
Уникална система за 
интелигентен дом
от Schneider Electric
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Лесно, гъвкаво и сигурно системата 
KNX на Schneider Electric ви позволява да 
пестите енергия и да създавате желания 
от вас комфорт в дома.
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Индивидуален контрол  
на осветлението
Управлява осветителните тела 
заедно или поотделно (включване/
изключване или димиране според 
осветеността), на базата на 
зададени сценарии.

Индивидуален контрол  
на отоплението
Предварително затопляне на 
определени зони по зададен 
сценарий, според температурата 
и часа от деня.

Интелигентно управление  
на щори
Управление на отварянето 
и затварянето на щорите, 
взависимост от атмосферните 
условия: слънце, вятър, дъжд.
Автоматично затваряне на 
прозорците, когато напускате 
жилището и предупреждение за 
отворен прозорец или врата.

Домашно кино
Създаване на подходяща 
атмосфера за гледане на 
домашно кино.

Симулация на присъствие  
в дома
Когато в къщата няма никой, 
системата симулира присъствие 
чрез осветлението и щорите.

Звукова среда в дома
Можете да управлявате музиката 
от всяка точка в дома.

Какво е интелигентен дом?

Когато започвате строителство 
или обновяване на дома, вие искате 
разбира се да обедините под 
един покрив комфорт, модерна 
архитектура и дизайн на разумна 
цена.
С функциите, които KNX системата 
на Schneider Electric предлага, това 
вече е възможно!
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Сутрин, 
когато се събуждате...

Разбира се, можете да изключите по всяко 
време това, което не Ви е необходимо, и да 
направите нещо различно.

Всеки ден ви очаква един и 
същ ритуал:
 Светвате лампата
 Отваряте щорите
 Изключвате алармата
 Регулирате температурата
 Пускате любимата си музика

Всички тези действия можете да 
извършвате само с натискане на 
бутона до леглото в спалнята. 
Ето че имате още няколко минути 
сладък сън всяка сутрин. 

b

b

b

b

b

Моят дом,
Всеки ден!    

Включване/
изключване на 
осветлението

Отваряне/
затваряне 
на щорите

Задействане/
изключване на 
алармата

Мултифункционален модул
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С още едно натискане на бутона:
Спускате щорите 
Отоплението преминава в „икономичен” режим  
за през нощта
Предварително избрани уреди се изключват
Осветлението угасва и само в някои зони остава в 
нощен режим

Така можете да сте сигурни, че няма забравено 
осветление в хола, мазето или килера.

b

b

b

b

Тотален релакс 
преди сън

Управление на 
музикалната 
уредба

Регулиране на 
температурата

Включване/
изключване 
на някои 
консуматори
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В случай че сте забравили нещо у дома, 
а къщата вече е била подготвена за 
излизането ви, натиснете за кратко друг 
бутон, който изключва алармата.

Сутрин можете да излезете, 
без да се притеснявате

Моят дом,
Всеки ден!    

Осем часът е и трябва да излизате. 
Отново се питате: „Дали не съм 
забравил нещо включено?”.

С едно натискане на бутона, който 
се намира до външната врата:

Осветлението навсякъде е 
изключено
Отоплителната система 
преминава в „икономичен” режим
Щорите се спускат
Някои уреди автоматично  
се изключват

Алармата се задейства

b

b

b

b

b

Включване/
изключване на 
осветлението

Регулиране на 
отоплението

Мултифункционален модул
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Само с един бутон:
Изключвате алармата
Щорите се отварят
Системата за отопление преминава в режим „комфорт”

b
b
b

Когато се върнете у дома, 
всичко е много просто

Щорите се 
отварят/затварят

Активиране/
изключване на 
алармата

Включване/
изключване 
на някои 
консуматори

Във ваше отсъствие сензор за вятър може 
да отваря/затваря щорите автоматично 
при силен вятър.
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Време е цялото семейство да се събере и да 
замине за уикенда! Само с едно натискане на 
бутона домът е готов за отсъствието ви 
през уикенда:

Осветлението автоматично угасва
Щорите се затварят
Алармената система и режимът за 
симулиране на присъствие се задействат
Системата за отопление/охлаждане 
преминава в икономичен режим
Басейнът е покрит с платнище
Системата за управление на дома 
преминава от локално управление към 
дистанционно управление  
(през Smart Phone, GSM, WEB) 

Домът е готов, уикендът ви очаква!

b
b
b

b

b
b

Във всеки един момент можете да 
управлявате дома си през интернет. 
Ако случайно се завърнете по-рано от 
пътуването си, можете да включите 
системата за отопление от летището 
през Smart Phone. 

Моят дом 
през уикенда! 

Можете спокойно да 
заминете през уикенда 

Отваряне/затваряне 
на щорите

Smart Phone
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Ако планирате да напуснете града за по-дълго време 
заедно със семейството си, можете:

Да изключите някои предварително избрани уреди
Да настроите отоплителната система да поддържа 

режим, непозволяващ замръзване

И не забравяйте да вземете вашия Smart Phone, за да 
знаете какво се случва у дома във ваше отсъствие!

b

b

Регулиране на 
температурата

Ако планирате дълга 
ваканция

Активиране на 
алармената система с 
датчик за симулиране 
на присъствие

Включване/
изключване 
на определени 
консуматори
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Прекрасна лятна вечер е и искате 
да поканите вашите приятели на 
парти на терасата.
Със системата на Schneider Electric 
е много лесно да подготвите дома 
си за незабравима вечер.

Щорите са спуснати според 
интензитета на естествената 
светлина
Музиката се чува на терасата
Гаражните врати се отварят 
автоматично
Когато се стъмни: 
светлините от градината, 
терасата и басейна светват, за 
да създадат приказна атмосфера;

 Със сигурност приятелите ви ще 
останат впечатлени.

b

b
b

b

Моят дом 
в свободното време! 

Парти с 
приятели

Регулиране на 
сенниците

Музиката 
се чува на 
терасата

Touch screen

Всеки следобед, когато семейството се 
събира, можете да създадете приятна 
атмосфера само с натискане на един бутон.
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Денят е към края си и цялото семейство най-сетне 
се събира, за да вечеря и да разговаря. Вечерта 
продължава с хубав филм, предаване по телевизията, 
компютърна игра или добра книга. За всеки от тези 
варианти изберете желаната атмосфера.

Например, натискате бутон „Домашно кино”:
Осветлението се приглушава
DVD плейърът се включва
Прожекционният екран се спуска
Щорите се затварят/спускат
Отоплението се регулира до желаната температура

b

b

b

b

b

Една семейна 
вечер

Музиката 
се чува на 
терасата

Гаражната врата се 
отваря

Светлините в 
градината светят

Басейнът е 
осветен
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Моят дом
през цялата година

Пестете 
електроенергия 
в дома си

Системата на Schneider Electric 
позволява ефективно управление на 
енергията във вашия дом.
Тя дава възможност за:

Регулиране на температурата  
във всяко помещение
Автоматично изключване на 
отоплението/охлаждането на 
неизползвани помещения
Включване и изключване на 
осветлението според интензитета 
на естествената светлина
Прекъсване на електрозахранването 
в някои помещения (напр. детска 
стая)
Намаляване нивото на осветеност 
след определен час за избран период 
от време

С интелигентното управление на 
осветлението и отоплението можете 
да намалите разходите за енергия  
до �0%.

b

b

b

b

b

Детектор за движение с чувствителност 
към нивото на външна осветеност

Регулиране на 
температурата във 
всяко помещение

Автоматично 
изключване на 
захранването в 
неизползваните 
помещения
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След като веднъж системата KNX е 
инсталирана, електроинсталаторите могат 
да подменят компонентите й по всяко време, 
без да се разрушават стените.

Всяка инвестиция, направена на етап планиране и 
изграждане на системата KNX на Schneider Electric, се 
възвръща по време на експлоатация.
Ако с времето изискванията към сградния мениджмънт 
се променят, всяка промяна е бърза, лесна, пести време 
и средства.

Дългосрочни възможности 
за икономии

Регулиране на 
интензитета на 
светлината в 
градината

Автоматично 
изключване 
на външното 
осветление

Намаляване 
на нивото на 
осветеност 
след определен 
час за избран 
период от 
време
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Домът винаги е олицетворение 
на индивидуалния характер на 
притежателите му. Сериите Unica 
и Merten ви дават свободата 
да се вдъхновявате. 

Дизайн, цветове и материи могат 
прецизно да паснат с вашите 
мебели, стени и концепция. От 
термопластик, стъкло и метал до 
дърво, камък и кожа, няколко различни 
дизайна помагат за създаването на 
вашия индивидуален стил.

Оранж

Махагон

Merten M elegance - гама от метал

Изумруд РубинСапфир

Блестящо бяло Оникс

Merten M elegance - гама от стъкло

Диамант

Бяло Полярно бяло АлуминийСтомана

Родии Титан Платина-Сребро Хром

Merten M elegance - гама от дърво

Бук Вишна Орех Венге

Merten Artec

Merten 

Интелигентността 
на KNX системата 
на Schneider Electric, 
съчетана с елегант-
ността на Merten
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Unica Class Камък

Unica Class Стъкло

Unica Class Кожа

Unica Class Метал

Интелигентността 
на KNX системата 
на Schneider Electric, 
съчетана с естети-
ката на Unica

Unica Top

Камък

Сахара Трюфел

Кристално бял Кристално сив Черно огледало

Алуминий Опал

Гама от дърво

Гама от метал

Гама цветове

Череша Венге Табако

Хром Сатениран хром Никел мат Сив металик

Перла Родий

Флуорит Опал Оникс Берил

Unica Class
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Естетични и качествени 
материали, високи технологии и 
множество специални функции са 
някои от характеристиките на 
тази гама апаратура

> Мултифункционални, с 
неограничени възможности

Гамите Unica и Merten
 
Включват над 1�0 функции, които могат да 
се комбинират с различни дизайни, цветове и 
материали.

Предлагат се различни излази според националните 
стандарти и спецификата на приложението. Всички 
продукти от гамата разполагат с механизми с 
монтажна рамка и имат схема за електрическо 
окабеляване и символи за бърз и безопасен монтаж. 

При желание да подмените някои от 
първоначалното заложените функции, необходимо 
е да смените само механизма монтиран в стената 
като запазите цялостта на дизайна. 

Могат да се използват мултифункционални 
устройства, които интегрират всички функции.

Мултифункционалните устройства могат да са с 
тънък профил и дисплей с течни кристали.

> Забележителни технологии

> Надеждни и лесни за монтаж 
механизми

Продуктово  
разнообразие
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Всички продукти са сертифицирани от международната организация 
KNX, както и интеграторите на системите, които са наши 
специализирани партньори. Това гарантира на потребителите, 
че системата ще работи спрямо първоначалния ангажимент на 
компанията.

Повече за системите на Schneider Electric можете да откриете на 
адрес www.schneider-electric.bg

Всичко под един покрив

Енергоспестяване
Знаете ли, че автоматизираните системи 
за дома пестят до �0% от разходите за 
електроенергия? По този начин допринасяте и 
за опазването на планетата.

Сигурност
Сигурност при управлението, сигурност 
за дома, сигурност за вас и семейството, 
непрекъснато от всяка точка на света.

Комфорт
Създайте желания комфорт във вашия дом, 
който напълно подхожда на начина ви на 
живот.

Гъвкавост
Системата позволява промяна и 
осъвременяване при необходимост.
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