør til 
avancerede computerstyrede systemer med 
videoovervågning og/eller kortlæsere." dakilde 
Elbjerg es portero esforklaring "El portero domótico es 
el elemento que además de tener la función de 
portero, puede realizar otras acciones en función 
de unos parámetros de entrada (físicas o 
programadas) relativas al confort, seguridad y 
control (...)" eskilde Proyectos 
 
E 
 
elektricitet begreb  1-3-5 esforklaring "Når du 
regulerer lyset med en lysdæmper, bruger du 
mindre elektricitet og opnår præcis den belysning, 
du har brug for. Det er både en gevinst for 
pengepungen, miljøet og familiehyggen." dakilde LK 
es electricidad esforklaring "Los sistemas de domótica 
ofrecen un interface interesante para la 
programación de los aparatos y sistemas eléctricos 
para racionalizar las cargas y aprovechar distintas 
tarifas eléctricas. La gestión digital de la 
electricidad del hogar es uno de los argumentos 
más antiguos para la implementación de la 
domótica por parte de la administración y las 
empresas suministradoras." eskilde CasaDomo 
 
elektriske apparater begreb  1-1-1-6 
daforklaring "IHC giver mulighed for automatisk 
styring af belysning, varme, ventilation og el-
apparater i hjemmet. (...) Med et enkelt tryk kan 
man f.eks. slukke for alle de el-apparater, der kan 
være farlige for børn, der er alene hjemme." dakilde 
LK es electrodomésticos  esforklaring "Algunos 
modernos electrodomésticos domóticos epiezan ya 
a ser controlables a través de un sistema más 
amplio. En esos tipos de electrodomésticos no sólo 
suele posible poder controlar el encendido y 
apagado de forma remota o automática, sino 
también permiten funciones como avisos remotos 
de un malfuncionamiento, una puerta abierta del 
frigorífico o un filtro sucio (...)" eskilde CasaDomo 
 
e-mail begreb  1-2-2-1.2 daforklaring "Du kan også 
indstille "viewer-modulet" til at sende dig e-mails, 
hvis der skulle gå en alarm i huset, mens du er 
væk."  dakilde IHC Control es e-mail esforklaring 
"Detectores de inundación, humo y gas que en caso 
de activarse avisan sonoramente o mediante luces, 
y automáticamente envían un e-mail y/o avisan a 
los teléfonos designados." eskilde Soft 
 
energistyring begreb  1-3 daforklaring 
"Energistyring med SRO-anlæg: El- og 
vandforbruget kan styres og kontrolleres med et 

SRO-anlæg, som har sat nye normer for sikkerhed 
og komfort. Et SRO-anlæg nedbringer typisk el- og 
vandforbruget med 30 %." dakilde ag es gestión de 
energía esforklaring "Las aplicaciones de la domótica 
en el campo de la gestión de la energía son muy 
diversas y las más adecuadas dependerán de las 
características de cada vivienda, pero siempre 
tienen que ir ligadas a otros factores, como la 
eficiencia de las instalaciones o la adecuada 
construcción del edificio, si se quiere hablar de 
vivienda sostenible." eskilde sostenible 
 
F 
 
fingeraftryk begreb  1-4-3-2.5 daforklaring "Den 
teknologi, som i dag anvendes som adgangskontrol 
til fx lukkede bygninger, rummer også store 
muligheder. I dag anvender man fx 
fingeraftryksscanning, irisscanning og anden 
scanning af biologiske karakteristika (...)" dakilde 
dbcent es huellas  esforklaring "Apertura por huella 
dactilar: Integración de un sistema de apertura 
mediante huella dactilar de la puerta principal de 
la vivienda. Esto permite al usuario evitar el uso de 
llaves. Se podrá dar de alta en el sistema de forma 
fácil e intuitiva a los usuarios deseados (familiares 
o amigos cercanos). Facilitando así su acceso en 
caso de no estar presentes en la vivienda."  eskilde 
mixty 
 
fjernstyring begreb  1-2-1 daforklaring "LK IHC 
Control tilbyder trådløs fjernstyring af elektriske 
installationer og apparater som er udstyret med 
IHC kontrol installation. Fjernstyring kan foregå 
via vægknapper, en B&O fjernstyringsenhed eller 
en LK infrarød fjernstyringsenhed." dakilde Delta  es 
control remoto eskilde "La integración de aparatos y 
motores eléctricos con el sistema de domótica 
permite un control remoto y automatizado de los 
mismos." eskilde CasaDomo 
 
fjernsyn begreb  1-5-1-2.1 daforklaring "Man kan 
distribuere op til 60 TV kanaler til alle fjernsyn i 
bygningen. (...) Man kan se satellitkanaler, video og 
dvd film på alle fjernsyn i bygningen."  dakilde Solar 
es televisión esforklaring "En cuanto a las 
funcionalidades de TV, las posibilidades también 
son muy amplias, ya que es posible ver, por 
ejemplo, Canal Satélite Digital en una habitación, 
Vía Digital en otra y TV en abierto en una tercera."  
eskilde COIT 
 
forbrugskontrol begreb 1-3-6 daforklaring "(...) 
Sagt med andre ord giver IHC-systemet en øget 
komfort og gør mange hverdagsting nemmere - 
samtidig med, at det på længere sigt er en 
økonomisk billigere løsning, fordi man får bedre 
check på sit forbrug og kun bruger strøm, når 



fugtføler  internt telefonsystem 

3 

 

behovet er der." dakilde LK es control de consumo 
esforklaring "La domótica aporta soluciones a 
pequeña escala que pueden contribuir, poco a 
poco, a un importante ahorro. (...) incluso un 
control de consumo advierte si se ha superado un 
umbral determinado para informar al propietario." 
eskilde inove 
 
fugtføler begreb  1-1-1-8 daforklaring "IHC Control 
sørger også for indeklimaet på dit badeværelse. En 
bevægelsesføler, en fugtføler og en ventilator, som 
først slukker efter du har forladt badeværelset, er 
forskellige elementer, der kan gøre dine 
badeværelsesophold endnu bedre." dakilde IHC 
Control / 2 es sensor de humedad esforklaring "A partir 
del sensor de humedad se controla el sistema de 
ventilación." eskilde CEDOM 
 
G 
 
gassensor begreb  1-4-2-2.2 daforklaring "Hvis 
gassensor aktivieres, lukkes magnetventilen til 
gasforsyningen, alt indendørs lys tændes 
(overstyres) og forbliver tændt. Desuden aktiveres 
indendørs lydgivere, og alarmen indikeres på 
statustryk." daforklaring Solar es sensor de gas  
esforklaring En el caso de que la calefacción o 
cualquier otro aparato se alimenten con gas, se 
coloca un sensor de gas. (...) Si se produjera una 
fuga se puede avisar al usuario mediante una 
sirena o una indicación luminosa."  eskilde ingecasa  
 
godnat begreb  1-1-1-9.3.1 daforklaring "Når du er 
gået i seng, kan du med 'Godnat' slukke udvalgte 
lamper i din bolig, så du slipper for at gå rundt fra 
lampe til lampe." dakilde IHC Standard  es ir a dormir  
esforklaring "Escenario ir a dormir: las luces se 
apagan, las persianas bajan y la alarma se conecta 
en modo parcial, sólo funcionan los sensores que 
detectan entrada desde el exterior." eskilde ProUrb 
 
H 
 
hjemmebiograf begreb  1-5-1-2.2 daforklaring "En 
hjemmebiograf er et audio/video afspilningssystem 
der efterligner en rigtig biograf i dit eget hjem. At 
lave en hjemmebiograf kan være så simpelt som at 
tilslutte et kompakt surround sound system til tv’et i 
dagligstuen eller så komplekst som at bygge et helt 
rum op omkring en storformatsskærm og et 
kraftfuldt lydsystem med massive højtalere." dakilde 
ComCi es cine en casa esforklaring "(...) el cine en 
casa es el conjunto de componentes electrónicos 
que permiten convertir la visión de películas en 
casa de forma parecida a la de una sala de cine."  
eskilde hiru 
 

hjemmesimulering begreb  1-4-1-2 daforklaring 

"For at sikre at huset virker beboet, når du ikke er 
hjemme, tændes og slukkes lamper ved hjælp af 
'Hjemmesimulering'." dakilde IHC Standard es 
simulación de presencia esforklaring "(...) con la 
simulación de presencia (se encienden luces de 
manera selectiva) disuade a aquellos que creen que 
la vivienda está vacía." eskilde CasaDomo 
 
håndfrit lys begreb  1-1-1-9.2 daforklaring "Lad en 
bevægelsesføler tænde lyset automatisk, når du 
træder ind i entréen (måske med hænderne fulde af 
indkøbsvarer) og slukke lyset igen, når entréen er 
tom." dakilde IHC Control es luz automática esforklaring 
"El control de presencia (mediante detectores de 
presencia) puede encender o apagar la 
iluminación. Por ejemplo, cuando el sistema de 
domótica detecta la presencia de una persona en 
una habitación, enciende la iluminación, y cuando 
no la detecta, la apaga."  eskilde CasaDomo 
 
I 
 
intelligent ringeklokke begreb 1-2-5 
daforklaring "Intelligent ringeklokke, som - efter fx kl. 
21 - ikke ringer, men blinker med lyset." dakilde LK 
es timbre luminoso esforklaring "Está conectado a las 
luces de una casa, cuando alguien llama, éstas se 
encienden y apagan intermitentemente. (Se puede 
adaptar a un teléfono, horno o también a un 
microondas)." eskilde discap 
 
internet begreb 1-2-1-1 og 1-2-2-1 daforklaring 
"(...) man behøver ikke at være hjemme for at styre 
husets funktioner. Via internet kan man logge sig 
på husets styresystem og udføre de samme 
funktioner. Hvis man for eksempel er i tvivl, om 
man har glemt at lukke et vindue, er det blot at gå 
ind og tjekke det via internet." dakilde Com es 
internet esforklaring "Es muy útil la posibilidad de 
poder conocer o modificar el estado de los 
diferentes subsistemas de la casa en forma remota. 
Dada la posibilidad de acceder al mismo vía 
internet, el usuario debe poder configurar su casa 
en forma remota." eskilde NEOTEO 
 
internt telefonsystem begreb  1-2-3 daforklaring 
"Lokallinie i internt telefonsystem, her linie nr. 1 
(af 8 linier)."  dakilde Solar kommentar Ovenstående 
forklaring er et uddrag fra en brugervejledning til 
IHC Net® es intercomunicaciones esforklaring "La 
oferta que propone TelevésIntegra está formada 
por un servicio de videoportería en todos los 
televisores y desde el teléfono; una red de telefonía 
interna que facilita la intercomunicación entre las 
distintas estancias de la vivienda (...)" eskilde 
DomoNet 
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K 
 
kode  begreb  1-4-3-2.1 daforklaring "Vandtæt digital 
adgangskontrol med tastatur og display giver dig 
mulighed for at åbne døre med med en nem kode."  
dakilde alarm es código esforklaring "(...) puede 
activarse el control de acceso desde el propio 
teclado, adjudicando a cada usuario un código 
personal." eskilde fermax 
 
komfort begreb  1-1 daforklaring "IHC Control 
giver komfort i hverdagen på flere måder. Det er 
behageligt, at lyset tænder, blot du bevæger dig ind 
i et rum. Og det er bekvemt for dig, at du kan styre 
lyset i et andet rum end det, som du befinder dig i, 
ligesom det også er rart, at du kan betjene lyset i 
hele stuen fra lænestolen." dakilde LK es confort 
esforklaring "En los tiempos de la digitalización, 
donde todo va más rápido y todo es más fácil, es 
totalmente normal que el conjunto de equipos del 
hogar como la iluminación, la calefacción o las 
persianas sigan esta tendencia. La domótica es la 
convergencia de dichas aplicaciones para un 
confort mejorado." eskilde Hager 
 
kommunikation begreb  1-2 daforklaring "Et 
andet vigtigt element i en moderne el-installation er 
kommunikation, hvorfor sortimentet omfatter en 
lang række antenne-, telefon- og dataudtag. FUGA-
serien muliggør derfor integration af enhver form 
for kommunikation i boligen."  dakilde FUGA es 
comunicación esforklaring "De una manera general, 
un sistema domótico dispondrá de una red de 
comunicación que permite la interconexión de una 
serie de equipos a fin de obtener información sobre 
el entorno doméstico y, basándose en ésta, realizar 
unas determinadas acciones sobre dicho entorno." 
eskilde mono  
 
kort begreb  1-4-3-2.4 daforklaring "Avanceret 
elektronisk adgangskontrol via nøglekort øger 
sikkerhed og tryghed for beboere, pårørende og 
personale på landets plejehjem, beskyttede boliger 
og bocentre." dakilde laas es tarjeta esforklaring "Este 
sistema llevaría el control de entrada al habitáculo 
de forma que en vez de usar llaves se podría usar 
códigos por teclado, tarjetas magnéticas, etc." 
eskilde UPC 
 
L 
 
lysrute begreb  1-1-1-9.3.2 daforklaring "Intelligent 
House Control (IHC) (...) er leveret af 
elinstallationsfirmaet Lauritz Knudsen og 
indeholder følgende funktioner:Et lysstyringsanlæg, 
hvorfra samtlige afbrydere i boligen kan 
programmeres til at tænde en eller flere lamper. 

F.eks. kan beboeren programmere en lysrute fra 
soveværelse til toilet, så lysene på ruten tændes ved 
tryk på en enkelt knap."  dakilde ing es senda 
iluminada esforklaring "Cuando la mayoría de las 
luces están apagadas, un botón le permite crear 
una 'senda iluminada' para ir de una zona a otra de 
la casa." eskilde save 
 
lysscenarier begreb  1-1-1-9.3 daforklaring "Med et 
lysscenarie tændes flere lamper på én gang med ét 
tryk, måske nogle af dem på dæmpet lysstyrke. På 
den måde kan du få den helt rigtige lyssætning i 
stuen til en hyggelig middag eller en god film i tv." 
dakilde IHC Wireless es escenarios de iluminación 
esforklaring "Creación de escenarios de iluminación: 
La integración de todos los circuitos en un mismo 
sistema domótico permite al usuario seleccionar 
entre diferentes escenarios de iluminación, de tal 
manera que se encenderán los circuitos que 
deseamos que intervengan en el escenario elegido. 
Por ejemplo: con la escena “Cena” la luz encima 
de la mesa del comedor se enciende a 100% y la 
iluminación del ambiente a 50% mientras que con 
la escena “Cocinar” se enciende toda la luz de la 
cocina a 100% excepto la luz encima de la mesa de 
comer." eskilde mixty 
 
lysstyring begreb  1-1-1-9 daforklaring "Blandt IHC 
Control's mange funktioner er automatisk styring af 
belysning inde og ude via bevægelsesmeldere, 
programmerbare indstillinger af belysning til 
forskellige formål, central afbrydelse af "vigtige" 
kontakter og ikke mindst avancerede 
alarmfunktioner." dakilde LK es gestión de 
iluminación esforklaring "Todo tipo de iluminación 
eléctrica en la vivienda es susceptible al control y 
la automatización con la domótica. Se puede 
controlar desde una sola lámpara (o luminaria) 
hasta todas las lámparas y circuitos de la 
vivienda." eskilde CasaDomo 
 
læksensor begreb  1-4-2-2.3 daforklaring "Vand, 
der lækker i eksempelvis bryggerset, under 
opvaskemaskinen i køkkenet eller fra vandbaserede 
radiatorer, kan også stoppes af IHC Control. Ved 
hjælp af en læksensor får IHC Control signal om, at 
der foregår vandudslip og vil straks lukke for 
hovedhanen samt give meddelelses om, at dette nu 
er sket." dakilde IHC Control es sensor de inundación 
esforklaring "Inundación: SimonVit@ corta el 
suministro de agua y me comunica la incidencia, 
así los daños no van a mayor."  eskilde Simón 
 
M 
 
markiser begreb 1-1-1-4 daforklaring 

"Persiennestyringen kan styre op til 4 zoner med 
solafskærmning, f.eks persienner eller markiser. 
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Hver zone styres via tryk for op/ned. Styringen kan 
f.eks. bruges sammen med en vejrstation OM1, hvor 
LUX signalet sendes til PS4. Når facadelysniveauet 
kommer over setpunktet køres persiennen/markisen 
ned/ud. Det er også muligt at overstyre 
persiennestyringen. F.eks kan en vejrstation 
overstyre PS4 således at markiser kører ind/op ved 
hård blæst, frostvejr eller vinduespudser." dakilde 
LK es toldos  esforklaring "Se puede controlar la 
subida y bajada de los toldos motorizados desde un 
sistema de domótica, de forma centralizada y/o 
remota, por ejemplo mediante una programación 
horaria, el uso de sensores que detectan las 
condiciones meteorológicas." eskilde toldos 
 
mobiltelefon begreb  1-2-1-1.2 daforklaring "Ved 
hjælp af en computer tilsluttet Internettet eller blot 
en mobiltelefon er man i dag i stand til at overvåge 
en række centrale funktioner i boligen. Langt fra 
boligen kan man skrue op og ned for varmen eller 
modtage en sms, hvis huset får besøg af 
indbrudstyve." dakilde Bolius es teléfono móvil 
esforklaring "Con un teléfono móvil y un sencillo 
programa de instalación podemos disponer ya de 
un completo sistema de supervisión remota a través 
del cual recibir información permanente sobre los 
dispositivos de seguridad técnica y temperatura 
instalados en nuestra casa." eskilde flecha  
 
multirum begreb  1-5-1 daforklaring "Kort fortalt 
handler multirum om, at man har et eneste anlæg 
placeret centralt i huset og ved hjælp af paneler og 
fjernbetjeninger, kan dette anlæg styres i flere 
forskellige rum på samme tid." dakilde lyd es 
multiroom esforklaring "Gracias a la red de audio y 
vídeo, existe la posibilidad de escuchar música en 
toda la casa (incluidos en la cocina y los baños) y, 
si se desea, de forma independiente en cada 
habitación. Este sistema denominado 'multiroom' se 
basa en la integración de altavoces de música 
empotrados, existiendo dos como mínimo por 
habitación para conseguir el efecto integral." 
eskilde COIT 
 
N 
 
nethinde  begreb  1-4-3-2.5 daforklaring "Blandt de 
sidste nye sikkerhedsrelaterede teknologiske 
hjælpemidler kan nævnes kamerasystemer der kan 
sammenligne ansigter med politiets forbryderfotos, 
og systemer som kan identificere folk baseret på 
deres fingeraftryk, nethindescanning eller andre 
lignende metoder." dakilde samf es retina esforklaring 
"Las técnicas biométricas pueden analizar las 
características físicas, también conocidas como 
estáticas, o las características del comportamiento, 
conocidas como características dinámicas. Entre 
las primeras destacan el análisis del ojo, en su 
versión retina o iris (...)" eskilde dode 

 
O 
 
omgivelseskontrol begreb  1-1-1 daforklaring 
"(...) Med omgivelseskontrol kan handicappede, 
med meget begrænsede bevægelsesmuligheder, selv 
tænde tv’et og regulere sengen. En 
omgivelseskontrol består af tre hovedelementer: En 
enhed til at sende fra, en kontrolenhed og selve 
apparatet. Sendeenheden kontrollerer omgivelserne 
ved direkte valg, som f.eks. en tastaturplade eller en 
kontrolenhed med kontakter, enten single eller 
dobbelt kontrol. Kontrolenheden modtager signaler 
fra sendeenheden og oversætter dem til et udgående 
signal. Kontrolenheden giver signaler til apparatet, 
som kan være næsten alt elektrisk udstyr eller et 
almindeligt vindue, hvor der er monteret en 
elmotor, der kan åbne og lukke vinduet."  dakilde font 
es control del ambiente  esforklaring "Otro capítulo en 
el que la monitorización ofrece vistosos resultados 
es el control del ambiente de las zonas habitadas: 
iluminación, climatización y entretenimiento se 
gestionan conjuntamente para aumentar el disfrute 
y las posibilidades del medio, que puede así 
también recibir información de otras fuentes." 
eskilde GE 
 
overvågning begreb  1-4-2 daforklaring "Ved at 
benytte svagstrømstryk eller bevægelsesmeldere 
giver IHC Control mulighed for en intelligent 
styring af lys og varme samt overvågning og 
alarmering." dakilde FUGA es vigilancia esforklaring 
"En cuanto a la seguridad, otro de los aspectos 
donde la domótica rinde a mayor nivel, los trabajos 
que desempeña se basan en vigilancia de personas 
y bienes, de incidencias y averías, alarmas de 
intrusión, cierre automático de aberturas o 
cámaras de vigilancia, alarmas técnicas de todo 
tipo (incendio, agua, gas, fallo de suministro 
eléctrico)." eskilde ideas 
 
P 
 
persienner begreb  1-1-1-3 daforklaring "Med en let 
anvendelig fjernbetjening i hånden kan den 
handicappede selv styre fx op- og nedrulning af 
persienner og gardiner, åbning og lukning af 
vinduer og døre, højde på borde, vaskekummer etc.; 
naturligvis under forudsætning af at de nævnte 
enheder er indstillelige." dakilde LK es persianas  
esforklaring "Se puede controlar la subida y bajada 
de las persianas motorizadas desde un sistema de 
domótica, de forma centralizada y/o remota, por 
ejemplo mediante una programación horaria, el 
uso de sensores que detectan las condiciones 
meteorológicas o el estado de alarma de intrusión."  
eskilde CasaDomo 
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personsikring begreb 1-4-3 daforklaring "LK IHC 
Control er elinstallationen, der giver komfort og 
sikkerhed i boligen og på arbejdspladsen. Den kan 
programmeres til at styre og overvåge belysning, 
varme, ventilation efter individuelle behov - og har 
samtidig indbygget mange funktioner til sikring af 
personer og bygninger." dakilde LK es seguridad de 
las personas  esforklaring "Dentro de la seguridad de 
las personas se incluyen tareas como: alumbrado 
de zonas oscuras, desactivación de enchufes, 
manipulación a distancia de enchufes en zonas 
húmedas, emisión de avisos telefónicos a números 
prefijados, detectores de fugas de gas, etc." eskilde 
ProTel 
 
postmelder begreb  1-2-6 daforklaring "Nu kan du 
sidde inden for i huset eller lejligheden og både 
høre og se om posten er kommet. (...) Trådløs 
postmelder består af en lille sender som placeres i 
din postkasse og en modtager placeres i huset eller 
lejligheden. Der afgives et lydsignal og en lampe vil 
blinke." dakilde net es avisador de correo esforklaring 
"(...) no es más que un emisor y un receptor. El 
emisor se coloca en el buzón de correo y, gracias al 
sensor que lleva, avisa al receptor cuando se deja 
una carta. Por su parte, el receptor pitará e 
iluminará una luz cuando ésto suceda, avisándote 
de que alguien acaba de dejar correo en tu buzón."  
eskilde npc 
 
R 
 
radio begreb  1-5-1-1.1 daforklaring "Med IHC Net 
kan familiens computer fungere som hjemmets 
'jukeboks'. Familiens musik kan ligge som MP3-
filer på computeren, og via netværket kan musikken 
sendes ud til alle hjemmets radioer. På samme 
måde er det muligt at høre internetradio på alle 
radioerne i boligen." dakilde IHC Net es radio 
esforklaring "Difusión de audio y video: es posible 
ver canales de TV digital, escuchar radio por 
Internet y distribuir música a las habitaciones." 
eskilde AG kommentar Den spanske forklaring 
stammer ikke fra en spansk hjemmeside, men 
derimod fra en chilensk. Dog har jeg alligevel valgt 
at bibeholde denne forklaring, da den er yderst 
dækkende for begrebet. 
 
robotter begreb  1-1-2 es robots  kommentar 
Robotter anvendes endnu ikke i forbindelse med 
intelligente installationer i boligen, hvorfor jeg har 
valgt ikke at medtage forklaringer på denne term. 
 
røgsensor begreb  1-4-2-2.1 daforklaring 
"Grundpakken LK IHC Bolig består af en basis 
IHC Control installation med følgende funktioner: 
(...) Røgalarm, som i tilfælde af røgudvikling 
aktiverer en sirene og tænder lyset i huset." dakilde 

Solar es sensor de humo esforklaring "En la cocina se 
puede simular un incendio con humo real. Al salir 
el humo, el sensor de humo lo detecta y activa el 
correspondiente aviso acústico." eskilde CasaDomo 
 
S 
 
sikkerhed begreb  1-4 daforklaring 

"Sikkerhedsdelen er særlig vigtigt i IHC Control. 
Børnene sikres eksempelvis ved, at strømmen til de 
farlige køkkenapparater afbrydes efter brug med et 
enkelt tryk. Men også ved strøm- eller fyrsvigt samt 
f.eks. når en fryser har en defekt, får du hurtigt 
besked." dakilde IHC Control es seguridad esforklaring 
"Electrodomésticos, climatización, iluminación y 
sistemas de detección de alarmas técnicas se 
pueden coordinar para aumentar seguridad, 
confort y ahorro." eskilde CasaDomo 
 
skodder begreb  1-1-1-5 daforklaring "Hometronic 
moduler tilbyder et utal af automatiske 
kontrolmuligheder. Du kan…• Dæmpe og slukke 
lys• Åbne og lukke skodder og persienner• Tænde 
og slukke elektriske apparater" dakilde auto  es 
contraventanas  esforklaring "En las ventanas 
orientadas al Sur, se han instalado persianas y 
contraventanas de aluminio que permiten la 
regulación de la luz y la temperatura en las partes 
más calurosas." eskilde viva 
 
skumringsstyret lys begreb  1-1-1-9.2.2 
daforklaring "En sensor registrerer tusmørke, således 
at det udvendige lys automatisk tændes, når mørket 
falder på." dakilde Solar es sensor crepuscular  
esforklaring "Se ha instalado un sensor crepuscular 
que enciende y apaga la ilumincación exterior de la 
casa." eskilde mhe 
 
SMS begreb  1-2-2-1.1 daforklaring "Rapportering af 
alarmer eller tekniske problemer kan overføres til 
kontrolcentral eller private hjem via den normale 
telefon, GSM eller som SMS-beskeder."  dakilde ts es 
mensaje de texto esforklaring "También permite 
recibir hasta 3 mensajes de texto SMS, de teléfono 
móvil, para dar avisos de alarmas de gas, fuego, 
fuga de agua, intrusión... además también envía 
mensajes cuando falte y cuando vuelva la luz de su 
vivienda." eskilde acceso  
 
stemmestyring begreb  1-2-4 daforklaring "Med ét 
tryk på en kontakt ved brug af fjernbetjening eller 
ved stemmestyring kan brugeren eksempelvis lukke 
og åbne vinduer, trække gardiner fra eller hæve og 
sænke køkkenborde."  dakilde SMT es control por voz 
esforklaring "El control por voz en el hogar digital 
puede realizarse de formas diferentes según el tipo 
de elementos captadores de voz a utilizar, y de la 
forma de transmitir las señales de audio entre los 
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elementos que componen el sistema de control por 
voz." eskilde CasaDomo 
 
strømsvigt begreb  1-4-2-2.4 daforklaring 
"Sikkerhed giver dig tyveri- og netudfaldsalarm. 
(...) Netudfaldsalarmen giver besked om strømsvigt. 
Alarmerne er funktionsdygtige i  minimum 30 min. 
efter strømsvigt." dakilde IHC Standard es apagón 
esforklaring "Corte de suministro: SimonVit@ 
detecta el apagón y me avisa de inmediato para 
poder actuar." eskilde Simón 
 
T 
 
tekniske alarmer begreb  1-4-2-2 daforklaring 
"LK A/S har udviklet et system til automatisk 
styring af en bygnings elektriske systemer. Ved 
hjælp af sensorer registreres det, om der opholder 
sig nogen i et rum, om beboerne laver mad eller 
tager bad etc. Alt sammen indgår i systemets 
automatiske regulering af husets belysning, 
ventilation, varme, tekniske alarmer og 
tyverialarm." dakilde VTU es alarmas técnicas  
esforklaring "Las alarmas técnicas detectan 
anormalidades como incendios, fugas de agua, 
fugas de gas, etc. pudiendo avisar tanto de forma 
local como remota de la incidencia, a la vez que 
pueden cortar el suministro de agua en el caso de 
escape de agua o el gas en el caso de alarma de 
gas." eskilde CasaDomo 
 
temperaturregulering begreb  1-3-2-1 
daforklaring Når der ikke er nogle personer tilstede i 
et lokale, skal lyset slukkes, temperaturen sænkes 1 
°C og luftskiftet skal reduceres, eller der skal lukkes 
helt ned for ventilationsspjældet. Når en person 
træder ind i lokalet, vil lyset tænde og stille sig på 
det nivau, der er nødvendigt ud fra mængden af 
daglysindfaldet, og temperaturen hæves til den 
ønskede komfort-temperatur." dakilde LK es 
regulación de la temperatura esforklaring "(...) la 
zonificación a través de la regulación de 
temperatura ambiente permite diferenciar distintas 
zonas de temperatura en la vivienda, controlando, 
desde termostatos ubicados en cada uno de los 
locales, la apertura o cierre de los circuitos en 
función de la temperatura alcanzada." eskilde cons 
 
tryghedsalarm begreb  1-4-3-1 daforklaring "Et 
pålideligt radiokommunikationssystem og –net med 
tilhørende bærbart udstyr, som inden for et 
begrænset område tillader en person i nød at 
tilkalde hjælp på en enkel måde." dakilde eulex es 
pulsador de pánico esforklaring "Pulsador de pánico: 
(..) Con una sola pulsación podrá  comunicar a 
quien desee que necesita ayuda. El pulsador de 
emergencia es de reducidas dimensiones para que 
pueda llevarlo consigo siempre. Apropiado para la 

tercera edad y gente con movilidad reducida." 
eskilde Simón / 2 kommentar På både dansk og spansk 
findes der flere betegnelser for de ovenstående 
begreber, hvorfor det har været vanskeligt at finde 
præcise forklaringer på disse. Se evt. 'Komparativ 
analyse' for videre præcisering. 
 
tyverialarm begreb  1-4-1-1 daforklaring "Forsøg 
på indtrængen i boligen opdages af IHC Control i 
form af signaler fra magnetkontakter i vinduer og 
døre. Brydes et vindue eller en dør op, vil IHC 
Control straks reagere med blinkende lys og en 
hyletone inde i og uden for huset. Lys og lyd gør 
andre opmærksomme på, at et indbrud er i gang, og 
det stresser samtidig tyven. (...) er tyven kommet ind 
i huset (...) vil den næste forhindring være 
bevægelsesfølere i boligen. De registrerer straks 
tyvens bevægelser og sætter alarmen i gang. Med et 
IHC Control "voice modem" kan der sendes 
signaler til din telefon på arbejdet, mobiltelefonen 
eller sågar din nabo. Du kan også være tilmeldt et 
alarmselskab, som modtager alarmen og derefter - 
alt efter aftale - enten får givet besked til rette 
vedkommende eller sender vægtere ud til bopælen." 
dakilde IHC Control es alarma antirrobo esforklaring 
"Está claro que una alarma antirrobo siempre será 
un obstáculo para los amigos de lo ajeno. ¿Cómo 
funciona una alarma en el hogar? Normalmente es 
una sirena en el exterior del hogar que sirve para 
ahuyentar al ladrón y avisar a la empresa de 
seguridad privada, que llamará a su vez a la 
policía si no se trata de una falsa alarma."  eskilde 
ptc 
 
tyverisikring begreb  1-4-1 daforklaring "Sikring 
mod tyveri: Du kan vælge et alarmsystem med 
trådløse sensorer eller lade tyverisikringen være en 
del af IHC -installationen. Med den sidstnævnte 
løsning indtaster du blot din kode ved hoveddøren, 
der aktiverer alarmen, låser dørene og slukker al 
lys i boligen. Når koden atter indtastes deaktiveres 
samtlige funktioner." dakilde comfort es sistema 
antirrobo esforklaring "Sistema antirrobo: Detección 
de una intrusión no deseada en la vivienda una vez 
activado el sistema de alarma. El sistema puede 
activar una alarma, hacer parpadear luces, 
realizar una llamada telefónica, etc." eskilde rediris 
 
tænd/sluk alt-funktion begreb  1-1-1.9.1 og 1-
3-1-1 daforklaring "Huskede du at slukke i alle rum? 
Med et "tænd/sluk alt"-tryk ved udgangen er svaret 
altid ja. IHC Control kan tænde eller afbryde alt lys 
i huset på én gang."  dakilde IHC Control es 
encendido/apagado general esforklaring 
"Encendido/apagado general de la iluminación de 
la vivienda desde el panel táctil -podemos crear un 
modo salida, que permita apagar todas las luces de 
la vivienda con un solo botón, lo que impide que 
dejemos por error alguna luz encendida."  eskilde 
CIDADE 
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U 
 
underholdning begreb  1-5 daforklaring "(…) Som 
udgangspunkt handler disse løsninger om 
underholdning i hjemmet: dvs. at man kan se og 
høre hvad som helst, hvor som helst og når som 
helst. Forbrugerens forventning er fuld fleksibilitet, 
og det skaber udfordringer for producenter og ikke 
mindst installatøren. Derudover skal disse 
løsninger måske også integreres med andre 
funktioner i boligen: f.eks. lys- og varmestyring, 
dørklokke, telefon mm - det er fantasien og 
pengepungen der sætter grænserne." dakilde cine es 
entretenimiento esforklaring "El formato digital de 
contenidos como fotos, música, películas, televisión 
y libros también supone un mejor acceso al ocio y 
entretenimiento para la gran parte del colectivo de 
personas con discapacidad." eskilde bien 
 
V 
 
vand begreb  1-3-3 daforklaring "LK Teklon kan 
endvidere kobles op mod LON-baserede 
adgangskontrolanlæg og programmeres for tyveri- 
og brandalarmer samt til måling af forbruget af el, 
varme, vand og gas." dakilde LK es agua esforklaring 
"Los sistemas domoticos promueven el ahorro y 
optimización de consumo de agua. Mediante la 
instalación de detectores de presencia, 
temporizadores, controles de temperatura, 
contadores de consumo de agua, limitación de 
caudal, alarmas integrados en un sistema de 
control domótico puede llegar a conseguir hasta un 
gran ahorro en consumo de agua."  eskilde OIES 
 
vanding begreb  1-1-1-7 daforklaring "Synes du det 
er besværligt at vande? (...) Så er automatisk 
vanding en god hjælp: drej på vandhanen, så tager 
automatikken over og starter og stopper når de 
korrekte doser vand har vandet. Du får den rigtige 
mængde vand på de rigtige steder og med perfekt 
dækning. Ved nyanlægning af en have bør du altid 
overveje automatisk vanding (...)" dakilde gar es 
riego esforklaring "SimonVit@ detecta la lluvia y 
anula el riego programado del jardín." eskilde Simón 
 
varme  begreb  1-3-2 daforklaring (...) Det giver 
indbyggede muligheder for energibesparelser via 
automatisk belysnings- og varmestyring (...). 
Systemet registrerer selv via bevægelsesmelderne i 
hvilke rum eller områder, der er behov for varme." 
dakilde LK es calefacción esforklaring 
"Aproximadamente el 67% del consumo medio de 
electricidad en el hogar se atribuye a los sistemas 
de calefacción y A/C, al calentador de agua y a la 
iluminación. La domótica puede controlar todos 

ellos de manera inteligente y por lo tanto eficiente. 
Pequeños detalles como bajar el termostato o 
apagar las luces cuando nos vamos fuera o a 
dormir permiten ahorrar hasta un 30% del 
consumo de energía, repercutiendo además en un 
mayor tiempo de vida de las bombillas o la 
caldera." eskilde actu 
 
velkomstlys begreb  1-1-1-9.2 daforklaring "Du kan 
også lade en bevægelsesmelder tænde 'velkomstlys', 
når du får gæster eller selv kommer hjem med 
tasker og indkøbsposer efter en lang dag."  dakilde 
IHC Control / 2 es luz de bienvenida esforklaring "(...) 
Una de estas funciones es la posibilidad de 
encender luces o una escena de bienvenida a la 
casa al tiempo que el usuario llega y desactiva el 
sistema antirrobo." eskilde bticino  
 
ventilation begreb  1-3-4 daforklaring "Ventilation 
24 timer i døgnet, hvor alt luft udskiftes med frisk 
luft hver 2. time. (...) Opvarmet frisk udeluft blæses 
ind i opholdsrum og værelse, mens fugtig og dårlig 
luft suges ud af vådrum som badeværelser, køkken 
og bryggers." dakilde comfort es ventilación 
esforklaring "Las ventanas motorizadas integradas 
con el sistema de domótica permite automatizar 
tareas de ventilación (para renovar el aire, 
refrigerar, calentar o evacuar humo) que conlleva 
un mejor confort interior y ahorro energético. Las 
tareas de ventilación pueden ser programadas para 
garantizar un tiempo óptimo de apertura de 
ventilación según la situación climatológica 
exterior y el ambiente interior preferido." eskilde 
CasaDomo 
 
videodørtelefon begreb  1-4-3-2.2 daforklaring 

"Med videodørtelefonen får du - udover at tale med 
personen, der ringer på døren - også muligheden 
for at se personen på en skærm i telefonen." dakilde 
ThoMa es videoportero esforklaring "El videoportero 
funciona utilizando las funciones de video-llamada 
desviando el portero y de video-vigilancia haciendo 
capturas de la imagen cuando alguien llama." 
eskilde DomoNet 
 
videoovervågning begreb  1-4-2-1 daforklaring 
"Forbrydelser mod private hjem drejer sig ikke 
længere kun om indbrud. Gennem de seneste år har 
kriminelle slået sig på gidseltagninger, og det har 
øget interessen for at beskytte private hjem med 
videoovervågning. (...) Videoovervågning med 
infrarød belysning er både effektivt og diskret. 
Kombineret med megapixelkameraer giver det både 
sikkerhed og skarpe billeder dag og nat."  dakilde PB 
es videovigilancia esforklaring "En vez de tener que 
estar molestando a ningún vecino o dejando las 
llaves en manos de personas a las que tampoco 
conocemos mucho, los nuevos sistemas de 
videovigilancia – cada vez más avanzados y 
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también más asequibles – están permitiendo tener 
un control total de las viviendas." eskilde Belt 
 
vinduer begreb  1-1-1-2 daforklaring "Med en let 
anvendelig fjernbetjening i hånden kan den 
handicappede selv styre fx op- og nedrulning af 
persienner og gardiner, åbning og lukning af 
vinduer og døre, højde på borde, vaskekummer etc.; 
naturligvis under forudsætning af at de nævnte 
enheder er indstillelige." dakilde LK es ventanas  
esforklaring "Un área de aplicación principal es para 
gente con discapacidades físicas. La 
automatización puede ayudar al usuario tanto abrir 
como cerrar las puertas y ventanas a través del 
sistema de domótica. Cada puerta o ventana puede 
ser controlado de forma individual y por zonas." 
eskilde electri 
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A 
 
acceso eskilde http://www.acceso.com kommentar 

spansk kommunikationsvirksomhed; hjælper 
virksomheder i deres kommunikation til medierne 
 
ACEIN eskilde http://www.acein.es kommentar 
Aceín Electroinformática; spansk virksomhed, som 
tilbyder ydelser inden for IT, elektronik  og 
automatik  
 
actu eskilde http://www.actusol.com kommentar 

Actusol - Energía Solar; spansk virksomhed, som 
sælger produkter inden for solenergi og bl.a har 
fokus på energistyring i hjemmet 
 
ag dakilde http://www.ag-electric.dk  kommentar 

dansk installations-, ingeniør- og 
kommunikationsvirksomhed 
 
AG eskilde http://www.tempresas.cl kommentar Alta 
Gerencia; chilensk tidsskrift om handel og 
teknologi; udgives af Telefónica Chile 
 
alarm dakilde http://www.hjemmealarmer.dk 
kommentar dansk webshop, som sælger 
hjemmealarmer 
 
auto dakilde http://www.automatikcentret.dk  
kommentar dansk virksomhed; distributør af 
produkter til vand-, varme- og ventilationsanlæg 
 
B 
 
Belt eskilde http://www.belt.es kommentar Belt 
Ibérica, S.A.; førende spansk virksomhed på 
markedet for professionel rådgivning til sektoren 
for globale sikkerhed og nødsituationer i Spanien 
 
bien eskilde http://www.mibienestar.es kommentar 
spansk hjemmeside for CVIDA (forening for 
virksomheder i Valencia, som arbejder for at højne 
borgernes livskvalitet) og IBV (institut, som 
arbejder med biomekanik mhp. at højne syge eller 
handicappede menneskers livskvalitet) 
 
biticino eskilde http://www.bticino.com/es 
kommentar international virksomhed med afdeling i 
Spanien; specialieret i lyskontakter, 
kommunikationssystemer og intelligente 
styresystemer 
 

Bolius  dakilde http://www.bolius.dk  kommentar 

dansk byggerådgivningsvirksomhed 
 
C 
 
Cas eskilde http://www.casmar.es kommentar 
spansk virksomhed; ledende inden for elmateriel til 
sikkerhedssystemer 
 
CasaDomo eskilde http://www.casadomo.com 
kommentar spansk internetportal, hvis formål er at 
fremme udvikling inden for intelligente hjem 
 
CEDOM eskilde http://www.cedom.es kommentar 

spansk forening, hvis formål er at fremme 
kendskabet til intelligente installationer i boligen 
og fremme salget af disse for foreningens 
medlemmer 
 
CIDADE eskilde http://www.cidade.es kommentar 
CIDADE Marketing Inmobilario; spansk 
marketingvirksomhed; beskæftiger sig med 
marketing ifm.fast ejendom 
 
cine  dakilde http://www.cinevision.dk  kommentar 

dansk distributionsvirksomhed; specialiseret i 
integrerede AV-løsninger og distribution af lyd og 
billede i boligen 
 
COIT eskilde http://www.coit.es kommentar 

Asocicación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación; spansk forening for 
telekommunikationsingeniører 
 
Com dakilde http://www.computerworld.com 
kommentar dansk it-avis 
 
ComCi dakilde http://www.computercity.dk  
kommentar elektronikvarehus, som har forretninger i 
bl.a. Danmark 
 
comfort dakilde http://comfort.dk kommentar 
virksomhedssamarbejde mellem Solar og Comfort 
installatørerne; rågiver om og installerer 
intelligente installationer 
 
cons  eskilde http://www.construnario.com 
kommentar Diccionario de la Construcción®; 
spansk byggeriordbog 
 
CSO dakilde http://www.cso.dk  kommentar dansk 
virksomhed; specialiseret i hjemmebiografer og 
intelligente installationer 
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D 
 
dbcent dakilde http://www.dbcent.dk  kommentar 

Videnscentret for Døvblindblevne 
 
Delta dakilde http://www.delta.dk kommentar dansk 
produktudviklingsvirksomhed; rådgiver 
virksomheder om den teknologiske udvikling; 
udfører tests af ny elektronik  
 
discap eskilde http://www.discapnet.es kommentar 

Portal de las personas con discapacidad; spansk 
internetportal for mennesker med handicap 
 
dode  eskilde http://www.domodesk.com kommentar 
Domodesk; spansk virksomhed, som beskæftiger sig 
med forskning og udvilklingen inden for bl.a. 
intelligente installationer i boligen 
 
DomoNet eskilde http://www.domotica.net 
kommentar domotica.net; spansk netbutik, som 
sælger udstyr til den intelligente bolig 
 
E 
 
Elbjerg dakilde http://www.elbjerg.com kommentar 
dansk virksomhed; beskæftiger sig bl.a. med 
projektering og installation af adgangskontrol 
 
ElCol eskilde http://www.elcolumbiano.com 
kommentar columbiansk dagblad 
 
electri eskilde http://www.electricasas.com 
kommentar spansk encyklopædisk hjemmeside 
omhandlende intelligente installationer i boligen 
 
eulex dakilde http://eur-lex-europa.eu kommentar 
Adgang til EU-lovgivningen 
 
F 
 
fermax eskilde http://www.fermax.es kommentar 
spansk virksomhed, som beskæftiger sig med 
adgangskontrol, herunder dør- og 
videodørtelefoner 
 
flecha eskilde http://www.laflecha.net kommentar 
spansk netavis, som beskæftiger sig med videnskab 
og ny teknologi 
 
font dakilde www.fontys.nl/impact/DKphysical.doc 
kommentar håndbog: "Fysiske handicap"; om fysiske 
handicap og hjælpemiddelløsninger 

 
FUGA dakilde 
http://www.lk.dk/public/download/Brochure/11403
2%20LK%20FUGA_okt2006.pdf kommentar 
produktkatalog fra Lauritz Knudsen A/S: "LK 
FUGA® - Kontakt til det enkelte og klassiske"  
 
G 
 
gar dakilde http://www.gardena.dk  kommentar 
international producent af haveredskaber 
 
GE eskilde http://www.revistagrandesesloras.com 
kommentar Grandes Escolares; spansk tidsskrift 
 
H 
 
Hager eskilde http://www.hager.es kommentar 

international koncern med virksomhed i Spanien; 
producerer præfabrikerede el-installationer 
 
hiru eskilde http://www.hiru.com/es kommentar 
uddannelsessite, som hører under den baskiske 
regerings ministerium for uddannelse, universiteter 
og forskning 
 
I 
 
ideas eskilde http://www.ideaseditoriales.com 
kommentar Ideas Editoriales; spansk forlag, som 
udgiver publikationer om bl.a. IT og elektronik  
 
IHC Control dakilde 
http://www.lk.dk/public/download/Brochure/LK_IH
C_Control%202004.pdf kommentar Produktkatalog 
fra Lauritz Knudsen A/S: "LK IHC Control® - 
Komfort og sikkerhed i hjemmet" 
 
IHC Control / 2 dakilde http://nysted-
el.dk/data/images/7.pdf kommentar Produktkatalog 
fra Lauritz Knudsen A/S: "LK IHC Control® - 
Sikkerhed og komfort i din hverdag"  
 
IHC Net dakilde 
http://www.lk.dk/public/download/Brochure/LK_IH
C_Net_2007.pdf kommentar Produktkatalog fra 
Lauritz Knudsen A/S: "IHC Net® - Det fleksible 
netværk til hjemmet" 
 
IHC Standard dakilde 
http://www.lk.dk/public/download/IHC%20Standar
d/LK%20IHC%20Standard%20brochure_2004-
3.pdf kommentar Produktkatalog fra Lauritz 
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Knudsen A/S: "LK IHC Standard® - El-
installationen til den moderne bolig" 
 
IHC Wireless dakilde http://www.harald-
nyborg.dk/pdf/wireless-forbrug.pdf kommentar 
Produktkatalog fra Lauritz Knudsen A/S: "LK IHC 
Wireless® - Den lette renoveringsløsning" 
 
ing dakilde http://ing.dk  kommentar Ingeniøren; 
dansk nyhedsmagasin med fokus på teknologi og 
naturvidenskab sat i en samfundsmæssig 
sammenhæng 
 
ingecasa eskilde http://www.ingecasa.com 
kommentar spansk virksomhed, der udvikler 
nøglefærdige projekter inden for intelligente 
styresystemer 
 
inove eskilde http://www.inove.es kommentar 
spansk virksomhed, der udvikler koncepter inden 
for intelligente installationer til såvel private hjem 
som virksomheder 
 
L 
 
laas dakilde http://www.laase-service.dk  kommentar 
Ruko; Danmarks førende leverandør af låse og 
nøgler 
 
LK dakilde http://www.lk.dk  kommentar dansk 
virksomhed; førende på det danske marked for el-
installationsmaterial og intelligente styresystemer 
 
lyd dakilde http://www.lydspecialisten.dk  kommentar 
specialbutik, som sælger produkter inden for Hi-Fi, 
surround, billede og multirum 
 
M 
 
mhe eskilde http://www.mhe.es kommentar 
McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U.; 
spansk afdeling af amerikansk forlag, som udgiver 
værker inden for bl.a. videnskab og teknik  
 
mixty eskilde 
http://mixty.blogspot.com/2008/10/domtica.html 
kommentar spansk  arkitekts blog omhandlende 
intelligente installationer i boligen 
 
mono eskilde  http://www.monografias.com 
kommentar internetcommunity for spansktalende, 
hvor der deles dokumenter, publikationer etc. 
 
N 

 
NEOTEO eskilde http://www.neoteo.com 
kommentar spansk tidsskrift om ny teknologi 
 
net dakilde http://www.net2kontakt.dk  kommentar 
dansk webshop, som forhandler inden- og udendørs 
udstyr til hjemmet, herunder postmeldere 
 
npc eskilde http://www.nopuedocreer.com 
kommentar No Puedo Creer; spansk hjemmeside om 
nye tekniske opfindelser 
 
O 
 
OIES eskilde  http://www.oiesdc.com kommentar 
OIES Domotic Consulting; spansk 
konsulentvirkosmhed, som rådgiver ved valg og køb 
af intelligente installationer i boligen 
 
P 
 
PB dakilde http://www.pb.dk  kommentar Petersen-
Bach A/S; Danmarks førende leverandør af 
værdisikring, sikkerhedssystemer og overvågning 
 
ProTel eskilde http://www.proyectos-
telecomunicaciones.com kommentar Proyectos 
Telecomunicaciones; spansk udbyder af 
telekommunikationsprojekter til bygninger 
 
ProUrb eskilde 
http://www.proyectourbano1999.com kommentar 
Proyecto Urbano 1999; spansk virksomhed, der 
beskæftiger sig med installation af intelligente 
styresystemer 
 
Proyectos eskilde 
http://www.proyectosenedificacion.com kommentar 
spansk hjemmeside med beskrivelser af et udsnit af 
funktionerne inden for intelligente installationer i 
boligen 
 
ptc eskilde http://www.paratucasa.com kommentar 
spansk virksomhed, som rådgiver om alt vedr. 
boligen - lige fra køb eller leje af en bolig til hvad 
den skal indrettes med 
 
R 
 
rediris eskilde http://empresa.rediris.es kommentar 
Casa Inteligente - Domótica; håndbog; analyse af 
mulighederne for en spansk domótica-virksomhed 
på det spanske marked 
 



samf   WikiEs  

4 

 

S 
 
samf dakilde http://samfund.1go.dk  kommentar 

hjemmeside omhandlende problematikken omkring 
'overvågningssamfundet' 
 
save  eskilde http://www.save.es kommentar SAVE 
S.L.; spansk virksomhed, som tilbyder teknisk 
rådgivning i forbindelse med bl.a. installation af 
intelligente styresystemer i private boliger 
 
Simón eskilde 
http://www.simondomotica.es/pdf/VIT@_Solucione
s_vivienda.pdf kommentar Produktkatalog fra 
Simón, S.A.: "SimónVIT@ - Soluciones Vivienda" 
 
Simón / 2 eskilde 

http://www.enerxia.net/xEduca/CFM_IE/06Automa
tizadas/SimonVOX2/simon2007_22.pdf kommentar 
Produktkatalog fra Simón, S.A.: "SimónVOX.2" 
 
SMT dakilde Fokus på Smart Home Teknologi 
kommentar håndbog udgivet af Center for 
Tilgængelighed 
 
Soft eskilde http://www.softwaredelhogar.net 
kommentar spansk encyklopædisk hjemmeside 
omhandlende intelligente installationer i boligen 
 
Solar dakilde http://legacy.solar.dk  kommentar 

Danmarks førende el-, VVS- og ventilationsgrossist 
 
sostenible eskilde 

http://www2.csostenible.net/es_es kommentar spansk 
hjemmeside omhandlende bæredygtige boliger 
 
T 
 
ThoMa dakilde http://www.thoma-el.dk  kommentar 
ThoMa El ApS; dansk udbyder af el-løsninger, samt 
alarmer og dørtelefoner til private, erhverv og 
boligforeninger 
 
toldos eskilde http://www.toldos.es kommentar 

spansk virksomhed, som sælger og rådgiver ifm. 
markiser og pergolaer 
 
ts dakilde http://www.ts-gruppen.dk  kommentar TS-
Gruppen; dansk kæde af 19 el-installatører med 
kompetence inden for bl.a. el- og 
alarminstallationer, IT-løsninger og industiopgaver 
 
U 
 

UPC eskilde http://upcommons.upc.edu kommentar 

Universitat Politècnica de Catalunya; Kataloniens 
Polytekniske Universitets hjemmeside med fri 
adgang til dette universitets underviseres og 
forskeres dokumenter etc. 
 
V 
 
viva eskilde http://www.domoticaviva.com 
kommentar spansk virksomhed; sælger og installerer 
intelligente styresystemer 
 
VTU dakilde http://www.vtu.dk kommentar 
hjemmeside for Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling 
 
W 
 
WikiEs eskilde http://es.wikipedia.org kommentar 

fri encyklopædi på internettet  



BILAG 3 

Produktkatalog fra Lauritz Knudsen A/S: 
LK IHC Control® – Komfort og sikkerhed i hverdagen 
 

Kan findes på internetadressen: 
http://www.lk.dk/public/download/Brochure/LK_IHC_Control%202004.pdf 



BILAG 4 

Produktkatalog fra Simón, S.A.: 
SimónVIT@ – Soluciones Vivienda 
 
 
Kan findes på internetadressen: 
http://www.simondomotica.es/pdf/VIT@_Soluciones_vivienda.pdf 




