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Firma merten została założona w 1906 roku 
w niemczech (obecnie należy do grupy Schneider 
Electric). Od tego czasu jest wiodącym producentem 
osprzętu elektroinstalacyjnego oraz rozwiązań 
systemowych dla inteligentnych budynków 
w technologii KnX (wcześniej EIB). 100 lat firmy 
merten to nieustanne nakłady i inwestycje w rozwój 
i produkcję artykułów elektrotechnicznych. merten 
jako pierwszy wprowadził na rynek czujniki ruchu. 
Współtworzył również standard inteligentnej 
instalacji elektrycznej KnX i jest członkiem zrzeszenia 
producentów urządzeń KnX – od początku istnienia 
tej organizacji. Zakres produkcji obejmuje klasyczny 
osprzęt elektroinstalacyjny typu wyłączniki 
oświetlenia, wyłączniki żaluzji, gniazda zasilające 
220V, gniazda telekomunikacyjne, gniazda 
RTV, ściemniacze, czujniki ruchu, czujniki dymu. 
Poszczególne moduły wyłączników i gniazd można 
stosować w ramkach od pojedynczej do pięciokrotnej. 
Produkty oferowane są m.in. w następujących seriach 
wzorniczych: m-PLAn, m-PLAn II, m-SmART, m-ARC,  
m-STAR, ARTEC i seria wykonana z mosiądzu AnTIK.
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M-pLAN
Elegancka i wielokrotnie nagradzana za wzornictwo seria wyłączników zaprojektowanych tak, aby pasowały 
do każdego wnętrza. To idealne rozwiązanie dla ludzi przywiązujących wagę do dyskretnego wystroju 
pomieszczenia. W wersji m-PLAn II, z ramką wystającą tylko 3 mm nad powierzchnię ściany, wyłącznik wtapia 
się w każde otoczenie. Seria m-PLAn jest również dostępna z ramkami wykonanymi ze szkła w następujących 
kolorach: błękitno-kremowym, diamentowym, mahoniowym, rubinowym, szafirowym i onyksowo-czarnym. 
Szklane ramki można łączyć z modułami w kolorach: białym, kremowym, antracytowym i aluminium. W roku 
2008 pojawiły się także w tej serii oryginalne ramki metalowe w trzech kolorach – chrom, szary metal oraz 
srebrno-platynowym.

ARTEC 
Prekursor pod względem kształtu i powierzchni. Seria ta już dzisiaj zasługuje na miano klasyka wśród 
wyłączników. Ponadczasowy design i wyrazista, płaska forma sprawiają, że ARTEC zaspokaja wymagania, 
jakie stawia współczesna architektura. Kolekcja ta występuje w wersjach kolorystycznych umożliwiających 
kształtowanie wnętrza według indywidualnych potrzeb i upodobań. na szczególną uwagę zasługuje 
wykonanie w wysokiej jakości stali szlachetnej. Seria ARTEC jest zgodna ze standardem inteligentnej instalacji 
elektrycznej KnX/EIB.

ANTiK
Seria łącząca klasyczne piękno z nowoczesna techniką. Jest perfekcyjnym dopełnieniem każdej klasycznej 
aranżacji. Wyłączniki AnTIK charakteryzuje stylowa elegancja, wysoka jakość materiałów oraz wszechstronność 
zastosowania. Linia wzornicza kolekcji oraz bogaty program elementów funkcjonalnych pozwalają na 
stosowanie wyłączników tej serii w wielu ekskluzywnych wnętrzach, a w pomieszczeniach zabytkowych są 
wręcz niezastąpione. AnTIK to seria dla tych, dla których stylowe i wyrafinowane wykończenie wnętrza ma 
szczególne znaczenie.
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SYSTEM STEROwANiA iNTELiGENTNYM BuDYNKiEM
Technologia KnX/EIB
Inteligentna technologia magistralna firmy merten oferuje komfort, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ochronę. Stosując tę technologię można zaoszczędzić 
do 30% typowych kosztów eksploatacji. Technologia KnX łączy indywidualne funkcje tradycyjnej instalacji elektrycznej, które są często realizowane przez 
różne systemy, w jedną całość. Dzięki sterownikom systemu KnX można zarządzać oświetleniem, żaluzjami, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją. 
Wszystkie te funkcje realizowane są indywidualnie lub grupowo. Technologia KnX daje możliwość zmiany funkcji sterowania budynkiem bez angażowania 
dodatkowych środków finansowych na ponowne wykonanie projektu, wykonanie dodatkowego okablowania czy zakup nowych urządzeń. Ingerencja 
w system ogranicza się wyłącznie do programowania istniejących urządzeń zgodnie z nowymi wymaganiami użytkowników. nowością w ofercie jest interfejs 
merten@home zapewniający zdalny dostęp do sterowania wszystkimi funkcjami budynku wyposażonego w system inteligentnego sterowania budyniem 
KnX/EIB. Płytę CD, która demonstruje praktyczne funkcje oraz przykłady ich zastosowań, można zamówić bezpłatnie pod adresem internetowym 
merten@merten.pl lub pod numerem telefonu 022/ 641 75 85.
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Firma merten została założona w 1906 roku 
w niemczech (obecnie należy do grupy Schneider 
Electric). Od tego czasu jest wiodącym producentem 
osprzętu elektroinstalacyjnego oraz rozwiązań 
systemowych dla inteligentnych budynków 
w technologii KnX (wcześniej EIB). 100 lat firmy 
merten to nieustanne nakłady i inwestycje w rozwój 
i produkcję artykułów elektrotechnicznych. merten 
jako pierwszy wprowadził na rynek czujniki ruchu. 
Współtworzył również standard inteligentnej 
instalacji elektrycznej KnX i jest członkiem zrzeszenia 
producentów urządzeń KnX – od początku istnienia 
tej organizacji. Zakres produkcji obejmuje klasyczny 
osprzęt elektroinstalacyjny typu wyłączniki 
oświetlenia, wyłączniki żaluzji, gniazda zasilające 
220V, gniazda telekomunikacyjne, gniazda 
RTV, ściemniacze, czujniki ruchu, czujniki dymu. 
Poszczególne moduły wyłączników i gniazd można 
stosować w ramkach od pojedynczej do pięciokrotnej. 
Produkty oferowane są m.in. w następujących seriach 
wzorniczych: m-PLAn, m-PLAn II, m-SmART, m-ARC,  
m-STAR, ARTEC i seria wykonana z mosiądzu AnTIK.


