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Komfort, úspory energií a bezpečnost
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Inteligentní elektroinstalace Ego-n®.

Pro nové stavby a rekonstrukce.
A v čem je inteligentní elektroinstalace lepší oproti běžné?
Vidí, slyší, komunikuje. Komfortně se ovládá. Je úsporná.
Stiskem jediného tlačítka snímače jste schopni ovládat
osvětlení, vytápění, žaluzie a mnoho spotřebičů v celém
domě najednou či jakkoli provázaně dle Vašich požadavků.
Stačí naprogramovat jediný snímač nebo dálkový ovladač.
Všechny prvky napojené na elektroinstalaci lze ovládat
centrálně, po místnostech a samozřejmě i naprosto individuálně.

Dostupné v designech:
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Inteligentní elektroinstalace Ego-n®.

Co je a co umí:
•O
 vládání osvětlení s možností nastavení rozličných světelných
scén po místnostech i podle činnosti
• Ovládání žaluzií, markýz, střešních oken, garážových vrat
• Ř ízení vytápění a větrání podle jednotlivých místností, ročních
období a aktuálních podmínek
• O světlení, žaluzie, topení, okna, vrata, bazén a různé
spotřebiče vzájemně spolupracují tak, aby docházelo
k optimalizaci a úsporám elektrické energie
• V případě přestavby místností nebo potřeby dalších spínačů
je elektroinstalace rozšiřitelná o bezdrátové spínače
s radiofrekvenčním ovládáním, které je možné umístit
kamkoliv (sklo, obklady, nábytek apod.).
• Spolupracuje s bezpečnostním systémem
• V izualizace na PC, vhodném tabletu nebo MDA
• Komunikuje prostřednictvím GSM telefonu nebo internetu
• Komfort a úspory – to je inteligentní elektroinstalace

04 | ABB prospekt Ego-n®

Jediným snímačem můžete ovládat osvětlení,
rolety i žaluzie najednou nebo měnit světelné
scény pro čtení, sledování televize apod.

Inteligentní a logické funkce.

Když nastane situace:
•V
 ětráte oknem – systém vypne topné těleso v dané místnosti
• Z ačíná pršet – systém zavře veškerá střešní okna, zakryje
venkovní bazén, atp.
• Venku se stmívá – systém zatáhne žaluzie třeba jen tam,
kde se svítí
• Nejste doma – systém vypne všechny spotřebiče a zásuvky
(samozřejmě např. vyjma lednice) – brání tak např. vzniku požáru
• J ste na dovolené – nebojte se zlodějů. Systém bude
simulovat Vaši přítomnost a střežit.
...a mnoho dalších funkcí, které systém naučíte

Dálkové ovládání, které může uskutečnit cokoli: ovládat žaluzie,
spouštět světelné scény a další.
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Dokonalá regulace osvětlení pro příjemnou atmosféru.

Vytvořte si vlastní světelné
scény pro každou místnost
a denní dobu nebo činnost,
kterou chcete vykonávat.
Automatické spínání osvětlení, rozlišení denního nebo nočního
režimu, stmívání žárovek, halogenových žárovek, vhodných
zářivek a svítidel s LED podle nálady nebo podle Vaší činnosti.
Svítí se vždy tam, kde se nacházíte, a v takové intenzitě, jakou
potřebujete. Osvětlení lze řídit centrálně, individuálně nebo
automatickým spínačem. A v noci? Žádné chození po tmě
a hledání spínače. Příjemné tlumené osvětlení Vám posvítí
na cestu.
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Moderní elektroinstalace není jen inteligentní, ale také komfortní.
Např. při doplnění o systém ozvučení AudioWorld.

Ovládání žaluzií, rolet a vrat pro komfort a pohodlí.

Těšte se na příjemné ranní
vstávání i večerní klid.
Probudí Vás sluneční paprsky. Žaluzie se s východem slunce
automaticky vytáhnou nebo otevřou a s příchodem soumraku
opět spustí a zatemní. V celém domě, nahoru nebo dolů.
Již žádné obíhání jednotlivých místností. Pusťte sluníčko domů
tak, jak potřebujete. A to není vše. Reaguje na déšť i vítr –
ochrání stínící techniku před přírodními živly.

Rolety v celém domě ovládáte
jediným tlačítkem.
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SNÍMAČE

snímač tlačítkový Ego-n®
vysílač ruční
vícekanálový

snímač pohybu
s RF vysílačem
snímač tlačítkový Ego-n®
s RF přijímačem

vysílač
dvojtlačítkový

vysílač
čtyřtlačítkový
snímač pohybu Ego-n®

termostat
programovatelný Ego-n®

modul binárních vstupů
hlásič kouře
Busch-Rauchalarm®
ProfessionalLINE
přístroj relé
s RF přijímačem
Busch-Rauchalarm®
ProfessionalLINE

signalizační
systém

snímače pohybu
Busch-Wächter ®

zabezpečení
objektu

hlásič teplot
Busch-Wärmealarm®
ProfessionalLINE

klasické spínače

primární sběrnice

termostat Ego-n®

modul binárních
vstupů vestavný
snímač osvětlení vestavný

modul snímače teploty vestavný

modul napájecí

modul řídicí

•S
 NÍMAČE – ovládací prvky připojené ke sběrnici
• AKČNÍ ČLENY – přístroje umístěné v rozváděči připojené ke sběrnici
• S BĚRNICE – stíněný kabel se čtyřmi vodiči
PC

WiFi router

modul komunikační

tablet, MDA
modul logických funkcí
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modul vysílací RF

AKČNÍ ČLENY

modul 0 - 10 V

modul spínací

zářivky

svítidla

spotřebiče

topení

klimatizace

zásuvky

modul žaluziový

modul stmívací
ovládání žaluzií
modul spínací pro termohlavice
stmívání svítidel

ovládání hlavic radiátorů

modul spínací vestavný

technologie bazénu

BASIC
PLUS

sekundární sběrnice

modul GSM

mobilní telefon
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Efektivní vytápění a klimatizace – úspory a pohoda.

Nejvíce energie a tím i peněz je
vynakládáno na topení.
Provozem vhodných spotřebičů v nízkém tarifu a inteligentním
řízením vytápění a klimatizace po jednotlivých místnostech
lze dosáhnout velkých úspor. Individuálním ovládáním topných
těles a jejich hlavic termostatem v každé místnosti také výrazně
ušetříte. Termostat ovládá hlavici, která reguluje těleso, a též
reaguje např. na otevřené okno. Tak si užijte pohodlí. Hlavice
již Vaše ruce nepotřebují. Opouštíte‑li dům, Ego-n® sníží teplotu
ve všech místnostech a vypne nepotřebná světla a zásuvky.
Předchází tak vzniku požáru např. necháte-li omylem sepnutý
spotřebič (např. vařič, žehličku aj.). Spotřebiče, které trvale
potřebují energii, zůstanou připojeny. A pokud se chystáte
domů dříve a topení nebo klimatizace ještě neběží naplno,
stačí zaslat SMS zprávu a o vše je postaráno.
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Digitální termostat pro řízení vytápění
i chlazení v jednotlivých místnostech.
Opouštíte-li dům, můžete snížit teplotu
ve všech místnostech stiskem jednoho
tlačítka.

Centrální i dálkové ovládání, vizualizace – maximální komfort.

Jediným tlačítkem.
Dosud jste byli zvyklí ovládat osvětlení a spotřebiče stiskem
spínače. Každý zvlášť zapnout a pak vypnout. Užívejte si
pohodlí při použití dálkových ovladačů s možností volby
až 16 různých funkcí pro pohodlné ovládání osvětlení, žaluzií
a spotřebičů z křesla obývacího pokoje nebo ze zahrady.
Z obývacího pokoje zapnete ovladačem např. osvětlení bazénu
a vyhřívání, nebo změníte světelnou scénu obývacího pokoje
dle nálady a činnosti. Váš dům toho bude umět hodně. Není
třeba obávat se, že si nastavení nezapamatujete. Pomocí
vhodného tabletu nebo MDA, podporujících Adobe Flash
aplikace, si zobrazíte jednotlivé místnosti a v nich virtuální
ovládače. Hned tak víte o aktuálním nastavení, které můžete
kdykoliv změnit. Systém komunikuje též prostřednictvím SMS
zpráv a internetu.

Ovládání a vizualizace pomocí vhodného
tabletu nebo MDA.
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Simulace přítomnosti, střežení.

I když jste na dovolené,
Váš dům žije.
Chvíli se svítí tam, a pak zase jinde. Žaluzie se spouštějí
a vysouvají. A pokud by pronikl do zahrady nezvaný host,
systém si na něj posvítí. Inteligentní elektroinstalace může
spolupracovat se zabezpečovacím systémem a v případě
narušení objektu Vám podá zprávu na GSM telefon nebo
na pult centrální ochrany.

Zahrada a bazén.
V parném létě jistě oceníte, když péči o Váš trávník
převezme sama elektroinstalace. Ráno a večer pokropí
trávník, zkontroluje chod filtrace bazénové vody, a pokud její
teplota klesne pod nastavenou hodnotu, sepne její vyhřívání.
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Snímač pohybu automaticky zapíná
osvětlení, když máte plné ruce,
nebo v noci, když nevidíte na spínač.

Jmenuji se Ego-n®.

Inteligentní elektroinstalace.

Spící člověk kouř čichem nezaznamená, tento
hlásič kouře ano, vždy. Životnost baterie je 10 let.

Vzájemným propojením ovládacích snímačů, funkcí systému
a spotřebičů získáte skutečně inteligentní dům. Inteligentní
elektroinstalaci lze využít i pro částečná řešení, např. pouze
pro osvětlení či vytápění. I tehdy Vám přinese výrazně vyšší
komfort a úspory energií a to při rozumných pořizovacích
nákladech.

Spolupráce s klasickou
elektroinstalací.

Venkovní snímač pohybu hostům pomáhá
a nevítané návštěvy odhání.

Ego-n® si rozumí i s prvky klasické elektroinstalace.
Lze připojit běžné spínače, venkovní pohybová čidla,
hlásiče kouře, teploty i úniku vody apod.
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Design – 28 barevných provedení.
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bílá / ledová bílá

bílá / ledová oranžová

bílá / ledová zelená

bílá / bílá

bílá / ledová šedá

grafitová / ledová bílá

bílá / bílá

bílá / ledová bílá

bílá / ledová šedá

slonová kost / ledová bílá

agáve / ledová bílá

kávová /
ledová opálová

karamelová /
ledová šedá

karmínová /
ledová šedá

bílá / bílá

bílá / ledová bílá

bílá / ledová zelená

titanová

starostříbrná

šampaňská

arktická

antracitová

titanová / třešeň

starostříbrná /
přírodní buk

starostříbrná / olše

starostříbrná / třešeň

bílá / ledová modrá

antracitová / mahagon

Přehled snímačů Ego-n®.

snímač tlačítkový Ego-n®,
jednonásobný

snímač tlačítkový Ego-n®,
dvojnásobný

snímač tlačítkový Ego-n®,
jednonásobný, s RF přijímačem

snímač tlačítkový Ego-n®,
dvojnásobný, s RF přijímačem

vysílač RF dvojtlačítkový,
nástěnný

vysílač RF čtyřtlačítkový,
nástěnný

snímač pohybu Ego-n®

termostat Ego-n®

termostat programovatelný
Ego-n®

snímač tlačítkový Ego-n®
s LCD

Fungování inteligentní elektroinstalace Ego-n® v 3D animaci!
Zašlete nám SMS a my Vám ji
zašleme na CD ZDARMA!
SMS zasílejte ve tvaru:
PEG101 JMÉNO PŘÍJMENÍ ULICE ČP MĚSTO PSČ
na telefonní číslo 731 552 388.
Cena SMS zprávy odpovídá ceně běžné SMS
dle Vašeho tarifu a operátora.
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Kontaktujte nás

ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.:
483 364 111
Fax:
483 364 159
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
www.ego-n.cz
www.abb.cz/elektropraga

