PRZEGLĄD PRODUKTÓW

WSZYSTKO DLA PIĘKNA I INTELIGENCJI CZTERECH ŚCIAN
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JAKI IQ MOŻE
POSIADAĆ
BUDYNEK?

Z NIESPOTYKANĄ DOTĄD INTELIGENTNĄ TECHNOLOGIĄ BUDYNKU
Z FIRMY MERTEN WIĘKSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK
Każdy, kto planuje postawienie lub
zmodernizowanie budynku, ma przede
wszystkim jedno życzenie: połączyć
komfort, bezpieczeństwo i atrakcyjną
architekturę w harmonijną całość.
Oczywiście ponosząc przy tym jak
najniższe koszty, niezależnie od tego,
czy ma on służyć celom prywatnym,
czy też komercyjnym.
Prędzej czy później pojawia się też kwestia
sterowania mediami wykorzystującymi
instalację elektryczną. Sprowadza się ona
obecnie nie tylko do tego, jak i gdzie
rozmieścić źródła światła, wyłączniki
i gniazdka elektryczne. Dzięki wielu
innowacjom w systemie inteligentnej
technologii budynku otwierają się
bowiem przed Państwem jej zupełnie
nowe możliwości i zastosowania.
Różnorodne rozwiązania zdalnego
sterowania przy przebudowie lub renowacji wnętrz, automatyczne sterowanie
żaluzjami czy też funkcje centralne to
tylko niektóre z wielu przykładów.

Firma Merten należy do prekursorów
tych inteligentnych technologii. Wielokrotnie nagradzana na arenie krajowej
i międzynarodowej za design swoich
kolekcji udowadnia tym samym, że jej
inteligentne produkty nie tylko
spełniają funkcje użytkowe, ale również
cieszą oko. Mogą się Państwo sami
o tym przekonać przeglądając kolejne
strony tej broszurki. Z kolei załączona
na ostatniej stronie płyta CD pokazuje,
w jaki sposób ﬁrma Merten oferując
pełne komfortu, elastyczne a zarazem
ekonomiczne rozwiązania sprawia
jednocześnie, że zarówno w domu jak
i w pracy czują się Państwo swobodnie
i bezpiecznie.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji,
chętnie odpowiemy na wszelkie pytania
jak i udzielimy fachowej rady i pomocy.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury
podczas przeglądania naszych katalogów
i broszur oraz odwiedzania naszych stron
internetowych.
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M-SMART WYŁĄCZNIK PODSTAWOWY

Wyraziste formy podkreślają jego
bezpretensjonalną elegancję. Dlatego
jeśli chodzi o styl życia, M-SMART
spełnia wymagania każdego gustu.

M-SMART
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M-ARC DYNAMICZNY I ELEGANCKI DESIGN

Dynamiczne przejście od klawisza
wyłącznika do zaokrąglonej ramki
nadaje harmonijnej linii M-ARC
indywidualny charakter.

M-ARC
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M-PLAN|M-STAR

PIĘKNO ZAŁĄCZANIA

M-PLAN
JASNY I OSZCZĘDNY WYRAZ FORMY

M-PLAN II
GDY MNIEJ OZNACZA WIĘCEJ

M-PLAN to samo sedno wyrażone
jasnym wyrazem formy. Idealny
wyłącznik dla wszystkich, którzy
chcą delikatnie podkreślić charakter
wnętrza.

Ramka wyłącznika „chowa się“ w ścianie
wystając maksymalnie 3 mm... Ta kolekcja
w swojej harmonijnej i oszczędnej formie
w pełni odpowiada stylowi współczesnej
architektury.

M-PLAN

M-PLAN II
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M-PLAN W PRAWDZIWEJ RAMCE SZKLANEJ
ELEGANCJA 2

M-STAR
USZLACHETNI KAŻDĄ ŚCIANĘ

Ponadczasowy i estetyczny M-PLAN –
teraz również w prawdziwej szklanej
ramce.

Jego precyzyjnie wykonana ramka
w kolorze satyny, chromu lub
błyszczącego mosiądzu sprawia,
że M-STAR w elegancki sposób
przyozdabia każde pomieszczenie
nadając mu indywidualny styl i charakter.

Ramki szklane M-PLAN

M-STAR
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ARTEC FASCYNACJA PROSTOTĄ FORMY

Prekursor pod każdym względem –
zarówno kształtu jak i powierzchni.
ARTEC już dzisiaj zasługuje na miano
klasyka wśród wyłączników. Sprawia to
jego niepowtarzalny i bezkonkurencyjny
design oraz wyrazista, płaska forma.

ARTEC
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TRANCENT PRZEZROCZYSTOŚĆ W FUNKCJONALNOŚCI I FORMIE

Jak piękne może być załączanie.
Delikatne dotknięcie szklanej płytki
wystarczy, żeby włączyć, wyłączyć,
ściemnić lub rozjaśnić światło czy
też podnieść lub opuścić żaluzje.
TRANCENT – jasny, płaski, dyskretny,
z widoczną powierzchnią przezroczystej
płytki szklanej i możliwością wykorzystania
w inteligentnej technologii budynku
INSTABUS EIB. Kolekcję TRANCENT
można również dowolnie opisać,
np. na folii dodatkowej można umieścić
logo ﬁrmy lub symbol realizowanej
funkcji wyłącznika.

TRANCENT
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ANTIK
WARIANT STYLOWY
Kolekcja ta jest połączeniem szeregu
nowych funkcji zaprojektowanych
w Systemie Design z utrzymaną
w charakterystycznym stylu elegancją.
Wysokogatunkowe, starannie dobrane
materiały i dostępne kolory kolekcji
ANTIK dają wiele możliwości stylowej
aranżacji przestrzeni mieszkalnej.
Stworzenie wyraﬁnowanego efektu
optycznego wykonanych z mosiądzu
elementów wyłącznika ANTIK jest
efektem długotrwałego procesu
obróbki.

ANTIK, mosiądz błyszczący
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ANTIK, mosiądz antyczny
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ATELIER WPROWADZA W ŻYCIE ROZMACH

Subtelny design a jednocześnie to
„coś“ - to krótko mówiąc ATELIER,
kolekcja wyłączników o łagodnych,
okrągłych wykończeniach zarówno
klawiszy jak i ramek. Ramka i klawisz
tego chętnie wybieranego wyłącznika
integrują się w solidną całość, która
płynnie wkomponowuje się w każde
wnętrze.

ATELIER
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M1 TAK PROSTOLINIJNY JAK WSZECHSTRONNY

M1 jest w swojej formie zarówno prostolinijny jak i wszechstronny. Utrzymany
w klasycznym stylu, dzięki czemu
spełnia stawiane mu różnorodne
wymagania. Szczególnym walorem
wyłącznika M1 jest udane połączenie
funkcjonalności z dyskretnym, lecz
oryginalnym wykończeniem.
To powoduje, że kolekcja M1 różni się
zasadniczo od podobnych w swojej
klasie.

M1
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OCTOCOLOR
NADAJE TON
Dlaczego decydować się od razu na
jeden kolor, jeśli można wybrać inaczej,
a może nawet lepiej. Dzisiaj klasyczna
biel, jutro modny brąz metalik?
Żaden problem w przypadku kolekcji
OCTOCOLOR. Wyłącznik ten nie tylko
nadaje ton, można go również wymienić –
i to w mgnieniu oka! Mają Państwo do
dyspozycji szeroką paletę podstawowych
kolorów ramki i klawisza oraz atrakcyjne
odcienie dla pierścienia ozdobnego,
podkreślającego charakter wnętrza.

OCTOCOLOR, tytanowy/chrom
14

OCTOCOLOR, biały/złoty
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PLANTEC
OBSŁUGA I WYŚWIETLACZ W NAJPIĘKNIEJSZYM WYDANIU
Oszczędność energii to dzisiaj priorytet
dla każdego. Dzięki nowemu sterownikowi
PLANTEC ze zintegrowanym regulatorem
temperatury staje się to wyjątkowo proste.

PLANTEC
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PLANTEC łączy w sobie bowiem dwa urządzenia:
wielofunkcyjny przycisk do sterowania
oświetleniem, scenami świetlnymi i żaluzjami
oraz inteligentny sterownik czasowy do regulacji
temperatury pomieszczenia.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY Z REGULATOREM TEMPERATURY POMIESZCZENIA
WYGODNA FORMA OSZCZĘDZANIA
Wyjątkowo płaski przycisk wielofunkcyjny
opracowany w programie Systemu M
posiada również zintegrowany regulator
temperatury pomieszczenia. Występuje
on w dwóch wersjach przycisku
2-krotnego- i 4-krotnego.

Nigdy dotąd oszczędzanie kosztów
energii i samej instalacji nie było tak
proste i wygodne.

Zamiast, jak do tej pory, sterować
ogrzewaniem oraz oświetleniem
i żaluzjami za pomocą dwóch przycisków
funkcyjnych, obecnie potrzebują Państwo
do tego tylko jednego sterownika.

Przycisk wielofunkcyjny z regulatorem temperatury pomieszczenia
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MERTEN@HOME ZAWSZE I WSZĘDZIE JAK U SIEBIE W DOMU

Z pomocą ﬁrmy Merten Państwa życie nie
tylko staje się prostsze i wygodniejsze,
ale także bardziej mobilne. Jest to
możliwe dzięki nowemu interfejsowi
użytkownika merten@home służącemu
do sterowania szeregiem funkcji budynku.
Jego prosta, intuicyjna obsługa zapewnia
komfortowe zarządzanie domem jednorodzinnym, domkiem wypoczynkowym
lub kompleksem komercyjnym poprzez
PDA, ekran dotykowy, komputer
stacjonarny PC lub odbiornik
telewizyjny. I to niezależnie od tego,
czy jesteście Państwo w domu czy
w drodze. Merten@home zapewnia
swobodę ruchu.
Przejrzyste rozmieszczenie elementów
na interfejsie użytkownika otwiera
trzy drogi dostępu do sterowania
różnymi funkcjami: w oparciu o menu
pomieszczeń, funkcji lub programów.
Zaleta: za pomocą kilku zaledwie
kliknięć można wygodnie i bezpośrednio
sterować wszystkimi funkcjami budynku,
dowolnie je nastawiając i wyświetlając.
Gdyby wszystko w życiu było takie
proste...
Prezentacja online na stronie
www.merten.com pokaże Państwu,
jak nieskomplikowana jest nawigacja
w oparciu o interfejs merten@home.
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PDA

Zatem nie trudno sobie wyobrazić, że:
• Po zakończonej przed czasem
podróży służbowej już z lotniska,
z sieci WLAN Hotspot, nastawiają
Państwo w swoim domu przyjemną
temperaturę ogrzewania
podłogowego. I to poprzez PDA.

• Podczas urlopu sprawdzają Państwo
w kafejce internetowej system ochrony,
wyświetlają komunikaty i oglądają
wykonywane kamerą zdjęcia swojego
domu, aby upewnić się, że wszystko
jest w porządku.

• Z sypialni, poprzez ekran dotykowy
TFT, zamykają Państwo okno i gaszą
lampę w salonie.

• Poprzez odbiornik telewizyjny
kontrolują Państwo stan liczników
pomiarowych, np. zużycie prądu.

MERTEN@HOME - ZAWSZE I WSZĘDZIE JAK U SIEBIE W DOMU
Komputer typu
PDA lub inny
multimedialny

Komputer
przenośny

Ekran dotykowy

Telewizor

Sterownik internetowy IC 1
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ARGUS

SYSTEM CZUJNIKÓW DYMU

PREWENCYJNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W SUPERPŁASKIEJ FORMIE
Pasujące do współczesnej architektury estetyczne wykonanie czujnika predestynuje go do
wykorzystania w każdym wnętrzu. Możliwość
pracy bezprzewodowej przy wykorzystaniu
sygnału radiowego o częstotliwości 868 MHz.
W przypadku pojawienia się dymu czujniki
połączone radiowo w jedną sieć aktywują
alarm i w ten sposób natychmiast dają znać
o powstałym zagrożeniu.
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ARGUS

SYSTEM CZUJNIKÓW RUCHU I OBECNOŚCI

SYSTEM CZUJNIKÓW RUCHU ARGUS
DLA NAJLEPSZEJ, PEŁNEJ OCHRONY
Pełna kontrola obszaru przylegającego do
budynku. Zaawansowana technika do wielu
zastosowań. Kąt widzenia od 70° do 360°
oraz możliwość wykorzystania systemu radiowego.

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Z SYSTEMEM
Trudno wyobrazić sobie nowoczesne zarządzanie budynkiem bez czujników obecności
ARGUS. Przy ich pomocy można obniżyć koszty
ogrzewania oraz energii elektrycznej nawet do
70%. Stosowane do sterowania oświetleniem,
ogrzewaniem, wentylacją i systemami ochrony
w pojedynczych pomieszczeniach. Czujniki
obecności ARGUS zapobiegają niepotrzebnemu
zużyciu energii w pomieszczeniach biurowych,
halach i korytarzach.
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SYSTEM RADIOWY
KOMFORT BEZ KABLA
Szybki, prosty, komfortowy – tak można
streścić zalety radiowego systemu
sterowania ﬁrmy Merten. Wybierając
sterowanie radiowe w oka mgnieniu
poszerzają Państwo funkcje istniejącej
już instalacji elektrycznej i to bez
konieczności kładzenia kabli i kucia
ścian. Od sterowania żaluzjami lub
różnymi scenami świetlnymi przez centralne włączanie i wyłączanie wszystkich
lamp aż do zintegrowania czujników
ruchu i dymu ARGUS. W systemie
radiowym ﬁrmy Merten wystarczy tylko
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nacisnąć przycisk. Nadajnik i odbiornik
komunikują się ze sobą na wolnej od
zakłóceń częstotliwości radiowej 868
MHz. Idealne rozwiązanie przy przebudowie i renowacji każdego wnętrza.
Załączona do broszurki płyta CD ﬁrmy
Merten pokazuje przykładowe zastosowania systemu.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW

DO WYBORU, DO KOLORU

SYSTEM M
M-SMART
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SYSTEM DESIGN
M-ARC

M-PLAN / M-PLAN II

M-PLAN
Ramki szklane

M-STAR

ARTEC

SYSTEM DESIGN
ANTIK

TRANCENT

SYSTEM BASIS

OCTOCOLOR

INSTABUS EIB

ARGUS

ATELIER/M1

OCTOCOLOR

STEROWNIKI

PRZYCISKI

PLANTEC

WIELOFUNKCYJNE

CZUJNIKI RUCHU

CZUJNIKI DYMU
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INSTABUS EIB

POZWÓLCIE PAŃSTWO SWOIM CZTEREM ŚCIANOM
NA MAŁĄ ODMIANĘ

Podczas urlopu w każdej chwili z kafejki
internetowej możemy sprawdzić system
ochrony budynku, wyświetlić komunikaty
i obejrzeć zdjęcia wykonane kamerą.
Wychodząc z domu i naciskając przycisk
upewniamy się, że wszystkie światła
są zgaszone a urządzenia elektryczne
gospodarstwa domowego wyłączone.
Gdy po ciężkim dniu pracy siadamy
wygodnie w fotelu przed telewizorem,
naciśnięcie przycisku spowoduje
załączenie sceny świetlnej adekwatnej
do obecnej sytuacji.
W nocy, gdy obudzi nas podejrzany
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i niepokojący hałas, naciśnięcie przycisku
zapali wszystkie światła na zewnątrz
domu i, w razie potrzeby, również
wewnątrz.
To tylko niektóre z wielu możliwości
inteligentnej technologii budynku
INSTABUS EIB z ﬁrmy Merten. To, co
w konwencjonalnej instalacji elektrycznej
wymagało dotychczas dużo wysiłku,
można teraz osiągnąć w mgnieniu oka.
Za dużo teorii? Prosimy więc o zapoznanie
sie z załączoną płytą CD ﬁrmy Merten.

Zawiera ona zaczerpnięte z praktyki
przykłady zastosowań oraz zestawienia
i szczegóły dotyczące naszych inteligentnych przycisków EIB. Płyta ta pokazuje
Państwu również, jak elastycznie,
komfortowo, bezpiecznie i ekonomicznie
można żyć i pracować w inteligentnym
budynku. Jeśli jednak płyta CD nie
odpowiada na wszystkie Państwa pytania,
prosimy skorzystać z informacji zawartych
na stronie: www.mymerten.com.

Nie ma płyty CD?
Nic nie szkodzi.
Jej zawartość znajdą Państwo również w Internecie:
www.mymerten.com
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