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inteligentny budynek9

Busch-priOn to nowoczesny naścienny element sterujący oświetleniem, żaluzjami, ogrzewaniem i klimatyzacją. 
Dzięki Busch-priOn mamy dostęp do wszystkich tych funkcji indywidualnie oraz możemy tworzyć dowolne kompleksowe 
sekwencje zdarzeń i wywoływać je jednym ruchem ręki. Proste menu oraz system naprowadzania kolorami pozwala 
na intuicyjne i swobodne użytkowanie. Dzięki zastosowaniu unikatowego wzornictwa (Red Dot Design Award 2008) 
oraz szlachetnych materiałów takich jak szkło, stal, aluminium oraz korian, sterownik Busch-priOn wspaniale 
komponuje się z nowoczesną architekturą, nieustannie dostosowując się do indywidualnych potrzeb domowników.
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Busch-priOn
Stwórz indywidualny komfort mieszkania.



Busch -cOmfOrttOuch 
Informacja. Rozrywka. Sterowanie domem. Każdego dnia inne doznania.

Panel dotykowy Busch-ComfortTouch to nie tylko domowe centrum zarządzania i monitorowania wszystkich 
instalacji, w tym np. obrazu z zewnętrznych kamer IP. Busch-ComfortTouch, na dużym kolorowym wyświetlaczu, 
zapewnia również dostęp do rozrywki, informacji o pogodzie, kursach walut i innych ważnych wydarzeniach. 
Umożliwia on także przeglądanie skrzynki pocztowej, wysyłanie wiadomości e-mail, czy pozostawianie 
wiadomości graficznych bądź głosowych. Dodatkowe funkcje takie jak telefon internetowy czy interkom pomiędzy 
panelami czynią z Busch-ComfortTouch prawdziwe centrum zarządzania i komunikacji w jednej spójnej formie.
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osprzęt elektroinstalacyjny8

carat®
Jedyny w swoim rodzaju

Seria carat® jest dowodem na to, że stawiamy wzornictwu najwyższe wymagania. Poprzez połączenie 
prostolinijnego języka kształtów i szlachetnych materiałów takich jak szkło, stal, brąz, chrom czy złoto, 
zamiast imitacji, powstaje unikalne wzornictwo. Wyłącznik, jako samodzielny obiekt, staje się integralną 
częścią reprezentacyjnej architektury o najwyższej jakości. 

Busch-audioWorld® – Cyfrowe radio i staCja dokująCa BusCh-idoCk

Doskonały dźwięk zajmujący tak mało miejsca

Przyjemna poranna audycja w miejsce standardowego dźwięku budzika? Tak. To zupełnie wyjątkowe samodzielne radio podtynkowe dostępne jest 
we wszystkich Państwa ulubionych seriach wzorniczych osprzętu ABB. Dźwięk mono lub stereo najwyższej jakości, możliwy od zaraz i to bez dużego 
zapotrzebowania na miejsce i plątaniny kabli. Dodatkowe wejście AUX umożliwia podłączenie np. odtwarzacza MP3 lub płyt CD. Dodatkowym elementem 
zestawu może być stacja dokująco-ładująca do Apple iPod i iPhone. Na zdjęciu taki zestaw w seriach osprzętu pure stainless steel oraz axcent „piano black”.

pure stainless steel
Materiał, który nie może być już bardziej elegancki, szlachetny i odporny 

Kto dąży do absolutu, musi opuścić obszar zwyczajności. Perfekcja staje się możliwa tylko tam, gdzie myśl przekracza granice. Materiał, tak czysty i odporny 
jak żaden inny. Wzornictwo, które ma w sobie ponadczasowe piękno i naturalność. Wyraźny i zredukowany kształt, doskonały w obróbce.

future® linear
Istota przejawia się w redukcji 

Urok serii future® linear polega na ich minimalistycznym wzornictwie. W połączeniu z wyrazistymi, ale pasującymi do architektonicznej koncepcji kolorami, 
otrzymujemy całość niezależną od czasu i mody. Zupełnie innowacyjnym rozwiązaniem pokrycia tych wyłączników jest specjalna satynowa powłoka. 
Wyłączniki typu SoftTouch są dostępne w kolorze białym oraz czarnym, również w serii impuls.

Jako lider w dziedzinie instalacji elektrycznych 
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 
wkładamy całe nasze doświadczenie w rozwój 
wybiegających w przyszłość produktów i rozwiązań. 
Paleta naszych produktów elektroinstalacyjnych 
zawiera niespełna 6 000 artykułów i oferuje 
Państwu oraz Państwa klientom różnorodne warianty 
wzornictwa, pozwalające na perfekcyjne dopasowanie 
do architektury budynku i indywidualnych preferencji 
użytkowników, aż po najdrobniejsze detale. 
Asortyment obejmuje przy tym zarówno kompletny 
programu elektroinstalacyjny z wyłącznikami, 
gniazdami, ściemniaczami i czujnikami ruchu, jak 
i innowacyjne produkty, takie jak elementy systemów 
automatyki budynkowej w standardzie KNX. 
Zapraszamy również do prezentacji wyselekcjonowanych 
urządzeń sterujących w dziale Inteligentny Budynek. 

impuls
Perfekcyjne zestawienie światła i formy 

Z czystej prostolinijności, połączonej z łagodną elegancją koła, powstaje fascynacja przedmiotami. Również w ciemności impuls zwraca uwagę przemyślanym wzornictwem i przekonywującą funkcjonalnością. Dyskretne, ciągłe światło zapewnia 
bezpieczną orientację i podkreśla harmonię kształtów. Dostępne kolory podświetlenia LED to czerwony, biały oraz niebieski. 
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prezentacja firmy również w dziale inteliGentny BUdyneK




