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Inovativní a intuitivní
Nová generace KNX ovládačů
S dotykovým panelem KNX Multitouch Pro a tlačítkovým panelem KNX Pro uvádí společnost
Schneider Electric na trh novou generaci pohledových ovládacích prvků ve velmi elegantním
provedení. Intuitivní ovládání, všestranné použití a elegantní design - to jsou představy
zákazníků, které Schneider Electric v duchu myšlenky „Life Is On“ uplatňuje při vývoji nových
výrobků.
KNX Multitouch Pro a tlačítkový panel
KNX Pro
KNX Multitouch Pro a tlačítkový panel KNX Pro
představují perfektní doplněk moderního bytu.
Při návrhu uživatelského rozhraní byl kladen důraz
na intuitivní a jednoduché ovládání, které známe
z chytrých telefonů či tabletů. Nové ovládače

obsahují stejné funkce jako klasické multifunkční
tlačítkové panely a ještě něco navíc. Díky nové
generaci KNX ovládačů nabízí společnost
Schneider Electric perfektní kombinaci designu
a snadného ovládání.

KNX Multitouch Pro
System M, M-Pure Decor, Slate

Tlačítkový panel KNX Pro
System M, M-Pure Decor, Slate/Aluminum

www.schneider-electric.cz
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KNX Multitouch Pro
Nový dotykový panel KNX Multitouch Pro kombinuje všestranné výhody termostatu
a multifunkčního tlačítkového panelu s intuitivním ovládáním chytrého telefonu nebo tabletu.
Všechny funkce jsou ovládány přímo přes dotykový panel.

Inovativní design

Všestranné a individuální

Nový dotykový panel KNX Multitouch Pro
vyniká zejména díky výjimečnému designu.
Bez použití vyčnívajících tlačítek jsou jednotlivé
funkce vybrány a ovládány pomocí dotykového
panelu.

Na výběr jsou dva typy uživatelského rozhraní:
vertikální a oválné rozložení obrazovky nebo
kombinace obojího. Možnost upravení spořiče
obrazovky, například použití vlastního loga, je
velmi praktická. V kanceláři, hotelu nebo doma,
kdekoli je důraz na design, KNX Multitouch Pro
je jasná volba.

Inteligentní filozofie ovládání
KNX Multitouch Pro ovládá jednotlivé funkce
stejným způsobem, na který jste zvyklí z chytrých
telefonů a tabletů. Posunutím nebo přejetím
jednoduše a intuitivně vybíráte jednu z až osmi
hlavních obrazovek. Tyto hlavní obrazovky
jsou přiřazeny k jednotlivým funkcím a jejich
ovládání. Podrobné nastavení funkce je dostupné
po rozkliknutí doplňkové obrazovky.

Thermostat

Senzor přiblížení a funkce rozpoznání gest
Díky senzoru se displej rozsvítí po přiblížení
ruky. Funkce rozpoznání gest umožňuje ovládat
nejčastěji používané funkce jednoduchým
pohybem ruky.

Lighting

Shutter

20°C

24°C

Přecházení mezi hlavními funkcemi pomocí posunutí

www.schneider-electric.cz

KNX systém | 5

Uživatelské rozhraní
Výběr mezi dvěma inovativními režimy
obrazovky
Dopřejte si novou úroveň flexibility.
S KNX Multitouch Pro si mohou uživatelé
vybrat mezi oválným nebo vertikálním
rozložením obrazovky nebo kombinací
obojího. Tento způsob ovládání umožňuje
snadné ovládání osvětlení, teploty, žaluzií
a scén přes hlavní obrazovku. Další
podrobné nastavení je implementováno
do doplňující obrazovky.

Lighting

Ovládání osvětlení –
Oválný režim obrazovky
Umožňuje vypnutí a zapnutí
a zároveň stmívání v rozsahu
0 až 100 %

Lighting

Ovládání osvětlení –
Vertikální režim obrazovky
Umožňuje ovládat dvě funkce
na jedné obrazovce

Flexibilní uživatelská konfigurace
Funkce rozpoznávání gest a senzoru
přiblížení může být aktivována nebo
deaktivována kdykoliv pomocí servisní
obrazovky. Také je možné přepnout
definovat denní a noční jas obrazovky
a dobu pro útlumovou teplotu.

Settings

Servisní režim
Aktivace a deaktivace
spořiče obrazovky, funkce
rozpoznání gest a senzoru
přiblížení, nastavení denního/
nočního jasu obrazovky.

Další velké plus pro ovládání:
uživatelé mohou upravit hodnoty až
pro 4 předuložené scény pomocí
KNX Multitouch Pro.

Intuitivní a jednoduché
Díky displeji s jednoduchým barevným
rozhraním, je nastavení termostatu intuitivní
v obou dostupných režimech obrazovky.
Současné a požadované hodnoty
teploty jsou zobrazeny zároveň. Všechny
funkce jsou zobrazeny pomocí jasných
a srozumitelných symbolů, což odstraňuje
potřebu vysvětlujících popisků.
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Thermostat

20°C

24°C

Ovládání teploty
Oválný režim obrazovky
Aktuální teplota je zobrazena
na obrazovce současně
s požadovanou teplotou.
Vyznačený úsek se
postupně zmenšuje s tím,
jak se skutečná teplota blíží
požadované.

www.schneider-electric.cz

Hlavní a doplňující obrazovka
Dvě úrovně ovládání
Až osm funkcí je dostupných z hlavní obrazovky. Až tři další podrobnější nastavení, v závislosti na funkci, lze provést
v doplňující obrazovce.

Hlavní obrazovka
Thermostat

Lighting

Shutter

20°C

24°C

Ovládání teploty

Ovládání osvětlení

Ovládání žaluzií

Doplňující obrazovka
Thermostat

Thermostat

3

Thermostat

Lighting

Lighting

Shutter

15
min

A

Ventilátor

Časovač

Noční útlum

Teplota bílé barvy

RGB

Poloha lamel

Přehled funkcí
Nový dotykový panel KNX Multitouch Pro přináší řadu praktických funkcí:
• Termostat s analogovým vstupem pro čidlo zabudované v podlaze.
• Ovládání osvětlení, žaluzií, teploty a scén pomocí dotykového panelu.
• Oválný režim obrazovky: jedna funkce na obrazovce – až osm hlavních funkcí.
• Vertikální režim obrazovky: dvě funkce na obrazovce – až 16 hlavních funkcí.
• Vyvolání scén: až čtyři scény na obrazovce – až 32 scén.
• Zamykání/odemykání: ochrana proti nechtěnému přístupu – čtyřmístný kód pro odemknutí obrazovky.
• Senzor přiblížení: podsvícení displeje je automaticky aktivováno po přiblížení ruky.
• Funkce rozpoznání gest: ovládání vybraných funkcí specifickými gesty.
• Nastavitelný spořič obrazovky: možnost volby vlastní grafiky, např. logo společnosti.

www.schneider-electric.cz

KNX systém | 7

8 | KNX systém

www.schneider-electric.cz

Tlačítkový panel KNX Pro
Jedinečný design a intuitivní ovládání jsou vlastnosti, které začleňují nový tlačítkový panel
KNX Pro do moderní KNX instalace. Díky všestranné použitelnosti a plochému jednoduchému
designu dokresluje tlačítkový panel neopakovatelnou atmosféru Vašeho domova.

Jedinečný design

Skvělý systém ovládání

Jednoduché a všestranné používání řady
KNX Multitouch Pro naleznete i u dalšího prvku
- tlačítkového panelu KNX Pro.

Až čtyři funkce pro ovládání osvětlení,
žaluzií, scén mohou být vyvolány pomocí
tlačítkového panelu KNX Pro. V kombinaci
s KNX Multitouch Pro jsou k dispozici intuitivní
a všestranné ovládače pro domov nebo
komerční prostory.

Průsvitný kryt
Jednotlivé zóny citlivé na dotek jsou podsvíceny
symboly jednotlivých funkcí přes průsvitnou
plochu krytu ovládače. Toto provedení podtrhuje
originalitu nové řady. Kryt je k dispozici
ve čtyřech barvách v řadě System M.

Tlačítkový panel KNX Pro
System M, M-Pure, Aluminum

www.schneider-electric.cz
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Flexibilní v každém detailu
Flexibilní ve tvaru i ve funkci
Nový tlačítkový panel KNX Pro zajistí maximální
flexibilitu v každé fázi projektu. Přiřazení funkce
a jejich počet lze určit nebo změnit v jakékoli
fázi instalace. Pouze jediné rozhraní může být
vybaveno až čtyřmi funkcemi pro ovládání
osvětlení, stínící techniky a scén. Není nutné
vyměňovat panel v případě změny funkcí.
Při pozdější změně požadavků lze funkce změnit
a upravit v softwaru ETS a zároveň vyměnit
symboly na krytu tlačítkového panelu.

Podsvícené symboly funkcí
Jasné, intuitivní symboly usnadňují ovládání
tlačítkového panelu KNX Pro. Pro označení
funkcí ovládání osvětlení, žaluzií a scén je
k dispozici bohatá nabídka podkladových
fólií s příslušnými symboly. Mohou být vhodně
nakombinovány podle nejrůznějších požadavků.
Všechny symboly jsou podsvíceny a udávají
stav jednotlivé funkce. Symboly jsou podsvíceny
dvěma úrovněmi jasu bílé nebo bílou a zelenou
barvou pro udání stavu funkce.

Tlačítkový panel KNX Pro,
2 funkce: osvětlení a žaluzie

Noční režim a čidlo přiblížení
Díky integrovanému čidlu přiblížení jsou
symboly v tlačítkovém panelu KNX Pro
neviditelné do okamžiku přiblížení ruky uživatele.
Podsvícené symboly usnadňují orientaci
v prostoru a umožňují intuitivní ovládání
tlačítkového panelu. Když není tlačítkový
panel používán, nejsou symboly viditelné.
Uživatel vnímá pouze elegantní jednolitou
plochu. Další možností je čidlo přiblížení
deaktivovat a aktivovat tím trvalé podsvícení.
Jas podsvícených symbolů je možné v nočním
režimu snížit. Noční režim je možné aktivovat
časovačem nebo vyvolat manuálně.

Tlačítkový panel KNX Pro,
3 funkce: osvětlení, žaluzie a scéna

Tlačítkový panel KNX Pro,
4 funkce: osvětlení a žaluzie
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Přehledné označení nastavených funkcí
V balení tlačítkového panelu KNX Pro je přiložena sada fólií se symboly. Tyto fólie umožňují jasně
a přehledně označit uživatelem nastavené funkce.

Podkladová fólie

Fólie se symboly

Doplňující symboly pro použití s podkladovou fólií

Přehled funkcí
Nový tlačítkový panel KNX Pro přináší řadu praktických funkcí:
• Ovládání osvětlení, žaluzií, a scén jediným prvkem.
• Rozlišení jednotlivých stavů barvou či intenzitou podsvícení zvyšuje snadnost ovládání.
• Podsvícení: 2 úrovně jasu bílé nebo bílá a zelená barva.
• Flexibilní přiřazení počtu tlačítek a jejich funkcí (až čtyři).
• Noční režim je ovládán časovým nastavením nebo aktivován manuálně.
• Čidlo přiblížení: podsvícení je aktivováno při přiblížení ruky.
• Expresní nastavení pro urychlení a zjednodušení naprogramování.
• Skupinové adresy jsou zachovány i v případě změny pozice funkce na panelu.

www.schneider-electric.cz
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Instalace a zprovoznění
Řada nových ovládačů přináší úplně nový přístup k plánování, zprovoznění a instalaci.
Jednodušší, rychlejší a flexibilnější.
Jednoduchost a všestrannost
Dříve bylo nutné vybrat vhodný typ ovládacích
prvků a k nim přiřadit jednotlivé funkce.
Plánování s novými ovládači KNX je nyní
zjednodušené. Nyní potřebujeme pouze
dva prvky, KNX Multitouch Pro a tlačítkový
panel KNX Pro, abychom uspokojili potřeby
většiny pokojů z pohledu počtu funkcí.
Přiřazení požadovaných funkcí je možné až

v momentě zprovoznění. Expresní nastavení
dovoluje snadné navržení projektu. Často
používané funkce jsou předuloženy v ETS
aplikaci. Kdykoliv může být změněna pozice
tlačítek bez rizika ztráty skupinových adres.
Napájecí zdroj není pro KNX Multitouch Pro ani
tlačítkový panel KNX Pro nutný. Oba prvky jsou
napájeny ze sběrnice.

Nový standard ovládacích prvků
KNX Multitouch Pro a tlačítkový panel KNX Pro dávají uživatelům na výběr mezi dvěma
inovativními uživatelskými rozhraními, která splní veškeré požadavky na ovládání všech
požadovaných funkcí nadstandardního komfortu.

Snadný návrh ovládání
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Hotel, kancelář nebo domov – nová řada
KNX ovládačů splní veškerá přání pro větší
komfort a snadné ovládání. Instalace
KNX Multitouch Pro zajistí ovládání
hlavních funkcí jako regulace teploty, žaluzií
a osvětlení. Tlačítkový panel KNX Pro
je vhodný do místností pro ovládání
doplňkového osvětlení a žaluzií.

1

www.schneider-electric.cz

1

Tlačítkový panel KNX Pro

2

KNX Multitouch Pro
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System M
Integrace nové generace KNX ovládačů
System M. Čistý design. Kombinace pro každý interiér. Bohaté možnosti kombinací přístrojů
se šesti řadami rámečků.

M-Pure, M-Pure Decor

M-Pure Decor, Slate

M-Pure, Active White

M-Pure, Polar White

M-Pure, Aluminum

M-Pure, Anthracite

M-Elegance, Solid wood,
Beech/Active White

M-Elegance, Metal,
Platinum Silver/Polar White

M-Plan, Aluminum

M-Plan, Anthracite

M-Smart, Active White

M-Smart, Polar White

M-Creativ, vyměnitelný kryt
rámečku s červenou vložkou

M-Creativ, vyměnitelný kryt
rámečku s vložkou zlatého
odstínu

M-Elegance, M-Plan

M-Elegance, Real glass,
Onyx Black

M-Smart, M-Creativ

M-Smart, Polar White
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Prohlédněte si KNX Pro
a KNX Multitouch Pro v akci!

Najděte inspiraci v designové
panoramě KNX ovládačů!

Projděte si katalog s kompletní
nabídkou produktů KNX.

Navštivte KNX Youtube kanál
společnosti Schneider Electric.

Chcete se dozvědět více o chytrém bydlení?
Navštivte stránky www.vypinac.cz.

Schneider Electric

S1573

Schneider Electric CZ, s.r.o.
U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5
www.schneider-electric.cz
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333
E-mail: podpora@schneider-electric.com

Schneider Electric Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 16 – 821 08 Bratislava
www.schneider-electric.sk
Zákaznícke centrum
Tel.: 0850 123 455
E-mail: sk.schneider@schneider-electric.com
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