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Schneider Electric to globalna firrma specjalizująca 
się w zarządzaniu energią elektryczną, oferująca 
swoim klientom w ponad 100 krajach świata 
zintegrowane rozwiązania w wielu segmentach 
rynku (budownictwo mieszkaniowe, budownictwo 
komercyjne i automatyka przemysłowa). 

Schneider Electric jest liderem rynkowym 
w dziedzinie rozdziału energii elektrycznej, 
przemysłowych systemów sterowania i automatyki 
oraz osprzętu i systemów elektroinstalacyjnych. 
Potrafimy sprostać oczekiwaniom klientów 
w kwestii najbardziej wymagających działań 
w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności 
i oszczędności energii.

Schneider Electric oferuje nowe rozwiązania dla domów 
– systemy kontrolujące oświetlenie, ogrzewanie, drzwi 
i żaluzje oraz rozwiązania przyspieszające dostęp do danych 
i optymalizujące sieci komunikacyjne. Wdrażamy nowatorskie 
pomysły, aby dostęp do elektryczności był jeszcze łatwiejszy, 
przywiązując szczególną wagę do bezpieczeństwa, komfortu 
użytkowników i estetyki produktów. 

W Polsce, w branży osprzętu elektroinstalacyjnego firma Schneider Electric jest znana z produktów 
sprzedawanych pod marką Merten, Schneider-Electric i Elda. Zakres produkcji obejmuje klasyczny 
osprzęt elektroinstalacyjny typu wyłączniki oświetlenia, wyłączniki żaluzji, gniazda zasilające 
220V, gniazda telekomunikacyjne, gniazda RTV, ściemniacze. 
Poszczególne moduły wyłączników i gniazd można stosować w ramkach od pojedynczej do 
pięciokrotnej. Produkty oferowane są m.in. w seriach wzorniczych: M-PLAN, M-PLAN II, ARTEC, 
ANTIK, UNICA ToP.
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prezentacja firmy również w dziale inteliGentny BUdyneK

SYSTEM M
Elegancka i wielokrotnie nagradzana za wzornictwo seria wyłączników. To idealne rozwiązanie dla osób 
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 i metalu w wielu oryginalnych kolorach. Wszystkie ramki można 
łączyć z modułami w kolorach: białym, kremowym, antracytowym i aluminium. W roku 2010 oferta ramek 
M-Plan zostanie wzbogacona o nowe ramki drewniane w ciekawych odcieniach.

ARTEC 
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 Artec wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. 
Seria ARTEC jest zgodna ze standardem inteligentnej instalacji elektrycznej KNX/EIB.

ANTIK
Seria ta 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. Na szczególną uwagę 
zasługuje Antik mosiądz – seria osprzętu wykonana z wysokiej jakości mosiądzu – jedyna taka na rynku.

UNICA ToP
Unica Top to ekskluzywna seria osprzętu łącząca w sobie nowoczesny kształt i szlachetne materiały. 
Dzięki zaokrąglonym kształtom i gładkiej powierzchni jest serią nowoczesną i bezpretensjonalną. Połączenie 
metalowego wnętrza z ramką z litego drewna lub metalu jest niezwykle zachęcającym harmonijnym 
zestawieniem naturalnych materiałów. Tak drewno jak i metal to symbole natury, siły, długowieczności 
i szlachetności doskonale komponujące się z otoczeniem. Unica Top to proste, a jednocześnie niecodzienne 
połączenie kolorów i kształtów, podkreślające wystrój i charakter Twojego wnętrza.

m-plan w ramce metalowej

m-plan w ramce szKlanej

Unica top alUminiUm

ARTEC stal szlachetna

ANTIK mosiądz

Unica top w ramce wenGe 
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Schneider Electric to globalna firrma specjalizująca 
się w zarządzaniu energią elektryczną, oferująca 
swoim klientom w ponad 100 krajach świata 
zintegrowane rozwiązania w wielu segmentach 
rynku (budownictwo mieszkaniowe, budownictwo 
komercyjne i automatyka przemysłowa). 

Schneider Electric jest liderem rynkowym 
w dziedzinie rozdziału energii elektrycznej, 
przemysłowych systemów sterowania i automatyki 
oraz osprzętu i systemów elektroinstalacyjnych. 
Potrafimy sprostać oczekiwaniom klientów 
w kwestii najbardziej wymagających działań 
w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności 
i oszczędności energii.

Schneider Electric oferuje nowe rozwiązania dla domów 
– systemy kontrolujące oświetlenie, ogrzewanie, drzwi 
i żaluzje oraz rozwiązania przyspieszające dostęp do danych 
i optymalizujące sieci komunikacyjne. Wdrażamy nowatorskie 
pomysły, aby dostęp do elektryczności był jeszcze łatwiejszy, 
przywiązując szczególną wagę do bezpieczeństwa, komfortu 
użytkowników i estetyki produktów. 

W Polsce, w branży osprzętu elektroinstalacyjnego firma Schneider Electric jest znana z produktów 
sprzedawanych pod marką Merten, Schneider-Electric i Elda. Zakres produkcji obejmuje klasyczny 
osprzęt elektroinstalacyjny typu wyłączniki oświetlenia, wyłączniki żaluzji, gniazda zasilające 
220V, gniazda telekomunikacyjne, gniazda RTV, ściemniacze. 
MERTEN KNX to rozwiązania dla inteligentnych budynków, które wraz z osprzętem marki MERTEN 
wzbogaciły ofertę Schneider Electric.

Schneider Electric Polska Sp. z o.o
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
tel. 22/ 511 84 64
fax 22/ 511 83 00
infolinia 801 171 500
poland.helpdesk@pl.schneider-electric.com
www.schneider-electric.pl
www.designdladomu.pl

126
126



Inteligentna technologia magistralna Merten KNX 
oferuje komfort, bezpieczeństwo i ochronę, umożliwiając 
jednocześnie oszczędność 30% typowych kosztów 
eksploatacji. Technologia KNX łączy indywidualne funkcje 
tradycyjnej instalacji elektrycznej w jedną całość. Dzięki 
sterownikom systemu KNX można zarządzać oświetleniem, 
żaluzjami, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją 
i wentylacją. Wszystkie te funkcje mogą być realizowane 
indywidualnie lub grupowo. 

prezentacja firmy również w dziale oŚwietlenie

SYSTEM ZARZĄDZANIA I KoNTRoLI BUDYNKÓW MERTEN KNX
Technologia KNX/EIB

sensor KnX seria m-plan sensor KnX seria m-plan sensor KnX seria artec

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. 

Ciekawostką w ofercie jest interfejs merten@home zapewniający zdalny dostęp do sterowania wszystkimi funkcjami budynku wyposażonego w system inteligentnego sterowania budynkiem KNX/EIB. Płytę CD, 
która demonstruje praktyczne funkcje oraz przykłady ich zastosowań, można zamówić bezpłatnie pod adresem internetowym poland.helpdesk@pl.schneider-electric.com lub pod numerem telefonu 801 171 500.

PANEL DoTYKoWY 7’’ 
Wygoda i przyjemność w obsłudze systemu MERTEN KNX.

Panel umożliwia sterowanie oświetleniem (załącz/wyłącz, ściemnij/rozjaśnij, sceny świetlne), roletami (żaluzjami, 
markizami itp.) oraz komfortem pomieszczeń budynku. Praktycznymi funkcjami, jakie można wykorzystać przy 
tworzeniu projektu dla użytkownika są nastawy czasowe (czas synchronizowany jest przez Internet z automatyczną 
zmianą czasu lato – zima), symulacja obecności, operacje logiczne oraz wywołania alarmowe. Aby uniknąć 
niekontrolowanej obsługi panelu każda z jego aktywnych stron może być zabezpieczona hasłem. W sytuacjach, 
kiedy panel nie jest obsługiwany (tryb standby) automatycznie może uruchamiać się pokaz slajdów. 
Panel ten wyposażony jest w kolorową matrycę TFT o rozdzielczości 800 x 480, procesor 312 MHz Intel XScale 
PXA270 z 64 MB pamięcią flash RoM i 64 MB SDRAM. Istnieje również możliwość wyposażenia go w kartę 
pamięci SD do 2 GB. Systemem operacyjnym jest Microsoft Windows CE 5.0. 
Ramki ozdobne oferowane są w wersji z tworzywa sztucznego, aluminium, stalowej i szklanej. Panel ten może być 
zamontowany w pozycji poziomej i pionowej w ścianach pełnych oraz gipsowo-kartonowych.


