Řešení SmartStruxure Lite
Získejte kontrolu, efektivitu, hodnotu
Integrovaný řídicí systém pro malé až středně velké budovy

Make the most of your energy
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Řešení SmartStruxure Lite
VELKÉ úspory pro malé až středně velké budovy
Zavedením řešení SmartStruxure Lite™ získávají
malé až středně velké komerční budovy
dostupné řešení pro správu budov, které
splňuje jejich potřeby. Možnost neomezeného
přístupu k informacím o budově prostřednictvím
jednoduchého uživatelského rozhraní umožňuje
snížit náklady na energii a současně zachovat
vysokou úroveň komfortu.

SmartStruxure Lite
SmartStruxure Lite

SmartStruxure Lite

Vysoký výkon a cenová dostupnost v jednom
SmartStruxure Lite je rychlé a snadné řešení, jak zmodernizovat a zefektivnit malou až
středně velkou budovu s použitím webu a bezdrátové technologie pro řízení HVAC (topení,
ventilace, klimatizace) zařízení, osvětlení a měření spotřeby. Ušetřete energii i čas a zlepšete
pohodlí s minimálním dopadem na provoz.
Získejte kontrolu
Řešení SmartStruxure Lite je cenově dostupné pro ty, kteří by nevyužili velký řídicí systém, a zároveň
nabízí srovnatelné výhody za nižší cenu – pomáhá řídit energetické náklady budovy a zlepšit komfort pro
dosažení vyšší produktivity.

>> Možnosti flexibilního monitorování, řízení a plánování
>> Jednoduché webové rozhraní umožní jedním kliknutím přístup k vaši datům
>> Bezdrátová technologie je perfektním řešením pro rekonstrukci

S tímto systémem můžete
maximalizovat komfort
a efektivitu budov
do 10 000 metrů2.

Buďte výkonnější
Nemůžete řídit to, co neměříte. Proto je tu řešení SmartStruxure Lite, které vám poskytuje všechny
nástroje, které potřebujete k maximalizaci účinnosti vaší malé až středně velké budovy.

>> Okamžité úspory energie a snížení provozních nákladů
>> Snadno ovladatelná mobilní platforma pro přístup k integrovaným údajům o budově kdykoli
a odkudkoli

>> Prohlížejte si všechny vaše systémy prostřednictvím jediného uživatelského rozhraní, které lze
přizpůsobit vašim potřebám

Získejte hodnotu
Řešení SmartStruxure Lite připraví vaši budovu i pro budoucí výzvy, ať už jde o zvyšující se ceny energií či
přísnější předpisy pro energetickou účinnost.

>> Rozšiřitelné řešení, které myslí na budoucnost a dokáže růst s vaším podnikem
>> Okamžitá návratnost investic v důsledku nižších nákladů na energie
>> Instalace nenarušuje normální provoz budovy

Řízení
HVAC

Řízení
osvětlení

Řízení
energií
Řízení a monitorování

Řešení SmartStruxure Lite
Řídicí jednotky a čidla

Řídicí jednotky (MPM)

>> Otevřená integrace produktů

StruxureWare™ Building Expert

>> Potřebujete jen 1 MPM

SchneiderElectric™
a zařízení třetích stran

>> Mini-iBMS připojený přímo

jednotku, abyste získali kontrolu
nad vaší budovou

>> Řízení a monitorování

>> Několik MPM může být

HVAC, osvětlení a aplikací
Energy Managementu

>> Zahrnut pro přímou „out-ofthe-box“ funkcionalitu

propojeno s cílem rozšiřování

>> Regulátor, převodník a webový
server – vše v jednom

k přístrojům MPM

>> Žádné licenční poplatky
>> Vzdálený přístup přes web

Podporované komunikační protokoly: EcoStruxure™ WebServices, FTP, Modbus®,CANbus™,ZigBee®,EnOcean®,BACnet® a oBIX®

>> učebny
>> kanceláře
>> koleje
>> knihovny

Obchod

>> kancelářské
komplexy

>> malé podniky

Maloobchod

>> prodejny
>> nákupní
centra

>> butiky

Zdravotnictví

Pohostinství

>> pokoje pacientů
>> čekárny
>> kliniky
>> kanceláře

>> hotelové
pokoje

>> recepce
>> fitness
zařízení

Navštivte www.schneider-electric.com/buildings nebo
kontaktujte vašeho místního zástupce, abyste se dozvěděli
více o tom, jak ušetřit až 30 procent vašich nákladů na energii.
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