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inteligentny budynek9

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.

SYSTEM zarządzania i konTroli
budYnków MErTEn knX
Technologia KNX/EIB

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. 
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. 

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.
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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 230V, gniazda telekomunikacyjne, 
gniazda RTV, ściemniacze. 
MERTEN KNX to rozwiązania dla inteligentnych budynków, które wraz z osprzętem 
marki MERTEN wzbogaciły ofertę Schneider Electric.

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.
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osprzęt elektroinstalacyjny8

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

ElEgancja 
w dyskrEtnym stylu
Sedna – nowość w asortymencie firmy Schneider 
Electric – to pełna gama wysokiej jakości łączników 
i gniazd o wyrazistym kształcie oraz unikalnej płaskiej 
formie (grubość tylko 8 mm!). Jej elegancki desing, 
rozbudowany asortyment, możliwość aranżacji 
w ramkach wielokrotnych oraz ciekawa paleta kolorów 
czynią z Sedny znakomite rozwiązanie przy wyborze 
osprzętu elektroinstalacyjnego.

Seria Sedna dostępna jest zarówno w klasycznych odcieniach bieli i kremu, jak również w kolorach metalizowanych: aluminium i satyny. Dodatkowa opcja umożliwiająca zastosowanie barwnych ramek (czerwonej i szarej) pozwala nadać 
indywidualną estetykę oraz zharmonizować ofertę z wystrojem każdego wnętrza.

szczypta wyobraźni dla ułatwiEnia instalacji

Zastosowanie termostatów pozwoli wyregulować temperaturę w taki sposób, aby poczuć się ciepło i przytulnie po przekroczeniu progu 
mieszkania. Bogata oferta ściemniaczy oraz łączników żaluzjowych umożliwia sterowanie poziomem oświetlenia tak, aby wykreować 
odpowiedni nastrój. Natomiast gniazda głośnikowe pomagają w jak najbardziej korzystnym i dyskretnym rozstawieniu głośników. Dodatkowo 
szeroki wachlarz gniazd telefonicznych, komputerowych i abonenckich gwarantuje wysoką jakość połączenia i odbioru informacji.

Projektanci serii Sedna pomyśleli również o potrzebach instalatorów. Innowacyjne rozwiązania 
montażowe stanowią wynik wieloletnich doświadczeń firmy Schneider Electric oraz uwag 
zebranych od elektryków podczas wnikliwego testowania produktu.
Dużym wyróżnikiem Sedny na tle konkurencji jest konstrukcja teleskopowa obudowy, która 
zapewnia doskonałe dopasowanie produktów do nierównych powierzchni ścian oraz ukrycie 
błędów wcześniejszej instalacji puszek. Mechanizmy produktów posiadają przejrzyste oznaczenia 

i zrozumiale rozrysowane schematy połączeń, co znacznie ułatwia ich montaż. Niewątpliwą zaletą serii, podkreślaną podczas rozmów z instalatorami 
są mocne zaciski, ułożone w jednej linii. Daje to możliwość równego przycięcia przewodów, a w konsekwencji ich szybszego załączenia. 
Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby jego instalacja była nie tylko łatwa, intuicyjna i szybka, ale również bezpieczna. Podwyższone 
ścianki torów prądowych we włącznikach zabezpieczają przed powstaniem zwarcia przy korzystaniu z przewodów giętkich, a  osłonięte pazurki 
montażowe zabezpieczają przed skaleczeniem. Dodatkowo zastosowane pazurki są wystarczająco długie i mocne, aby utrzymać produkt 
w ścianie nawet przy częstym i siłowym eksploatowaniu. 

Przekonaj się o niewątpliwych zaletach serii Sedna i zapytaj o nią u Twojego dystrybutora!

różnorodność zastosowań
Oferta serii Sedna została dobrana tak, aby odpowiedzieć nawet na najbardziej wyszukane 
wymagania i standardy współczesnych mieszkań. Poza podstawowymi łącznikami i gniazdami 
Sedna zapewnia szeroki asortyment funkcji, które pomogą uczynić życie znacznie bardziej 
komfortowym.
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