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Všechny novinky ze společnosti Schneider 
Electric (značky Unica, Argus aj.) měly vždy 
společného jmenovatele: dokonalé technic-
ké vlastnosti a unikátní design. Na letošním 
veletrhu For Arch firma Schneider Electric 
představila nové produkty, které dokážou za-
jistit uživatelům v domácnostech (i komerč-
ních budovách) pohodlí, bezpečí a především 
úsporu energií.

Jednou z vystavovaných novinek bylo ře-
šení Unica Air Link, které díky bezdrátové 
technologii přenosu spínacích impulzů vý-
znamně zvyšuje pohodlí ovládání osvětle-
ní či elektrických žaluzií v bytě nebo v do-
mě a zároveň umožňuje rozšíření dosavadní 
elektrické instalace o další spínače bez nut-
nosti instalace nových elektrických rozvodů. 
Bezdrátový vysílač může vypadat jako běž-
ný vypínač v jakémkoliv designu Unica (Ba-
sic, Colors, Top, Allegro, Plus) nebo může 
mít podobu elegantního dálkového ovlada-
če, kterým lze řídit osvětlení pohodlně z po-
hovky nebo si zvolit jeden z osmi nadefino-
vaných scénářů světelných atmosfér pro růz-
né příležitosti (např. sledování televize, čtení 
knihy či posezení s přáteli).

Pro větší pohodlí domova je výhodné použít 
domácí datovou síť LexCom, která byla na ve-

letrhu představena v nejmodernější verzi. Uži-
vatelé si přitom mohou vybrat komplexní da-
tovou síť pro byty s názvem LexCom Delta 8 
nebo systém pro rodinné domy LexCom Home. 

S těmito systémy je možné jediným kabelem 
rozvést signál TV+R, telefon a data do všech 
místností domu či bytu. Jednotlivá zařízení – te-
levizi, telefon, počítač – pak lze připojit do da-
tových zásuvek v designu Unica (opět ze všech 
řad Basic, Colors, Plus, Top nebo Allegro).

Ve stánku Schneider Electric byl jistě tou 
nejatraktivnější novinkou systém automatiza-
ce budov KNX. Tato inteligentní elektroinsta-
lace umí řídit osvětlení, zastiňovací doplňky 
(žaluzie, markýzy apod.), vytápění, ventila-
ci nebo klimatizaci. Dokáže spínat připojené 
zátěže, komunikovat s různými čidly (pohy-
bu, přítomnosti, světelných, teplotních či po-
větrnostních podmínek atd.), jakož i s jinými 
externími systémy. Systém KNX může být 
ovládán povely z tlačítkových nebo touch pa-
nelů, přes telefonní síť či internet. Díky této 
technologii je pobyt v budově maximálně po-
hodlný, bezpečný a efektivní z hlediska pro-
vozních i ekologických nákladů. Inteligentní 
řízení systémem KNX, který je celosvětovým 
otevřeným standardem, se uplatní nejlépe ve 
větších rodinných domech a komerčních bu-
dovách, kde je možné dlouhodobě ušetřit až 
30 % z obvyklých nákladů v porovnání s běž-
ným řešením.
[Tiskové materiály Schneider.]
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Společnost Moeller již tradičně před-
stavila své novinky na mezinárodním sta-
vebním veletrhu For Arch, který se konal 
v Pražském veletržním areálu v Letňanech 
ve dnech 23. až 27. září 2008. Společnost 
Moeller Elektrotechnika, přední výrobce 
elektroinstalačních přístrojů pro domovní 
a průmyslové aplikace, představil nejnověj-
ší trendy v oblasti inteligentního bydlení. 
Na veletrhu For Arch předvedla společnost 
Moeller návštěvníkům systém inteligent-
ní elektroinstalace Xcomfort. Základním 
stavebním kamenem systému Xcomfort je 
bezdrátový „chytrý“ vypínač. Jde o vypí-
nač napájený vlastní baterií, určený k nale-
pení na jakýkoliv povrch. Svou nezávislostí 
na kabelových rozvodech tak svým uživate-
lům přináší maximální pohodlí a flexibilitu. 
Chytrým vypínačem lze jednoduše ovládat 
osvětlení, klimatizaci, vytápění i všechny 

ostatní elektrospotřebiče, stejně jako u tra-
dičních vypínačů. 

Další výhodou systému inteligentního 
bydlení Xcomfort je snadná přizpůsobi-
telnost individuálním potřebám každého 

uživatele, jednoduchá rozšiřitel-
nost o další ovládané spotřebiče, 
velké uživatelské pohodlí a rovněž 
nezanedbatelné úspory energie.  
Na letošním veletrhu For Arch 
představil Moeller příznivcům 
moderního bydlení i novinku – 
TvolutionX. Uživatelské rozhraní 
systému Xcomfort, které umožňu-
je přes televizi ovládat osvětlení, 
vytápění i širokou škálu dalších 
domácích spotřebičů. S novými 
funkcemi předstoupil před zákaz-
níky i mozek systému Xcomfort 
– řídicí jednotka Room Manager. 

Pro návštěvníky veletrhu For Arch připra-
vila společnost Moeller exkluzivně pro ná-
kup Room Manageru velmi zajímavou ve-
letržní slevu.
[Tiskové materiály Moeller.]
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