Sistemul Merten KNX
pentru case inteligente

SŸ te faci comod seara nu ÁnseamnŸ sŸ te plimbi de
la un comutator sau termostat la altul.
Cu sistemul Merten KNX este suficient pentru
activarea tuturor funcÍiilor dorite prin apŸsarea
unui singur buton:
n storurile sunt coborÊte
n porneÛte iluminatul ambiental
n camera este ÁncŸlzitŸ la temperatura doritŸ
Setarea acestor acÍiuni poate fi realizatŸ exact
cum doriÍi.
IatŸ cÊteva exemple de scenarii care se realizeazŸ
cu ajutorul unei instalaÍii electrice inteligente.
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Ce ÁnseamnŸ o clŸdire inteligentŸ?
CÊnd ÁÍi propui sŸ construieÛti sau
sŸ modernizezi o clŸdire ÁÍi doreÛti
sŸ ai sub acelaÛi acoperiÛ confort,
siguranÍŸ, o arhitecturŸ deosebitŸ Ûi
bineÁnÍeles un cost cÊt mai mic.

AstŸzi nu ne punem doar
problema amplasŸrii prizelor
Ûi ÁntrerupŸtoarelor, ÁntrucÊt
numeroasele noutŸÍi apŸrute
Án domeniul instalaÍiilor Ûi
echipamentelor pentru construcÍii
ne oferŸ posibilitŸÍi Ûi aplicaÍii
nelimitate.

Controlul individual
al iluminatului
Se pot controla luminile separat
sau ÁmpreunŸ (pornit/oprit), pe
baza unor scenarii.

Controlul individual
al ÁncŸlzirii
Zonele ÁncŸlzite au scenarii
prestabilite Án funcÍie de
temperatura Ûi timpul
de ÁncŸlzire.

Mediul sonor Án casŸ
Se poate controla muzica din
orice punct al casei.

Controlul inteligent
al storurilor
Putem controla deschiderea sau
Ánchiderea storurilor Án funcÍie
de diverÛi parametri atmosferici:
soare, vÊnt, ploaie.

Cinema acasŸ
Se creazŸ atmosfera specificŸ
pentru a privi programele la
sistemul Home Cinema.

Simularea prezenÍei Án casŸ
Atunci cÊnd nu este nimeni acasŸ
lumina se aprinde sau se stinge
simulÊnd prezenÍa.
Geamurile se pot Ánchide automat
cÊnd pleci de acasŸ Ûi te
atenÍioneazŸ dacŸ acestea sunt
deschise.
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Casa mea

În fiecare zi!

DimineaÍa,
cÊnd te trezeÛti
În fiecare dimineaÍŸ
urmezi acelaÛi ritual:
n aprinzi cÊteva lumini
n deschizi obloanele
n dezarmezi alarma
n reglezi termostatul
n porneÛti filtrul de cafea
PoÍi face toate aceste acÍiuni
simultan, apŸsÊnd un simplu
buton instalat lÊngŸ patul din
dormitor Ûi mai cÊÛtigi cÊteva
minute de somn.
Acum mai cÊÛtigi cÊteva minute
din somnul dulce al dimineÍii.

Se activeazŸ/
dezactiveazŸ
alarma
Se deschid/
Ánchid
obloanele

Se aprinde/
stinge lumina
Natural, Án orice moment orice acÍiune
cuprinsŸ Án scenariu poate fi exclusŸ (de
exemplu, chiar dupŸ ce s-au Ánchis toate
luminile Án restul casei pot sŸ mai las, o
perioadŸ lumina Án dormitor aprinsŸ).

Dispozitiv multifuncÍional
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Se regleazŸ
muzica

Se regleazŸ
temperatura

Se conecteazŸ/
deconecteazŸ
anumiÍi
consumatori

Relaxare totalŸ,
Ánainte de a intra Án pat
O altŸ apŸsare pe buton Ûi simultan:
n oboloanele se Ánchid
n sistemul de ÁncŸlzire se schimbŸ pe modul “redus”,
de noapte
n zona 1 (eventual parterul) se armeazŸ
n prizele Án care se aflŸ conectaÍi consumatorii sensibili
sunt scoase de sub tensiune
n luminile se sting
Astfel poÍi sŸ ai o noapte liniÛtitŸ, fŸrŸ lumini uitate
aprinse Án living, pivniÍŸ sau cŸmarŸ.
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Casa mea

În fiecare zi!

PoÍi pleca fŸrŸ grijŸ
Án fiecare dimineaÍŸ
Este ora 8 dimineaÍa Ûi este timpul
sŸ pleci de acasŸ. ÎncŸ o datŸ te
gÊndeÛti: “Sigur nu ai uitat nimic?”
Printr-o singurŸ apŸsare pe
un buton al dispozitivului
multifuncÍional aflat lÊngŸ
uÛa de la intrare:
n toate luminile se sting
n sistemul de ÁncŸlzire
trece pe modul “redus”
n storurile se Ánchid
n unele prize sunt scoase
de sub tensiune automat
n se activeazŸ sistemul
de alarmŸ

Se regleazŸ
temperatura

Se aprinde/
stinge lumina

În cazul Án care ai uitat ceva Án casŸ Ûi
casa deja a fost pregŸtitŸ pentru plecarea
ta, se apŸsŸ un alt buton Ûi pentru o scurtŸ
perioadŸ de timp se poate:
n dezarma alarma
n deschide storurile din dreptul scŸrilor de
acces.

Dispozitiv multifuncÍional
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Se activeazŸ/
dezactiveazŸ
alarma

Se deschid/
Ánchid
obloanele

Se conecteazŸ/
deconecteazŸ
anumiÍi
consumatori

CÊnd te Ántorci acasŸ,
totul este foarte simplu
Se apasŸ un singur buton Ûi:
n se dezarmeazŸ sistemul de alarmŸ
n se deschid storurile
n sistemul de ÁncŸlzire trece Án regimul de confort
Senzor de vÊnt care poate Ánchide/deschide
automat storurile Án lipsa ta, dacŸ vÊntul
este prea puternic.
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Casa mea

În week-end!

Pleci Án week-end
liniÛtit
Este timpul sŸ-Íi iei toatŸ familia Ûi
sŸ pleci Án week-end!
În cazul acesta la o simplŸ apŸsare
de buton casa este pregŸtitŸ pentru
cŸlŸtoria ta:
n se Ánchid automat luminile
n se Ánchid storurile
n se activeazŸ sistemul de alarmŸ
ÁmpreunŸ cu senzorii de simulare
prezenÍŸ
n sistemul de ÁncŸlzire/rŸcire trece
Án modul economic
n prelata electricŸ va acoperi piscina
n se trece din sistemul local de control
al casei Án sistemul controlui de la
distanÍŸ prin Internet (controlul se
poate face de la un PDA, GSM, WEB)

Se deschid/
Ánchid
obloanele

Casa ta este pregŸtitŸ, week-end-ul
te aÛteaptŸ!

În orice situaÍie poÍi avea controlul de la
distanÍŸ prin Internet Ûi dacŸ ÁntÊmplŸtor,
te Ántorci mai devreme dintr-o cŸlŸtorie
poÍi sŸ comanzi ÁncŸlzirea casei din
aeroport utilizÊnd PDA-ul.

PDA
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Se regleazŸ
temperatura

Se conecteazŸ/
deconecteazŸ
anumiÍi
consumatori

Se activeazŸ sistemul
de alarmŸ ÁmpreunŸ cu
senzorii de prezenÍŸ

DacŸ plŸnuieÛti
o vacanÍŸ mai lungŸ
DacŸ plŸnuieÛti sŸ pleci cu familia pentru mai mult timp
din oraÛ, poÍi sŸ:
n scoÍi de sub tensiune anumiÍi consumatori
sensibili
n sŸ treci sistemul de ÁncŸlzire peste limita de ÁngheÍ
Án cazul cÊnd eÛti foarte grijuliu
Ìi nu uita sŸ-Íi iei PDA-ul ca sŸ verifici ce se ÁntÊmplŸ
acasŸ Án lipsa ta!
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Casa mea

În timpul tŸu liber!

Petrecere
cu prietenii
Într-o searŸ minunatŸ de varŸ vrei
sŸ-Íi inviÍi prietenii pe terasŸ.
Cu ajutorul sistemului Merten KNX
este foarte simplu sŸ-Íi pregŸteÛti
casa pentru o ÁntÊlnire de neuitat:
n storurile vor fi coborÊte în funcÍie
de intensitatea luminii naturale
n muzica se va auzi pe terasŸ
n poarta automatŸ se va deschide
CÊnd se lasŸ Ántunericul:
n luminile din grŸdinŸ, terasŸ Ûi nu
Án ultimul rÊnd de la piscinŸ se vor
aprinde Ûi se va crea o atmosferŸ
de poveste

Se regleazŸ
muzica pentru
a fi auzitŸ
pe terasŸ
Se regleazŸ
storurile

Cu siguranÍŸ prietenii vor rŸmÊne
impresionaÍi!

În fiecare dupŸ-amiazŸ cÊnd familia se
reuneÛte poÍi sŸ-Íi creezi o atmosferŸ caldŸ
Ûi plŸcutŸ numai printr-o simplŸ apŸsare de
buton.

Touch screen
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Se deblocheazŸ
porÍile

Se aprind luminile
din grŸdinŸ

Se aprind
luminile
din piscinŸ

O dupŸ amiazŸ
Án familie
E searŸ Ûi întreaga familie este în sfârÛit reunitŸ pentru
cinŸ Ûi discuÍii.
Seara continuŸ cu un film bun pe DVD, o emisiune TV,
un joc pe calculator sau cu o carte bunŸ.
Pentru fiecare dintre aceste opÍiuni, poÍi alege
atmosfera doritŸ.
Spre exemplu, prin apŸsarea butonului “Home Cinema”:
n luminile se reduc Án intensitate
n DVD player-ul Ûi proiectorul pornesc
n ecranul pentru proiecÍie coboarŸ
n jaluzele sunt Ûi ele coborâte
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Casa mea

Tot anul!

Economisirea
energiei
Án casa ta
Sistemul Merten KNX permite un
control eficient al energiei din casa ta.
Astfel vei fi capabil:
n sŸ reglezi Án fiecare camerŸ
temperatura
n sŸ Ánchizi automat sistemul de
ÁncŸlzire/rŸcire cÊnd se deschid
gemurile pentru aerisire
n sŸ Ánchizi Ûi sŸ deschizi lumina
exterioarŸ Án funcÍie de intensitatea
luminoasŸ exterioarŸ Ûi de prezenÍŸ
n sŸ verifici consumul pentru diverÛi
consumatori “ascunÛi”
n sŸ Ántrerupi alimentarea cu
energie electricŸ Án anumite camere
(ex. camera copilului)
n sŸ reduci nivelul de iluminat dupŸ o
anumitŸ perioadŸ de timp

Se regleazŸ
temperatura pentru
fiecare camerŸ

Se Ánchide
automat
energia electricŸ
din camerele
nefolosite

Cu un control inteligent al ÁncŸlzirii
poÍi sŸ reduci cu 30% costul energiei.
Detector de miÛcare sensibil la nivelul
de iluminare exterioarŸ.
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VariaÍia intensitŸÍii
luminoase din
grŸdinŸ

Se sting automat
luminile de afarŸ

Se deschide/Ánchide
detectorul de miÛcare

Se reduce
nivelul de
iluminare dupŸ
o anumitŸ
perioadŸ de
timp

Economie pe termen lung
Chiar dacŸ costurile unei soluÍii Merten KNX de la
Schneider Electric pot pŸrea mai mari decât cele ale
unei instalaÍii convenÍionale în etapa de planificare Ûi
construcÍie, acestea pot coborÁ substanÍial când
ajungem la etapa de utilizare.

Electricianul ar putea sŸ monteze
componentele sistemului de control KNX
la un preÍ mic Ûi fŸrŸ a fi nevoie sŸ spargŸ
pereÍii odatŸ ce sistemul a fost instalat ori
de cÊte ori mai ai o idee.

Pe mŸsurŸ ce trece timpul, cerinÍele de administrare ale
clŸdirii se vor schimba Ûi orice modificare a instalaÍiei
electrice se face rapid economisind timp Ûi bani.
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Casa mea

Tot anul

Pentru toÍi cei care pun accentul
pe un design rafinat

O multitudine de soluÍii pentru interiorul locuinÍei.
Fie cŸ alegi sistemul Merten KNX, fie cŸ alegi sistemul
radio Merten CONNECT pentru aparatajul interior, ai la
dispoziÍie douŸ game de produse cu nouŸ finisaje
diferite:
n gama sistem M
n gama sistem design
Fiecare finisaj are o paletŸ elegantŸ de culori Ûi
materiale sofisticate.
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PoÍi sŸ optezi pentru un design clasic, cu rame din sticlŸ
sau metal sau poÍi opta pentru butoane sensibile la
atingere, foarte plate.
DacŸ optezi pentru aparate de culoare alb activ vei fi
protejat Ámpotriva infecÍiilor deoarece aceste aparate
conÍin ioni de argint cu acÍiune antibacterianŸ.
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Sistemul Merten KNX
pentru construcÍii noi
SimplŸ, inteligentŸ, doveditŸ
Tehnologia KNX
���
Recomandat pentru case noi
sau vechi la care se reface
complet instalaÍia electricŸ
Ûi traseul de cabluri

KNX include funcÍii ce erau
controlate separat pânŸ acum.
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Cu KNX de la Schneider Electric, opÍiunile dumneavoastrŸ
rŸmân deschise deoarece orice în sistem poate fi schimbat
sau extins oricând - fŸrŸ deranjul obiÛnuit Ûi fŸrŸ a adŸuga noi
cabluri.
În plus, toate dispozitivele tehnologice Ûi instalaÍiile sunt
conectate printr-o singurŸ magistralŸ. DacŸ activaÍi un senzor
(de exemplu un buton) un element de acÍionare (de
exemplu dispozitivul de acÍionare a storurilor) va realiza toate
comenzile de comutare necesare.

Ce poÍi controla?
Controlul inteligent al storurilor:

SoluÍia convenÍionalŸ: mai multe linii separate,
înseamnŸ flexibilitate mai micŸ.

n controlul automat al marchizelor
prin senzori de luminŸ în funcÍie de
intensitatea luminoasŸ la momentul
respectiv
n retragerea automatŸ a storurilor prin
senzori de vânt pe vreme nefavorabilŸ
(vÊnt puternic)
n reglarea automatŸ a poziÍiei
storurilor în funcÍie de intensitatea
luminoasŸ.

Control individual al încŸlzirii:

Elemente de
acÍionare

n ÁncŸlzirea ÁncŸperilor în funcÍie de
prezenÍŸ
n Ánchiderea imediatŸ a valvei de
încŸlzire la deschiderea unei ferestre
n cŸldura este furnizatŸ conform unui
program sau la detectarea prezenÍei
umane Án ÁncŸpere
Cu un control inteligent al încŸlzirii,
costurile energiei pot fi reduse cu pânŸ
la 30%.

(receptori comandŸ)

Controlul automat al iluminatului:
Senzori

(transmit comanda)

SoluÍia inteligentŸ KNX: un sistem, un
standard, multe funcÍii multi-task pentru
flexibilitate maximŸ.

n Ántreruperea automatŸ temporizatŸ a
corpurilor de iluminat în timpul pauzelor
sau în week-end (Án clŸdiri de birouri)
n adaptarea iluminatului în funcÍie de
durata zilei pentru crearea de condiÍii
optime de lucru
n iluminarea automatŸ a holurilor, casei
scŸrilor Ûi a camerelor folosite mai rar
datoritŸ detectoarelor de miÛcare.
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Sistemul Merten CONNECT
pentru instalaÍii existente
FuncÍionare sigurŸ cu conexiuni radio fiabile
Sigur Ûi inovativ: mai mult de o cale spre receptorul
radio dorit
Sistemul radio Merten CONNECT gŸseÛte întotdeauna calea
optimŸ de transmitere a semnalului radio. Semnalul poate merge
direct la receptorul ÍintŸ iar alteori este trimis prin alt receptor, în
funcÍie de ce receptor primeÛte cel mai bun semnal la momentul
respectiv prin tehnologia de re-direcÍionare face ca acest lucru sŸ
fie posibil.
Nu este posibilŸ transmisia directŸ: cu obstacole sau
pereÍi reflectori, receptorul asteptŸ semnalul radio în
van.

Mereu în dialog: transmiÍŸtoul Ûi receptorul
TransmiÍŸtoarele Ûi receptoarele sunt în dialog pentru transmisia
optimŸ a semnalului radio. Aceasta înseamnŸ cŸ nu este cazul de
a trimite un semnal radio unidirecÍional; în schimb se verificŸ
permanent dacŸ receptorul chiar a recepÍionat semnalul radio Ûi
ce calitate a avut acesta.
DacŸ lipseÛte o datŸ confirmarea recepÍiei (ex: datoritŸ unui perete
reflector) sistemul radio Merten CONNECT cautŸ automat o altŸ
cale de transmitere a semnalului radio cŸtre receptor. De exemplu,
printr-un alt receptor dintr-o camerŸ alŸturatŸ ce poate transmite
semnalul la receptorul dorit. CondiÍii perfecte pentru un sistem
radio fiabil, fŸrŸ probleme, în care pot fi conectaÍi pânŸ la 100 de
participanÍi.

Z-wave: Baza sistemului radio Merten CONNECT,
la nivel mondial
Cea mai fiabilŸ soluÍie: sistemul radio Merten
CONNECT cautŸ continuu Ûi automat cŸi de ocolire
pentru a gŸsi cea mai bunŸ cale spre receptorul dorit.

La fel de nou ca Ûi posibilitŸÍile oferite de redirecÍionarea
inovativŸ, sistemul radio Merten CONNECT se bazeazŸ pe un
standard deja verificat pe piaÍŸ: Z-wave. Un standard tehnic creat
de numeroÛi producŸtori cunoscuÍi Ûi respectat la nivel mondial.
ExistŸ diverse soluÍii pe baza Z-wave de la furnizori precum
Danfoss, Honeywell, Intel Ûi Panasonic.

FŸrŸ interferenÍŸ: semnal receptat pe
frecvenÍa 868 MHz

,

Pentru a vŸ proteja de interferenÍe, sistemul radio Merten
CONNECT foloseÛte frecvenÍa de 868 MHz, ce a fost rezervatŸ
în mod special pentru transmisii radio pe distanÍe scurte. Aceasta
înseamnŸ cŸ nu pot exista interferenÍe cu alte sisteme de control,
de identificare Ûi poziÍionare sau sisteme audio ce transmit în
paralel.

Tehnologia Scheider Electric: sigurŸ Ûi ecologicŸ
,

Puterea de emisie a sistemului radio Merten
CONNECT: de 10.000 ori mai micŸ în comparaÍie
cu telefoanele mobile.
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Sistemul radio Merten CONNECT nu transmite permanent semnale
ci, doar atunci când un transmiÍŸtor radio este activat, iar puterea
transmisiei radio este neglijabilŸ în comparaÍie cu telefoanele
wireless DECT, telefoanele mobile sau sistemele WLAN, de
exemplu Ûi este complet sigurŸ. Puterea de transmisie a
telefoanelor DECT Ûi a telefoanelor mobile este de pânŸ la 10.000
de ori mai mare decât aceea a sistemului radio Merten CONNECT.

Frumos Ûi inteligent
Unitatea centralŸ radio Merten CONNECT
AplicaÍii convenÍionale

AplicaÍii multimedia

n controlul iluminatului
n controlul storurilor
n controlul temperaturii în camere
n activarea scenariilor (ex: “Central OFF” închidere totalŸ)
n funcÍia de temporizare
n controlul funcÍiilor individuale Ûi de grup
via schneider-electric@home sau prin
cele 8 taste operative ale unitŸÍii centrale
radio Merten CONNECT.

InterfaÍŸ cu versiunea Microsoft Multimedia
Center
n activare Multimedia prin clienÍi de
streaming (ex: Squeezebox) dar Ûi controlul
volumului, play, stop
n afiÛare Ûtiri curente mulÍumitŸ RSS
news-feed
n semnalare sosire e-mail
o prezentarea imaginilor în slide-show
o ceas digital ca screensaver
o înregistrare date istoric Ûi transmitere prin
e-mail (ex: dacŸ este pornitŸ lumina în timp
ce proprietarul este în vacanÍŸ, acesta
primeÛte imediat un e-mail de avertizare)
o Ûi multe altele.

Caracteristicile sale speciale:
PuteÍi accesa multe funcÍii chiar Ûi când nu
sunteÍi acasŸ.
Unitatea centralŸ Merten CONNECT are o
conexiune suplimentarŸ Ethernet Ûi este
controlatŸ via schneider-electric@home.
Astfel, puteÍi utiliza unitatea centralŸ pentru
a controla de la distanÍŸ funcÍiile clŸdirii,
spre exemplu, din hotel sau aeroport,
pentru a porni încŸlzirea înainte de a sosi
acasŸ. DacŸ preferaÍi sŸ folosiÍi
schneider-electric@home Ûi acasŸ, rotiÍa
cu click a unitŸÍii centrale face ca acest
lucru sŸ fie uÛor Ûi intuitiv: doar rotiÍi Ûi
apŸsaÍi.

FuncÍiile clŸdirii Ûi multe aplicaÍii pot fi controlate central
cu ajutorul unitaÍii centrale radio Merten CONNECT.
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Game de produse

SISTEM M
M-SMART
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M-ARC

M-PLAN /
M-PLAN II

M-PLAN
RamŸ de sticlŸ

M-STAR

SISTEM DESIGN
ARTEC

KNX
ANTIK

TRANCENT

BUTOANE
FUNCŒIONALE

ARGUS
DETECTOARE
DE FUM
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EleganÍa materialelor de calitate, tehnologia de realizare
specialŸ cÊt Ûi multitudinea de aplicaÍii posibile sunt
cÊteva din caracteristicile gamelor de aparataj

Versatile,
posibilitŸÍi nelimitate

Peste 210 funcÍii disponibile care se pot combina Án
diverse modele, culori Ûi materiale.
De cele mai multe ori designul întrerupŸtorului se poate
schimba pŸstrÊnd acelaÛi mecanism instalat în perete.
ExistŸ numeroase tipuri de prize Án conformitate cu
diferite standarde naÍionale sau pentru aplicaÍii speciale:
UPS, prize de baie etc.
Putem folosi dispozitivele cu butoane multifuncÍioanle Án
care sunt integrate toate funcÍiile.

Mecanisme solide,
uÛor de instalat

Toate mecanismele au suport metalic, au inscripÍionatŸ
schema de conexiuni Ûi simbolul electric astfel ÁncÊt
instalarea se face rapid Ûi Án siguranÍŸ.
Suportul metalic este prevŸzut cu crestŸturi ce permit
alinierea rapidŸ pe orizontalŸ sau verticalŸ a mai multor
funcÍii Án rame multiple.
Dispozitivele multifuncÍionale sunt extraplate Ûi au afiÛaj
cu cristale lichide.

Tehnologii
spectaculoase
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Arhitectura modernŸ este marcatŸ de transparenÍŸ Ûi
claritate. Gama Merten Trancent propune aceastŸ
combinaÍie pentru primele ÁntrerupŸtoare de sticlŸ din
lume. O atingere uÛoarŸ a suprafeÍei de sticlŸ aflatŸ la
nivelul peretelui Ûi lumina se reduce din intensitate, se
stinge sau se aprinde ori jaluzelele se pun Án miÛcare.

Sistemele Merten sunt disponibile prin
reÍeaua de parteneri integratori
Schneider Electric specializaÍi.
Partenerii noÛtri sunt acreditaÍi de
cŸtre organizaÍia internaÍionalŸ KNX,
au o experienÍŸ relevantŸ cu aceste
sisteme Ûi pot oferi soluÍii personalizate
pentru fiecare locuinÍŸ.

Toate produsele sunt certificate de
organizaÍia internaÍionalŸ KNX Ûi
ÁmpreunŸ cu acreditarea partenerilor
noÛtri integratori pentru sistemele
Merten se oferŸ garanÍia cŸ sistemul
va funcÍiona conform angajamentului
iniÍial.

Mai multe informaÍii despre reÍaua de
parteneri cÊt Ûi despre sistemele Merten
le gŸsiÍi la adresele web:
www.schneider-electric.ro
www.casa.schneider-electric.ro
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În conformitate cu evoluÍia normelor Ûi a produselor, datele
indicate în textul Ûi imaginile din acest material nu ne
angajeazŸ decât dupŸ consultarea agenÍiilor Schneider Electric.

08-2008

