Jak silné jsou Vaše
základy?
Zařízení pro komplexní integrovaná řešení správy budov.

EcoStruxure 												
Ovládejte, hlídejte a řiďte celkový výkon Vaší společnosti
Integrovaná systémová architektura EcoStruxure – Jak pracuje?
Jednoduchý a otevřený přístup systémové architektury EcoStruxure se zaměřuje
na potřeby společností, které chtějí být připravené na budoucnost. Otevřené adaptabilní
provedení zajišťuje, že společnosti mohou využít investice do své stávající infrastruktury,
a zároveň se připravit na budoucí vývoj technologií.
Integrovaná řešení pro řízení a kontrolu kritických oblastí
Architektura EcoStruxure integruje kritické oblasti Energy Managementu
a sjednocuje monitorování, vytváření reportů i řízení energetické účinnosti.
Je kompatibilní se systémy třetích stran, díky tomu lze využít stávajících investic.

Pět oblastí naší specializace

Produkty a řízení

Řízení napájení
Vedoucí energetik zajišťuje dostupnost energie,
snižuje účty za energie (voda, vzduch, plyn,
elektřina a pára), omezuje emise CO2 a řídí
přechod na obnovitelné zdroje energie.

>M
 ěření energie
> R
 egulace kvality energie
> L
 okální ochrana
a ovládání NN/VN

> Inteligentní napájení
a řízení motorů
> P
 řeměna obnovitelné
energie
> D
 obíjení elektromobilů

Řízení strojů a procesů
Výrobní ředitel řídí produktivní závod, zajišťuje
efektivitu procesů a výkon strojů a optimalizuje
technickou přípravu, provoz, energii a náklady
na údržbu.

>
>
>
>

> Ř
 ízení strojů
> Vzdálený management
poboček
> Vysoká dostupnost
a bezpečnost

Řízení datových center
Zástupce IT zajišťuje dostupnost serverů, kritických
dat a aplikací prostřednictvím inteligentního nasazení
IT zařízení, zabezpečeného napájení a vyhrazených
SLA. Zároveň zlepšuje energetickou účinnost využitím
chlazení, optimalizace IT kapacit a energetických
reportů.

 ízení výroby
Ř
Řízení informací
Automatizace procesů
Pokročilé řízení procesů

> S
 íťová konektivita
> Rackové systémy
> Zdroje nepřetržitého
napájení

Řízení budov
Správce budovy zajišťuje, aby bylo prostředí
budovy postaveno na technologiích, které zlepšují
komfort a produktivitu uživatelů a snižují spotřebu
kWh/m2.

> Ř
 ízení HVAC
> Řízení osvětlení
> Řízení venkovního
osvětlení

Řízení bezpečnosti
Vedení bezpečnosti zajišťuje bezpečnost lidí
a majetku a chrání fyzické prostředí pomocí
integrovaných technologií.

> V
 ideo monitorování
> Nouzové osvětlení
> Detekce vniknutí

Zdravotnictví

Datová
centra

> R
 egulace chlazení
> Dohled

> Ř
 ízení rolet
> Řízení místností

> Ř
 ízení přístupu
> Bezpečnost a požární
ochrana

Komerční
budovy

Vzdělávání

–
												integrovaná
systémová architektura

Produktivní řízení
společnosti
Generální ředitelé, finanční ředitelé
a energetici mají úplnou kontrolu nad
efektivním využíváním provozních
nákladů a mohou sledovat potenciální
úspory energií na všech potřebných
úrovních organizace. Systémová
architektura EcoStruxure umožňuje,
aby Vaše investice do ovládání energií
přinesla nejvyšší návratnost bez
ohledu na to, kterého dodavatele jste
si zvolili v minulosti, a jaké technologie
Vám budou nejvíce vyhovovat
v budoucnosti.

Integrovaný dohled

Vzdálený dohled

Ředitel pobočky může zajistit možnost
nepřetržitého obchodování, nadstandardní
uživatelský komfort, bezpečnost používaných
zařízení a vysokou energetickou účinnost.
Pomocí našich řešení může ředitel pobočky
řídit integrované domény z jednoho místa,
zajistit si vyšší výkon a rychle reagovat
na nové situace. Použijte integrované
řízení poboček pro budovy, datová
centra, průmyslové továrny i energetiku
čí infrastrukturu.

Nástroje pro vzdálené
monitorování Vám
umožňují řídit energii
z jakéhokoliv místa
na světě.

Obchod

Hoteliérství

Architektura EcoStruxure spojuje
účinnou regulaci s globálními
řídicími systémy a přináší tak
až 30% úsporu energie.

Uživatelské rozhraní
Mobilní aplikace
Řízení
Zobrazovací zařízení

Síla chytrých
budov leží
na jejich
základech

Automation Servery

(síťové regulátory)

Víceúčelové regulátory

Technická místnost

Obytné prostory

( jednoúčelové regulátory)

( jednoúčelové regulátory)

Snímače

Periferie

Termostaty/Spínače

Ventily a pohony

Měření proudu

Silné základy jsou založeny
na spolehlivých, kvalitních
a inovativních řešeních.

Ventily/Pohony

Snímače

Vykonávají zásadní povely systému

Předávají všechny důležité údaje

správy budovy, které jsou základem

o kvalitě vzduchu, teplotě a vlhkosti

pro spolehlivou regulaci. HVAC může

na vyšší úrovně systému správy

tvořit až 40 % energetických nákladů

budovy, čímž zvyšují bezpečnost

budovy. Regulace na úrovni ventilů

a energetickou efektivitu provozu.

a pohonů je pro optimální výkonnost
systému správy budovy klíčová.

Zdravotnictví

Datová
centra

Komerční
budovy

Vzdělávání

Jak silné jsou Vaše základy?
HVAC může tvořit až 40 % energetických nákladů budovy. Efektivní
chytré budovy jsou postavené na systému spolehlivých regulátorů,
které pomáhají kontrolovat a snižovat energetické náklady budov,
a poskytují včasné varování před potenciálními problémy
a nebezpečnými stavy systému.
Periferie Schneider Electric jsou základem řešení SmartStruxure™
a SmartStruxure Lite. Umožňují zlepšovat efektivitu a přispívají k celkové
hodnotě systému správy budov. Pokud nedochází ke sledování regulace
na úrovni provozních zařízení, nepracuje systém správy budovy
na nejefektivnější a optimální úrovni.
Snímače, ventily a pohony poskytují spolehlivou a efektivní regulaci HVAC
systémů pro množství aplikací, včetně fan-coil a VZT jednotek, chlazení
a vytápění, včetně dálkového vytápění. Tyto aplikace jsou zastoupeny v řadě
tržních segmentů, jako např. zdravotnictví, datová centra, komerční budovy,
vzdělávání a hoteliérství.

Termostaty/
Spínače

Monitorování/
Měření proudu

Nezbytná teplotní a snímací

Poskytuje snímací technologii pro

technologie pro aplikace monitorování

konzistentní informace o průtoku

budov, které udržují komfortní

proudu, což pomáhá předcházet

a efektivní prostředí.

poruchám a určit stav v kritických
aplikacích, včetně motorů s pohonem
napřímo, řemenem nebo čerpadlem.

Obchod

Hoteliérství

HVAC může tvořit
až 40 % energetických
nákladů budov.

Maximalizace efektivity na provozní úrovni

OBYTNÉ PROSTORY

HVAC

Zdravotnictví

Komerční
budovy

Datová centra

Bezpečnost a efektivita

Efektivita a optimalizace

Elegance a celistvost

Redukce provozních nákladů

Maximalizace energetické

Energetická efektivita,

a současné zajištění komfortu

efektivity a vytváření optimálních

spolehlivost systému

a bezpečí

provozních podmínek

a bezpečnost

Vzduchotechnická jednotka
Vzduchotechnická jednotka upravuje a cirkuluje vzduch
v HVAC systému. Jednotky typicky obsahují ventilátor,
topné a/nebo chladící prvky, filtrační komory, tlumiče
hluku a zvlhčovače. Většinou je jednotka připojena ke
vzduchovodu. Vzduch procházející vzduchotechnickou
jednotkou je filtrován a ohříván nebo chlazen.
Energeticky efektivní vzduchotechnické aplikace spoléhají
na přesné měření a řízení komponent vzduchotechnických
jednotek. Správný typ měřících a regulačních zařízení –
snímačů, ventilů a pohonů - pomáhá zajistit maximální
komfort, který je snadné spravovat a udržovat.

Zdravotnictví

Datová
centra

Komerční
budovy

Vzdělávání

Fan-coil
Fan-coil jednotka tvoří součást HVAC systémů v rezidenčních, komerčních a průmyslových
budovách. Fan-coil jednotka je typicky připojena k potrubí a slouží k regulaci teploty v prostoru,
kde je instalována, nebo v několika prostorech současně. Je ovládána pomocí dvoupolohového
spínače, termostatu nebo prostorového regulátoru.
Energeticky efektivní fan-coil aplikace se spoléhají na přesnou teplotní regulaci pomocí ventilů,
které tvoří základ systému regulace. Měření na této úrovni je klíčové pro optimální efektivitu
systému a komfort přítomných osob.

Obchod

Vzdělávání

Hoteliérství

Inteligence a adaptabilita

Efektivita a flexibilita

Komfort a konektivita

Zajištění výkonnosti systému,

Přístup k informacím s ohledem

Optimalizace energetické

komfortu a bezpečnosti

na estetiku

efektivity a zlepšování
uživatelského zážitku

STROJOVNY
Dálkové vytápění/
Deskový výměník tepla
Systém dálkového vytápění rozvádí teplo vytvářené
v centralizované teplárně pro komerční i rezidenční aplikace.
Dálkové chlazení dodává do komerčních a rezidenčních budov
chlazenou vodu.
Typická jednotka dálkového vytápění/deskového výměníku
tepla se skládá z množství zařízení, včetně ventilů, termostatů,
teplotních a/nebo tlakových snímačů a průtokoměrů. Bez
možnosti snímat změny vlhkosti a teploty je systém oslaben.

Obchod

Hoteliérství

Fan-coil
Fan-coil jednotky dodávají jako součást
regulačního systému budovy ohřátý vzduch do
komerčních prostor nebo pokojů. Ventily, pohony
a snímače jsou primární ovládací zařízení,
tvořící základnu systému, detekující kritické
změny a odesílající tyto informace prostorovým
regulátorům na vyšších úrovních.

Termostaty/
Prostorové regulátory
Digitální termostaty

1

Řada TC300
Termostaty TC300 poskytují dvoustavovou
regulaci pro dvoutrubkové nebo
čtyřtrubkové aplikace fan-coil jednotek.
Dále poskytují několik možností úspory
energie včetně „Eco“ tlačítka, které
slouží k automatickému nastavení teploty
v nejefektivnějším rozsahu. Dále je to
nastavení rychlosti

2

Elektromechanické termostaty

3

Prostorové regulátory

Řada TC100
Řada TC100 nabízí snadnou instalaci
a ovládání, což ji dělá ideálním řešením pro
jakoukoliv současnou budovu. Dostupné je
dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové provedení
s dvoustavovou regulací. Umožňuje nastavit
požadovanou teplotu, rychlost ventilátoru
a jeho režim. Řada TC100 je optimalizována
pro kancelářské budovy, hotely a rezidenční
aplikace.
Řada SE 8000

Prostorové regulátory řady SE8000
poskytují výrazné úspory prostřednictvím
přesné regulace teploty a zlepšený
uživatelský zážitek díky jedinečným
možnostem nastavení. Tyto vlastnosti jsou
speciálně navržené pro fan-coil jednotky
s nízkým a síťovým napětím.

Snímače
4

Teplota

5

Teplota, požadovaná hodnota,
rychlost ventilátoru

Řada STR
Úvodní řada STR nástěnných modulů
je vhodná pro veřejné budovy. Nabízí
jednoduchý a zároveň elegantní design
společně s přesným měřením teploty
v obytných prostorách.

Řada STR
Pro dodatečnou funkcionalitu a lepší
kontrolu z obytných prostorů přinášejí
modely řady STR pohodlí nastavení změny
přímo uživatelem. Požadovaná teplota
a třírychlostní nebo On/Off regulace
ventilátoru nabízí maximální kontrolu.
Diskrétní LED indikátor zobrazuje aktuální
stav jednotky.

Zdravotnictví

Datová
centra

Komerční
budovy

Vzdělávání

Nabídka produktů
7

9

8

10

6

12

5

11

Teplota, požadovaná hodnota,
rychlost ventilátoru a displej

10

Kulové

11

PICV

Řada STR
STR350 a STR351 používá LON komunikaci pro
zobrazení a ovládání teploty a rychlosti ventilátoru.
Oba modely obsahují dodatečný analogový vstup,
kterým lze připojit snímač CO2, relativní vlhkosti
nebo přítomnosti osob. Modely STR350 a STR351
jsou vybavené LCD displejem pro zobrazení
a ovládání množství obsažených funkcí.

Ventily/Pohony
Zónové - Termoelektrické

7

Ventily řady VZ*08*
Termoelektrické pohony MP140
Tyto lineární ventily s krátkým zdvihem jsou
určené pro fan-coil a další malé koncové jednotky.
Konfigurace 2, 3 a 4cestných ventilů pokrývají
všechny typy okruhů. Pohon MP140 poskytuje
tiché ovládání ventilů všech velikostí; velký
průtok a těsné uzavření přispívají k energetickým
úsporám.

ERIE

8

Ventily řady VT
Pohony AG a AH
Špičkové zónové ventily pro spolehlivou regulaci
průtoku. Vysoký průtok a široká nabídka pohonů
s vratnou pružinou jsou vhodné pro jakoukoliv
aplikaci; „nasouvací“ provedení spojení s pohonem
umožňuje snadnou a rychlou instalaci.

1

2

3

4

5

6

Ventily řady VB210R, VB310R
Pohony MB3 a MB6
Dvoucestné a třícestné ventily s charakteristikou
pro jemnou regulaci. Jedná se o robustní ventily
s nízkým průsakem určené pro vysoké tlaky.
Ventily i pohony nabízejí fan-coil aplikacím
jednoduchou instalaci a dlouhou životnost.

Ventily řady VP223R
Pohony MP140 nebo MP200
Tlakově nezávislé regulační ventily zajišťující
vyváženost budovy bez zbytečného nadbytku
teplé nebo chlazené vody ve fan-coil jednotkách.
Bez oddělených regulačních ventilů a času
nutného k vyvažování je instalace podstatně
jednodušší.

Monitorování proudu
12

Proudové spínače

Řada H600
Proudové spínače H600 poskytují cenově
efektivní řešení pro monitorování stavu fan-coil
jednotek a dalších systémů se stálou zátěží.
Díky optimálním spínacím úrovním, jednoduché
instalaci a polovodičovému provedení
poskytuje řada H600 jednoduché ale efektivní
řešení pro fan-coil aplikace.

Zónové – Elektromechanické

9

Ventily řady VZ*19*
Pohony řady MZ20
Tyto malé lineární zónové ventily poskytují
přesnou regulaci nezbytnou v koncových
jednotkách s teplou/chlazenou vodou, jako
například fan-coil. Ventily používají dvojitý
O-kroužek na kuželce pro zabránění průsaku
portů. Zdvih 5,5 mm a vysoká přesnost
elektromechanického pohonu MZ20 umožňují
spolehlivou regulaci.

Obchod

Hoteliérství

Všechny periferie jsou
propojeny
s řešením SmartStruxure, flexibilním
a škálovatelným systémem správy budov,
optimalizujícím spotřebu energie
a udržujícím zdravé a produktivní prostředí.
SmartStruxure Solution
Automation Server

Vzduchotechnická jednotka
Termostaty/Spínače
Vzduchotechnické jednotky obsahují množství
termostatů, spínačů, snímačů, pohonů a ventilů,
které tvoří první linii ochrany systému správy
budovy před nežádoucími výkyvy kvality vzduchu
a teploty.

Protimrazové termostaty

1

Řada STT
Chrání kritické prvky vzduchotechnických
jednotek před namrznutím a eliminují tak
nákladné opravy škod způsobené prasklým
potrubím. Řada STT detekuje potenciální
námrazu a chrání vybavení izolací
ventilátorů, tlumících klapek, čerpadel
a ventilů. Možnost automatického nebo
manuálního resetu dává uživateli volnost
ve výběru úrovně kontroly.

Tlakové spínače

2

Řada SPD910
Detekuje diferenciální tlak ve ventilátorech
a filtrech vzduchotechnických jednotek
a poskytuje důležité informace o jejich
stavu. Ovládací tlačítko s jasnou stupnicí
umožňuje snadné nastavení požadované
hodnoty.

Ventily/Pohony
PICV

3

Řada VP223R / VP224R
Tlakově nezávislé regulační ventily poskytují
vysokou efektivitu vzduchotechnických
jednotek díky stabilnímu a regulovanému
průtoku teplé a chlazené vody, nezávisle
na změnách tlaku v systému.

Regulační ventily

4

Zdravotnictví

Datová
centra

Řada VG210R / VG310R
Tyto ventily splňují nároky VZT aplikací
díky schopnosti poskytnout velice přesnou
regulaci teploty (topení/chlazení)
v kompaktním provedení. Unikátní
provedení těsnění sedla a vřetene poskytuje
spolehlivé a těsné uzavření s nulovým
průsakem.

5

Řada Forta

6

Pohony regulačních klapek

MG600C, MG600C-SR, M800
Pohony Forta poskytují flexibilní řízení
lineárních dvoucestných a třícestných
regulačních ventilů používaných pro teplou
nebo chlazenou vodu ve VZT systémech.
Schopnost jemné regulační odezvy na
změnu jakéhokoliv řídicího signálu přináší
zcela novou úroveň přesnosti do regulace
VZT aplikací. Model M800 s vysokou
rychlostí úplného otevření je ideální pro
chladící spirály VZT jednotek, které vyžadují
rychlé otevření po spuštění.
Řada MD
Pohony regulačních klapek MD lze použít
pro klapky s plochou 1 až 8 m². Spolehlivost
a jednoduchá instalace podpořená
dodatečným příslušenstvím, včetně svorek
pro široký rozsah vřeten, montážních
souprav a pák pro pohon jakéhokoliv
mechanického spoje.

Komerční
budovy

Vzdělávání

Nabídka produktů
8

8

2

10

7

5

13

12
5

13
5

3
4

1

9

Snímače
7

Ventilace - Teplota

8

Ventilace - Vlhkost a teplota

9

10

Řada STD
Zajistěte optimální efektivitu vzduchotechnických
jednotek umístěním teplotních snímačů
na strategická místa v potrubí. Snímače jsou
dostupné s různou délkou sondy a množstvím
snímacích prvků. Snímače řady STD lze specifikovat
pro nejnáročnější požadavky VZT regulace.

Řada SHD
Řada SHD je navržena pro poskytování údajů
o vlhkosti ve ventilačních systémech včetně VZT
aplikací. Snímače SHD umožňují přesnou regulaci
vlhkosti a komfortu. Jsou tvořeny aktivním
snímacím prvkem a analogovým výstupem. Řada
SHD je dostupná v následujících provedeních:
•
pouze vlhkost,
•
kombinace vlhkost/teplota.

Ventilace - Diferenciální tlak vzduchu

Řada SPD
Vysílače diferenciálního tlaku vzduchu monitorují
ventilátory a filtry VZT jednotek a poskytují tak
ucelený obraz o činnosti motoru ventilátoru a stavu
filtru. SPD snímač obsahuje aktivní snímací člen
pro snímání diferenciálního tlaku vzduchu. Modely
jsou dostupné v různých tlakových rozsazích
s vestavěným LCD displejem nebo bez něj.

Ventilace - Optimální kombinace 3-v-1
CO2/vlhkost/teplota

Řada SCD
Kombinovaný snímač maximalizující energetické
úspory a pomáhající optimalizovat ventilaci. Tyto
snímače umožňují detekovat fluktuace úrovně
CO2 ve ventilaci a regulovat jeho koncentraci
připuštěním čerstvého vzduchu dle aktuální potřeby
- šetří energii a zároveň zvyšuje komfort.

Obchod

Hoteliérství

11

3

2

6

11

Ventilace - Kouř

Řada UG-3 s Venturiho trubicí
Včasná detekce kouře ve ventilace je kritická.
Řada UG-3 obsahuje optický detektor s reléovými
výstupy. Trubice i kryt jsou navržené pro optimální
proudění vzduchu detektorem.

Monitorování proudu
a frekvenční měniče
12

13

Monitorování proudu

Spínače a převodníky
Schneider Electric nabízí řadu vysoce výkonných
spínačů a převodníků poskytující spolehlivé
monitorování proudu ve vzduchotechnických
aplikacích. Různé varianty lze nasadit v aplikacích
až do 800 A.

Frekvenční měniče

Altivar 212
Altivar 212 značně snižuje spotřebu energie
v systémech vzduchotechniky díky monitorování
a optimalizaci zátěže motoru.

Všechny periferie jsou
propojeny

s řešením SmartStruxure, flexibilním
a škálovatelným systémem správy budov,
optimalizujícím spotřebu energie
a udržujícím zdravé a produktivní prostředí.
SmartStruxure Solution
Automation Server

Dálkové vytápění/Deskový výměník tepla*
Snímače
Systémy dálkového vytápění/deskových výměníků
tepla pro městské nebo centralizované výtopny
jsou schopné dosáhnout vynikajících výsledků
v oblasti energetických úspor a snížení znečištění
životního prostředí.
Pro dosažení požadovaného výsledku musí
všechny prvky systému pracovat společně.
To je podmíněno spolehlivými komponentami
v základech systému; těmi jsou tlakové spínače,
ventily, pohony a snímače schopné včasného
varování, které pomůže odvrátit potenciálně
nebezpečné stavy systému.

1

Ponorné - Teplota

2

Kontaktní - Teplota

3

Venkovní - Teplota

Řada STP
Přímé umístění teplotního snímače do
potrubí s jímkou nebo bez, poskytuje
přesný monitoring a regulaci. Díky
dostupnosti různých délek sond a množství
snímacích prvků mohou být STP snímače
specifikovány pro plnění požadavků většiny
aplikací dálkového vytápění.

Řada STC
STC snímače jsou ideální pro monitorování
teploty vody v potrubích vyžadujících
neinvazivní řešení. Řada STC je navržena
pro montáž přímo na trubky do průměru
90 mm a je dostupná s množstvím
snímacích členů.

*Komponenty aplikací dálkového vytápění/
deskových výměníků tepla pracují podobně
v aplikacích dálkového chlazení, kdy je do budov
dodávána chlazená voda.

Řada STO
STO snímače jsou navržené specificky pro
venkovní montáž, což je vhodné pro aplikace
dálkového vytápění. Kryty ve tvaru kupole
poskytují nezbytnou ochranu v nejnáročnějších průmyslových podmínkách.

Měření a monitorování
proudu
Monitorování proudu

4

Snímače a převodníky
Schneider Electric nabízí kompletní řadu
spínačů a převodníků, které poskytují vysokou
výkonnost a spolehlivé monitorování proudu
pro aplikace vodních čerpadel. Různé varianty
lze nasadit v aplikacích až do 800 A.

Měření tepelné energie

5

Zdravotnictví

Datová
centra

Ultrazvukové měřiče tepla
V mnoha případech nestačí sledovat pouze
energii od dodavatele primárními měřidly.
Sekundární měření poskytuje hodnotné
informace, které lze využít k řízení spotřeby,
identifikaci potenciálních energetických úspor
a přesnému rozdělování nákladů mezi uživatele.
Nabídka měření tepelné energie od Schneider
Electric pomáhá kontrolovat různorodé
požadavky široké škály aplikací dálkového
vytápění.

Komerční
budovy

Vzdělávání

Nabídka produktů
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Řada V231 / V232
Ventily V231 a V232 poskytují optimální
rovnoprocentní průtokovou charakteristiku
s velkým průtočným poměrem pro přesnou
regulaci v aplikacích dálkového vytápění.

Velké vyvážené kuželové ventily

Řada V222 / V292
Řada V222/V292 poskytuje rovnoprocentní průtokovou charakteristiku,
čímž zajišťuje předvídatelný a lineární
průtok. Pohon Forta pasuje na většinu
velikostí a kvalitní materiály kuželky
a vřetene zajišťují dlouhou životnost.
Ventily jsou dostupné v provedení ze
šedé litiny pro tlakovou třídu PN 16
a tvárné litiny pro třídu PN 25.

9

Řada Forta

10

Klapkové ventily (uzavírací)

1

10

Venta - Tvárná litina

M800, M1500, M3000
Díky citlivé odezvě na změnu řídicího
signálu představuje řada Forta
optimální volbu pro aplikace dálkového
vytápění. Mezi vlastnosti řady Forta
patří univerzální řídicí signál a jemná
proporcionální regulace zajišťující vysoký
průtočný poměr ventilů Venta, což je činí
ideálními pro regulaci teploty média
z tepelných výměníků ve výtopnách.

Řada VF208W
Klapkové ventily poskytují dvoupolohovou
regulaci v systémech dálkového vytápění
s omezeným prostorem. Typickými
aplikacemi jsou rozvodny, kotelny
a vodárny. Unikátní gumové těsnění
umožňuje nízký uzavírací moment
a samomazací valivá ložiska zajišťují
dlouhodobě spolehlivou regulaci.

Ventily/Pohony
Venta - Bronzové

6

Řada V241 / V341
Tyto ventily zajišťují nejstabilnější a nejpřesnější
regulaci vody. Bronzové tělo a leštěná nerezová
sedla umožňují vysoký rozdíl tlaků a nízký průsak.
Bytelné provedení ucpávky zajišťuje spolehlivý
provoz se znečištěnými médii.

Všechny periferie jsou
propojeny
s řešením SmartStruxure, flexibilním
a škálovatelným systémem správy
budov, optimalizujícím spotřebu
energie a udržujícím zdravé
a produktivní prostředí.
SmartStruxure Solution
Automation Server

Obchod

Hoteliérství
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SmartStruxureTM Lite

Efektivita – jednoduše, dostupně, výhodně

Vzdělání

Obchod

> učebny
> kanceláře
> koleje
> knihovny

> kancelářské
komplexy
> malé podniky

Řídicí jednotky a čidla
Připojte, monitorujte a ovládejte systémy
budovy prostřednictvím regulátorů
a snímačů určených přímo pro systémy
HVAC, osvětlení a napájení, které spadají
do stále se rozšiřujícího ekosystému
integrovaných zařízení Schneider Electric
třetích výrobců.

Zdravotnictví

Komerční
budovy

Vzdělávání

Obchod

Řídicí jednotky MPM
MPM zařízení tvoří spojení mezi systémy budovy a možností je
řídit. Kombinují regulátor, bránu a web server v jednom zařízení.
Umožňují integrovat množství zařízení a systémů díky drátové i bezdrátové komunikaci, včetně: EnOcean, ZigBee, Modbus, stejně jako
analogové a digitální vstupy a výstupy.

Maloobchod

Zdravotnictví

> prodejny
> nákupnícentra
> butiky

> pokoje pacientů
> čekárny
> kliniky
> kanceláře

Hoteliérství

> hotelové pokoje
> recepce
> fitness zařízení

StruxureWareTM Building Expert
Software pro SmartStruxure Lite je plně
programovatelný a obsahuje:

Hoteliérství

Přístup
> Lokální nebo vzdálený
přístup přes LAN
nebo web
> Ochrana práv uživatele

Řízení
> Programování pomocí
skriptů nebo grafického
programování
> Plánování, události, alarmy

Monitorování
> Dashboardy
> Plány budovy

Škálovatelnost
> Export dat pro analýzu
> Integrace s ostatními
systémy

Integrovaný řídicí systém
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 Vašim datům
> Bezdrátová technologie je perfektním řešením pro rekonstrukci

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

S tímto systémem
můžete maximalizovat
komfort a efektivitu budov
do 10 000 m2.

> 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

Zdravotnictví

Obrázek SmartStruxure - VPR.indd 1

Komerční
budovy

Vzdělávání

Obchod
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Architektura řešení SmartStruxure™ Lite

Architektura řešení
StruxureWare™ Building Expert
(Webové rozhraní)

Spínač
osvětlení

MPM-GW
regulátor

Pohon PICV
ventilů

Snímač
přítomnosti
osob
Pokojový
senzor

EnOcean®

Prostorový
regulátor SE8000

MPM-UN
regulátor

Pohon
kulového
ventilu

Prostorový
regulátor SE8000

ZigBee® Pro

Elektroměr

Modbus® RTU

Elektroměr
Acti 9

MPM-UN
regulátor

MPM-VA
regulátor

Teplotní/BTU
snímač

Prostorový
regulátor SE7000

Prostorový
regulátor SE8000
Snímač
do VZT
potrubí

Proudový
spínač

Spínač
osvětlení

ZigBee® Pro

Pohon
kulového
ventilu

Svorkovnice
Pohon
regulačního
ventilu

Dveřní/okenní
kontakt

Poznámka:
- Pokojové regulátory a MPM zařízení pracují v rámci sítě ZigBee Pro jako směrovače
V reálné aplikaci je však regulátor připojen k jednomu MPM zařízení a komunikace
probíhá způsobem peer-to-peer
- Jakýkoliv MPM-UN/MPM-VA regulátor může být Modbus master

Please note:

•

Snímač
přítomnosti
osob

Bezdrátový
pohon
Ponorný
senzor
Pohon
regulačního
ventilu

Správa budov

Hoteliérství

EnOcean®

Pokojový
senzor
Svorkovnice

Řešení pro Vaše komplexní požadavky

		

Řešení SmartStruxure obsahuje

SmartStruxureTM

Software

Hardware

									

							

Chytřejší
Přehled všech kritických
systémů budovy a sběr jejich
dat.

Zdravotnictví

Komerční
budovy

Vzdělávání

Obchod

Automation Server

Automation Server je výkonné zařízení, které lze použít jako samostatný server řešení
SmartStruxure a zároveň umožňuje řídit I/O moduly a spravovat nebo monitorovat zařízení
na sběrnici. Vestavěný Automation Server pracuje jako samostatný StruxureWare Building
Operation server s instalovanými I/O moduly jako jeden celek ve velice malém provedení.
Ve středně velkých a velkých instalacích je použito více Automation Serverů, které spolu
komunikují prostřednictvím protokolů TCP/IP.

Inženýrství

							

Instalace

Servisy

díky čemuž jsou budovy

Efektivnější
Vyšší energetická efektivita
budovy, snížená spotřeba
a náklady.

Udržitelné
Vytvoření komfortního
prostředí, které zvýší
produktivitu a hodnotu budovy.

StruxureWareTM Building Operation (SBO)
Software řídicí řešení SmartStruxure, poskytuje integrované monitorování, řízení a správu
energie, osvětlení a HVAC (topení, ventilace, klimatizace). Jedná se o centralizovaný systém
s distribuovanými informacemi, což přispívá k optimalizaci výkonnosti budovy. Enterprise
Server StruxureWareTM Building Operation je hlavním článkem systému a poskytuje klíčové
funkce, jako je řídicí logika, záznam trendů a správu varovných hlášení. Enterprise Server
je verzí aplikace systému StruxureWare Building Operation Server operačního systému
Windows®, která shromažďuje data z pracovišť pro agregaci a archivaci. Je však dostatečně
flexibilní pro zajištění běhu samostatných aplikací. Slouží též jako centrální uzel pro administraci prostřednictvím aplikací WorkStation nebo WebStation pro SBO, inteligentní Building Management System společnosti Schneider Electric. Web Services umožňují snadné
propojení systémů a bezpečné sdílení informací přes internet prostřednictvím standardních
protokolů HTTP a XML.
Příklad: předpovědi počasí, kurzy, ceny tarifů apod. EcoStruxure™ Web Services poskytují
jednotnou a snadnou integraci produktů Schneider Electric. Mezi další funkce patří např.:
Vyhledávání objektů jiného systému, čtení/zápis hodnot v reálném čase, přijetí a potvrzení
aktivních alarmů a čtení historických dat. Po implementaci standardů je možné jejich použití
v aplikacích třetích stran.

Hoteliérství

Integrovaný řídicí systém
Jednoduchost. Elegance. Výkonnost.
Řešení SmartStruxure™ umožňuje monitorování, měření a optimalizaci výkonnosti
budov během jejich celého životního cyklu — to šetří energii i náklady. Jelikož regulace
není bez měření možná, usnadňuje řešení SmartStruxure výměnu a analýzu dat
ze systémů měření a regulace, řízení osvětlení a monitoring spotřeb.
Řešení SmartStruxure pomáhá usnadnit předání požadovaných informací ve správnou
chvíli na správné místo tím správným způsobem.
> Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní
> Přístup kdykoliv odkudkoliv
> Zjednodušené každodenní činnosti
Řešení SmartStruxure představuje chytrou investici pro stávající i budoucí potřeby.
Pro nová i modernizovaná stávající řešení poskytuje modulární systém možnost rozšíření
z jediné budovy na globální podnik.
> Rozšiřitelný systém založený na otevřených protokolech
> Klíčový prvek podnikové integrace
> IT-standard a bezpečnost
Řešení SmartStruxure přináší efektivitu podniku prostřednictvím optimalizace výkonnosti
budov a úspoře až 30 % nákladů na energii.
> Optimalizovaná výkonnost
> Udržování komfortu zařízení a zvyšování jeho hodnoty
> Využití dat inteligentně

Zdravotnictví

Komerční
budovy

Vzdělávání

Obchod

Architektura řešení SmartStruxure™

Architektura řešení SmartStruxure™: Enterprise Server s několika Automation Servery
Powered by StruxureWare™ Building Operation v1.6.1
Pracovní stanice

Enterprise Server
(software)

WebStation

Podpora Enterprise a Automation Serverů:
BACnet®/IP
Mobilní aplikace:
Modbus® TCP
Technician Tool
Webové služby EcoStruxure™
AdaptiApps
Webové služby (klient)
(uživatelské aplikace)
LonWorks®/IP (pouze Enterprise Server)

Zdroj
napětí

Automation
Server

Zdroj
napětí

Reports Server
(software)

WebReports

Automation
Server

I/O moduly

I/O moduly
Elektroměr

Ponorný
snímač
Regulátor
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Regulátor b3

Regulátor
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Regulátor b3

Frekvenční
měnič
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Frekvenční
měnič

Regulátor
b3 VAV

Regulátor
b3 VAV

Regulátor
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Regulátor
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Proudový
spínač Regulátor b3

Regulátor
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Regulátor
Xenta

Regulátor
Xenta
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elektroměr
Prostorový
regulátor
SE8000

Prostorový
regulátor
SE7000

Acti 9
SmartLink
Modbus RTU

Prostorový
regulátor
SE7000

LON regulátor
třetí strany

BACnet MS/TP

LON FTT-10

Acti 9
SmartLink
Modbus RTU

BACnet MS/TP

LON regulátor
třetí strany

Správa budov

Hoteliérství

Pohon škrtící
klapky

Acti 9
elektroměr

Prostorový
regulátor
SE8000

Prostorový
regulátor
SE7000

Snímač do
VZT potrubí

Regulátor
osvětlení

BACnet regulátor třetí strany

LON FTT-10

Pohon
regulačního
ventilů

Prostorový
regulátor
SE7000

Pohon kulového
ventilu

Schneider Electric:
Tvůrce efektivity
Schneider Electric je globální specialista v hospodaření s energií a automatizaci. S obratem 25 miliard eur
v roce 2014 a 170 tisíci zaměstnanci se stará o zákazníky ve více než stovce zemí. Pomáhá jim řídit energii
a veškeré procesy bezpečným, spolehlivým, efektivním a udržitelným způsobem. Naše technologie,
software a služby pomáhají zákazníkům lépe spravovat a automatizovat jejich operace, ať již pomocí
nejjednodušších přepínačů nebo složitých provozních systémů. Technologie Schneider Electric budou
přetvářet průmysl, transformovat města i obohacovat lidské životy. V naší společnosti pro to máme
slogan „Life Is On“.

Schneider Electric v číslech:
Obrat €25 miliard ($30 miliard) v roce 2014
Přes 170 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa
Přes 200 továren po celém světě
11 000 R&D inženýrů ve světě

Online nástroje pro výběr produktů
http://tools.buildings.schneider-electric.com/
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Extranet - divize EcoBuilding
https://ecobuilding.schneider-electric.com/

Pro více informací navštivte http://www.schneider-electric.com/buildings
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