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Inwestycja w przyszłość – Schüco Smart Building
Systemowe komponenty Schüco umożliwiają bezpieczne, komfortowe
i efektywne energetycznie sterowanie budynkami i ich powłokami.

Schüco oferuje pełne spektrum
komponentów systemowych,
od prostych rozwiązań automatyki,
aż po usieciowione systemy dla
całych powłok budynków

Automatyzacja funkcji budynków jest aktualnie
jedną z kluczowych dziedzin rozwoju, nad którym
Schüco pracuje już od wielu lat, tworząc innowa
cyjne portfolio produktów dla swoich Partnerów.
Schüco oferuje szeroki wachlarz systemowych
rozwiązań, od prostych komponentów
automatyki stosowanych w pojedynczych
drzwiach lub oknach, aż po powiązane w sieć
systemy dla całej powłoki budynku.

nawet całkowicie wyeliminować potencjalne
ryzyka i zagrożenia dla ludzi i mienia.
Na przykład dzięki kontroli dostępu Schüco Door
Control System (DCS), monitoringowi otwarcia
i zamknięcia skrzydeł, ochronie przed
przytrzaśnięciem palców, blokadzie błędnej
obsługi okien, drzwi i systemów przesuwnych
czy też ceryfikowanym systemom do
odprowadzania dymu i ciepła Schüco (RWA).

Dla użytkowników inteligentny budynek oznacza
przede wszystkim podwyższony komfort.
Zintegrowane z drzwiami i oknami mechanizmy
napędowe są ważnym elementem architektury
bez barier. Komponenty zastosowane
w systemach przesuwnych Schüco pozwalają
na komfortową obsługę nawet bardzo dużych
skrzydeł. Różnorodność rozwiązań sterowania,
od prostych przycisków i ekranów dotykowych,
aż po aplikacje na smartfony i tablety, gwarantuje
intuicyjną i przyjazną użytkownikowi obsługę.
Zarówno w budownictwie komercyjnym, jak
i mieszkaniowym na znaczeniu zyskują również
rozwiązania, które zapewniają efektywną ochronę
przed włamaniem, kradzieżą, a także minimalizują
ryzyko wypadku. Stosując systemy automatyki
Schüco, można ograniczyć do minimum lub

Wszystko to pozwala stworzyć optymalne
warunki do życia i pracy oraz ograniczyć koszty
eksploatacji budynku, a dzięki temu
zagwarantować utrzymanie jego wartości
w długim okresie czasu. Więcej informacji
na temat rozwiązań Schüco Seamless można
znaleźć na stronie www.schueco.pl.
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Systemy wentylacji Schüco
Wentylacja w budynku warunkuje zdrowie i dobre samopoczucie przebywających
w nim osób. Odpowiednia wymiana powietrza jest także niezbędna dla utrzymania
budynku w dobrym stanie technicznym i zapewnienia jego efektywności energetycznej.

Rodzaje wentylacji
Istnieją trzy rodzaje wymiany powietrza
w pomieszczeniach:

Mikroorganizmy

H2O, substancje zapachowe
Formaldehyd

Hałas, kurz

Pyłki
CO2, LZO

Radon

Czynniki, które wpływają na
mikroklimat pomieszczeń

Jakość powietrza w pomieszczeniach
ma kluczowe znaczenie dla stanu zdrowia,
samopoczucia i wydajności pracy osób w nich
przebywających. Jej pogorszenie, np. wskutek
działań użytkowników lub emisji z budynku
i jego wyposażenia, może skutkować
bólami głowy, zaburzeniami koncentracji
i poczuciem zmęczenia.
W budynkach biurowych i komercyjnych,
w których przebywa wiele osób, najważniejszym
celem wentylacji jest ograniczenie nadmiaru
CO2 i LZO (ang. VOC).

Rozwiązania zautomatyzowanej
wentylacji Schüco zapewniają
zdrowy klimat w pomieszczeniach

• Pasywna wentylacja naturalna: wymiana
powietrza bazuje na różnicy temperatur
lub ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku
• Aktywna wenylacja mechaniczna: wymiana
powietrza jest wymuszana działaniem
wentylatorów
• Wentylacja hybrydowa: kombinacja wentylacji
naturalnej i mechanicznej

Schüco oferuje zintegrowane z oknami i fasadami
rozwiązania dla wszystkich rodzajów wentylacji,
które można stosować niezależnie lub
w kombinacji z innymi systemami, tworząc bardzo
efektywne ekonomicznie koncepcje wymiany
powietrza. Portfolio obejmuje bardzo szeroki
zakres rozwiązań, od nawiewników poprzez
zautomatyzowane okna, aż po efektywne systemy
wentylacji z odzyskiem ciepła.
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Systemy wentylacji naturalnej

Systemy wentylacji mechanicznej

Decentralne systemy wentylacji naturalnej zintegrowane z oknem – oszczędność
miejsca i kosztów eksploatacji.

Systemy wentylacji mechanicznej wymuszonej działaniem wentylatorów:
Schüco VentoLife oraz Schüco VentoTherm spełniają najwyższe wymagania
w zakresie komfortu i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Zdjęcie po lewej:
System wentylacji Schüco VentoAir

Zdjęcie po lewej:
System wentylacji Schüco VentoLife

Zdjęcie po prawej:
System wentylacji Schüco VentoFrame

Zdjęcie po prawej:
System wentylacji Schüco VentoTherm

Schüco VentoAir i VentoFrame
Nawiewniki zintegrowane z oknem Schüco
VentoAir oraz Schüco VentoFrame umożliwiają
łatwą i bezobsługową wentylację pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych, a także zapewniają
odprowadzanie wilgoci.

• Bezobsługowa wymiana powietrza
i usuwanie wilgoci
• Elastyczne rozwiązanie z indywidualnie
dobraną liczbą nawiewników
• Samoregulacyjna klapa zewnętrzna zapobiega
wysokim stratom energii

Okucie Schüco TipTronic SimplySmart

Schüco TipTronic SimplySmart
W pełni mechatroniczne okucie okienne
Schüco TipTronic SimplySmart ze zintegrowanym
napędem umożliwia efektywną energetycznie,
naturalną wymianę powietrza – to idealne
rozwiązanie automatycznego wietrzenia
wszystkich pomieszczeń. Schüco TipTronic
SimplySmart pozwala także na wygodną
obsługę trudnodostępnych okien czy naświetli.

Schüco

• Ustanawia nowe standardy w zakresie techniki
ukrytych napędów
• Kontrolowana wymiana powietrza bez
urządzeń wentylacjynych
• Sterowanie ręczne i/lub automatyczne
z wykorzystaniem sensorów
• W pełni przetestowane rozwiązanie, złożone z me
chanizmu napędowego, okucia i systemu profili
• Bezgłośna praca w trybie cichym

Schüco VentoLife
Schüco VentoLife to system wentylacji, który
oczyszcza powietrze wewnątrz pomieszczenia
i dostarcza jego świeżą dawkę z zewnątrz.
Wielostopniowy i wysokowydajny filtr usuwa
nawet najmniejsze cząsteczki smogu, pyłki roślin
i szkodliwe dla zdrowia substancje.

Schüco VentoTherm
Inteligentny system nawiewno-wywiewny
z sensorami wykrywającymi zapotrzebowanie
na wymianę powietrza w pomieszczeniu.
Zintegrowany wymiennik ciepła ogranicza straty
energii przez wentylację i wstępnie ogrzewa na
pływające powietrze do komfortowej temperatury.

• System czujników wykrywający obecność
smogu zapewnia automatyczną pracę
i optymalną jakość powietrza
w pomieszczeniach
• Dzięki cichemu trybowi pracy
i przyciemnionemu wyświetlaczowi urządzenie
oczyszcza powietrze nie zakłócając snu
• Otwierana obudowa umożliwia łatwą wymianę
filtra bez konieczności używania narzędzi

• Niezawodna, kontrolowana wymiana
powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
i małych obiektach biurowych
• Łatwość realizacji złożonych koncepcji
wentylacyjnych i oszczędność czasu
potrzebnego na planowanie
• Możliwość integracji z Schüco Building
Skin Control oraz systemem zarządzania
budynkiem
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Systemy odprowadzania dymu i ciepła Schüco RWA
W przypadku pożaru dogi ewakuacyjne muszą być wolne od dymu.
W tym celu firma Schüco oferuje instalacje RWA, które zapewniają efektywną
ochronę ludzkiego życia i mienia.

Instalacje RWA – połączenie okien oddymiających
RWA z mechanizmem sterowania – w razie pożaru
dają gwarancję bezpiecznego i niezawodnego
działania. Również w codziennym użytkowaniu
zapewniają one świeże powietrze i komfortowy
mikroklimat, dzięki kontrolowanej naturalnej
wentylacji. Do takich zastosowań Schüco
oferuje przebadany, zintegrowany system, który
łączy surowe wymogi bezpieczeństwa z funkcją
komfortowej wymiany powietrza. Rozwiązania
Schüco RWA są dostępne zarówno w postaci
kompaktowych central sterujących do klatek
schodowych, jak i modułowych central
zarządzających, które można łączyć w sieć,
tworząc złożone scenariusze oddymiania.
Zintegrowane systemy wentylacyjne Schüco
do odprowadzania dymu i ciepła składają się
z naturalnego systemu wentylacyjnego do
odprowadzania dymu i ciepła (NRWG),
jednostek wyzwalających i operacyjnych,
sensorów dymu, układu sterowania i zasilania.

Rauchabzug

System Schüco RWA spełnia obowiązujące normy
oraz standardy w zakresie odprowadzania dymu
i ciepła (NRWG).

Rauchabzug

Rauchabzug

1,4m

Przykład zastosowania systemu Schüco RWA

Schüco TipTronic SimplySmart RWA
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Schüco TipTronic SimplySmart RWA
Okucia mechatroniczne Schüco TipTronic SimplySmart stanowią unikatowe
połączenie komfortowej wentylacji z efektywnym odprowadzaniem dymu i ciepła
RWA w przypadku wystąpienia pożaru.

Okucie mechatroniczne Schüco TipTronic
SimplySmart to wysokoefektywne, systemowe
rozwiązanie przeznaczone do odprowadzania
dymu i ciepła (RWA) w razie pożaru, jak również
do codziennego wietrzenia i wentylacji.
Można je zintegrować ze standardowymi
systemami zarządzania budynkiem poprzez
interfejs KNX. Przebadany system jest w pełni
zgodny z wymogami normy EN 121012
i oferuje wiele korzyści:
• Niemal bezgłośne działanie wentylacji
w trybie cichym
• Zintegrowane zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem palców do klasy SK2 przy
użyciu oprogramowania i SK4 w przypadku
zastosowania listwy kontaktowej
• System okuć dedykowanych do wielu
systemów profili i typów otwierania
• Całkowicie ukyte okucie

Zastosowane okucie zapewnia maksymalną szerokość
otwarcia w czasie nie dłuższym niż 60 sekund
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Zarządzanie drzwiami Schüco
Wygoda i bezpieczeństwo w połączeniu z elastycznością kształtowania i atrakcyjnym
designem: Schüco oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań przeznaczonych
do komunikacji drzwiowej, kontroli dostępu i zabezpieczenia drzwi ewakuacyjnych.

Schüco oferuje szeroką gamę rozwiązań
z myślą o komfortowych i bezpiecznych traktach
komunikacyjnych.
Portfolio Schüco obejmuje dwa różne warianty
rozwiązań systemowych. Każdy z nich posiada
unikatowe cechy, które umożliwiają estetyczne
łączenie drzwi z systemem kontroli dostępu.
• Schüco Door Control System (DCS) łączy
funkcje komunikacji drzwiowej, kontroli
dostępu i zabezpieczenia drzwi ewakuacyjnych
z najwyższymi wymaganiami pod względem
designu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości
powierzchni z czarnego szkła system ten
odznacza się wyjątkowym, ponadczasowym
wzornictwem. Moduły można dowolnie
ze sobą zestawiać i wbudować w oddzielny
profil tuż obok ościeżnicy lub w skrzydło.
Możliwy jest także montaż w ścianie,
na której znajdują się drzwi.
• Systemy Schüco bezpośrednio zintegrowane
z drzwiami oferują funkcje kontroli dostępu
oraz zabezpieczenia drzwi ewakuacyjnych.
Zostały one zaprojektowane w sposób
pozwalający na ich montaż bezpośrednio
w istniejących profilach drzwi i nie wymagają
stosowania profili dodatkowych.
Kompaktowe rozmiary umożliwiają
wbudowanie systemu w skrzydło drzwiowe
lub ościeżnicę.
Dwa warianty rozwiązań systemowych
zapewniają szeroką gamę możliwości
i gwarantują unikatowy design.

Dzięki szerokim możliwościom stosowania system
kontroli dostępu Schüco gwarantuje maksimum
bezpieczeństwa w strefie wejścia do budynku

Schüco
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Schüco Door Control System (DCS)
Połączenie funkcji komunikacji drzwiowej, kontroli dostępu i zabezpieczenia drzwi
ewakuacyjnych z najsurowszymi wymaganiami w zakresie techniki i designu.

Schüco Door Control System (DCS)
Funkcjonalność na najwyższym poziomie
i szeroki wybór indywidualnie dobieranych
modułów to cechy wyróżniające system DCS.
Jego unikatowość wynika z połączenia wielu
zróżnicowanych funkcji w drzwiach
o ponadczasowym wyglądzie. Dzięki możliwości
całkowitego zlicowania modułów z powierzchnią
skrzydła system ten pozwala na zestawianie
różnych komponentów przy zapewnieniu
harmonijnego designu drzwi wyposażonych
w kontrolę dostępu. Moduły można ponadto
umieszczać na tynku lub panelu na ścianie.

Technika montażu przy pomocy klipsów
umożliwia bezproblemową i szybką instalację
wszystkich komponentów. Znakowane,
prefabrykowane okablowanie ułatwia prace
elektryczne. Ujednolicone wymiary modułów
i zróżnicowane długości szklanych wypełnień
zapewniają wyjątkową swobodę kreowania
indywidualnych rozwiązań. System DCS
ustanawia nowe standardy w zakresie systemów
zarządzania drzwiami, co potwierdzają przyznane
mu nagrody, takie jak German Design Award
in Gold 2018, Red Dot Award 2017 czy
Architects’ Darling Award 2017.

Kontrola dostępu z Schüco Fingerprint

Schüco BlueCon

• DCS Touch Display – komunikacja i kontrola
dostępu w jednym module
• Kontrola dostępu z wykorzystaniem czytnika
linii papilarnych Fingerprint, kart RFID
i klawiatury do wpisywania kodów
• Zabezpieczenie drzwi ewakuacyjnych:
przełącznik kluczykowy, przycisk awaryjny
i podświetlane oznaczenia
• Komunikacja za pośrednictwem dzwonka,
głośnika, mikrofonu i modułu wideo

Schüco DCS Touch Display

Schüco BlueCon
Użytkownicy systemu Schüco BlueCon nie
potrzebują konwencjonalnego klucza – zamek
w drzwiach można obsługiwać za pomocą
aplikacji w smartfonie i technologii Bluetooth.
W zależności od ustawień aplikacji Schüco
BlueCon drzwi można otwierać automatycznie
lub ręcznie. Uprawnienia dostępu są nadawane
i protokołowane w elastyczny sposób,
indywidualnie dla każdego użytkownika.
Ukryty montaż w profilu drzwiowym to nie tylko
gwarancja zachowania minimalistycznego
wyglądu skrzydła, ale również wyrafinowanego
designu.

Istnieje także możliwość uzupełnienia systemu
o inne elementy, jak na przykład numer domu,
czujnik zbliżeniowy, czujnik ruchu
i podświetlenie LED.

Schüco Fingerprint Easy

Schüco Fingerprint Easy
Fingerprint Easy to występujące samodzielnie
rozwiązanie kontroli dostępu oparte na
niezmiennym, biometrycznym wzorze linii
papilarnych.
Zabezpieczenie drzwi ewakuacyjnych
Integrowane z profilem drzwiowym rozwiązanie
zapobiega niewłaściwemu użyciu drzwi
ewakuacyjnych, zgodnie z niemieckimi
przepisami dotyczącymi elektrycznych systemów
ryglowania drzwi w ciągach ewakuacyjnych
(EltVTR). W przypadku wystąpienia paniki drzwi
można odryglować i otworzyć za pomocą
przycisku awaryjnego Schüco.
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Automatyka w systemach przesuwnych Schüco

Typ 2A

Typ 2A/1

Schüco
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Typ 2B

Maksimum komfortu i bezpieczeństwa dzięki technologii pozwalającej na całkowite
ukrycie napędu przy zachowaniu najmniejszych szerokości czołowych profili.

Typ 2D

Typ 2D/1

Typ 2D – naroże 90°

90°

Typ 3E/1

Typ 3F

Przegląd szerokiej gamy systemów przesuwnych Schüco

Zintegrowany w profilu mechanizm
automatycznego napędu i zaryglowania
umożliwia szybkie, ciche i proste otwieranie
oraz zamykanie skrzydeł za jednym dotknięciem
przycisku. Istnieje również wiele innych
możliwości obsługi systemów przesuwnych,
na przykład za pomocą klawiatury na panelu
DCS czy czytnika linii papilarnych Fingerprint.
Moduły parujące pozwalają na integrację
napędu drzwi przesuwnych z systemem
zarządzania budynkiem na bazie protokołu KNX.
Pomimo wąskich szerokości czołowych profili
systemy przesuwne Schüco umożliwiają
całkowicie niewidoczny montaż wszystkich
komponentów mechatronicznego okucia.
Gwarantuje to maksymalną transparentność
i możliwie najlepsze doświetlenie wnętrz.

Innowacyjne rozwiązanie prowadnic
wielkoformatowych skrzydeł
o dużej wadze nawet do 500 kg

Typ 3F – naroże 90°

90°

W celu zapewnienia większego komfortu
i bezpieczeństwa rozwiązania przesuwne
Schüco można połączyć z systemem zarządzania
budynkiem, dzięki czemu będą automatycznie
reagować na warunki otoczenia, jak na przykład
deszcz/wiatr, wysokie stężenie CO2 w powietrzu
czy niską lub wysoką temperaturę powietrza
w pomieszczeniu.

20

Schüco

Smart Building

Smart Building

Systemy przeciwsłoneczne Schüco
Aktywna ochrona przeciwsłoneczna i przeciwolśnieniowa pozwala na oszczędność
energii w nowoczesnych budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a także zapewnia
dobre samopoczucie ich użytkowników. Inteligentne systemy sterowania gwarantują
najwyższy komfort i maksymalne korzyści.
Dzięki systemom sterowania Schüco przesłony
przeciwsłoneczne mogą pracować w trybie
automatycznym, dopasowując się do indywidual
nych potrzeb. Można je obsługiwać manualnie
za pomocą przycisku lub centralnie.
Stacja pogodowa Schüco KNX to system
sterowania, który daje dostęp do różnorodnych
funkcji i opcji programowania. Rozwiązanie ze
zintegrowanymi sensorami łączy optymalne
wykorzystanie światła słonecznego z efektywną
ochroną przed bezpośrednim oślepieniem
i przegrzewaniem się pomieszczeń,
a jednocześnie zapewnia użytkownikom
oczekiwany stopień widoczności na zewnątrz,
dzięki dostosowanej przejrzystości.

Dzięki ciągłemu pomiarowi statusu
mechanizmów napędowych, rozwiązania
Schüco pozwalają na precyzyjne ustawienie
poszczególnych przesłon. Jednostka sterująca
Schüco udostępnia ponadto gamę
standardowych ustawień odpowiadających
funkcjom komfortu. Zalicza się do nich na
przykład funkcja astro (czasy uruchamiania są
automatycznie aktualizowane zgodnie
z sezonowymi zmianami długości dnia) oraz
funkcję zacienienia budynku.

1

2 	
Moduł zasilający 28 V / 2,5 A

1

2

Stacja pogodowa KNX/EIB

5

3

4
6

6

3

Moduł zasilający KNX/EIB

4

Jednostka sterująca napędem KNX/EIB

5

Jednostka operacyjna stacji pogodowej

6

Przyciski sterujące

7 	CTB

7

7

Systemy sterowania Schüco pozwalają
na zaprogramowanie automatycznej pracy
przesłon przeciwsłonecznych zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami

Schüco
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Kontrola otwarcia i zamknięcia Schüco
Bezpieczny, komfortowy i w pełni ukryty system kontroli okien, drzwi,
elementów przesuwnych oraz naświetli.

Monitoring z certyfikatem VdS

Czujniki są nieodzownym elementem
inteligentnego budynku, gdyż dostarczają one
informacji niezbędnych do monitorowania
i sterowania jego powłoką. Schüco oferuje
bogaty wybór sensorów rejestrujących fizyczne
warunki wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Jednym z najważniejszych czujników z punktu
widzenia automatyki powłoki budynku jest
kontaktron Schüco, który monitoruje status
okien, drzwi i systemów przesuwnych.
Wykrywa on, czy stolarka znajduje się
w pozycji otwartej lub zamkniętej, zaryglowanej
czy niezaryglowanej, dzięki czemu podnosi
bezpieczeństwo użytkowników i efektywność
energetyczną budynku.

Kontaktron Schüco jest zintegrowany w profilu
i jest niewidoczny, gdy skrzydło znajduje się
w pozycji zamkniętej. Przewidziany na etapie
projektu i wbudowany w stolarkę element
znajduje różnorodne zastosowania
w inteligentnym budynku.

Najwyższa ochrona przed sabotażem
do zastosowań specjalnych w systemach
alarmów antywłamaniowych
Zintegrowany z alarmem antywłamaniowym
kontaktron musi spełniać dodatkowe wymogi
w zakresie ochrony przed sabotażem.

Niemieckie stowarzyszenie firm
ubezpieczeniowych (VdS) stworzyło
klasyfikację VdS. Schüco oferuje kontaktrony
odpowiadające tym klasom dla wszystkich
typów stolarki otworowej.

Można wyróżnić trzy rodzaje funkcji:
• Monitoring otwarcia
• Monitoring zamknięcia
• Kombinacja monitoringu otwarcia i zamknięcia

Kontaktron Schüco
zintegrowany z profilem

Systemy okienne

Systemy drzwiowe

Systemy przesuwne

Wszystkie systemy

VdS klasa B

•

•

•

•

VdS klasa C

•

•

•

•

Monitoring otwarcia

•

•

•

•

•

•

Monitoring zamknięcia
Kombinacja monitoringu otwarcia i zamknięcia
Sygnalizacja statusu / komunikat o stanie
(np. napęd drzwi rozwiernych, położenie)

•
•
•

•
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Smart Building

Systemy sterowania Schüco

Schüco Building Skin Control
inteligentnie łączy elementy
powłoki budynku w sieć

Schüco

Schüco Building Skin Control

System zarządzania powłoką budynku gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa,
komfortu i oszczędności energii.

Inteligentne łączenie elementów powłoki budynku w sieć: kompleksowa platforma
pozwalająca na integrację, sterowanie i kontrolę rozwiązań Schüco.

Usieciowienie budynków wciąż rośnie,
a sterowanie elementami powłoki, takimi jak
okna czy systemy przesuwne, to ważny krok
w kierunku uczynienia obiektu inteligentnym.
Co więcej, coraz ważniejszymi elementami
inteligentnych obiektów i codziennego życia
ich użytkowników stają się asystenci głosowi
i kompleksowe systemy zarządzania.
Usieciowiony budynek zapewnia większe
bezpieczeństwo, oszczędność cennego czasu,
komfort i odczuwalne obniżenie kosztów energii.

Schüco Building Skin Control to rozwiązanie
pozwalające na kompleksowe usieciowienie,
zarządzanie i monitoring pracy elementów powłoki
budynku z wykorzystaniem standardowych
systemów zarządzania budynkiem.
Schüco Building Skin Control to inteligentny,
aktualizowalny system, który na bieżąco
dostosowuje powłokę budynku do
aktualnych wymagań.

Najwyższy poziom wymiany danych i informacji
między różnymi elementami można osiągnąć,
stosując otwarte systemy. Projektanci rozwiązań
Schüco są przekonani, że otwarte interfejsy
stanowią ważny komponent inteligentnych
budynków. Platforma Schüco Building Skin
Control jest kompatybilna z różnymi systemami,
takimi jak BACnet, KNX, a także może być
połączona z chmurą.

Schüco Building Skin Control
może być integrowany
z protokołami KNX lub BACnet
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Schüco Building Skin Control
System zarządzania powłoką budynku gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa,
komfortu i oszczędności energii.

Tworzenie sieci elementów powłoki budynku
Automatyczny menadżer jest centralnym
komponentem pozwalającym na kompleksowe
łączenie rozwiązań Schüco w sieć
i sterowanie nimi.

Fasady

Otwarte interfejsy
Schüco Building Skin Control może być
integrowany z takimi systemami zarządzania
budynkiem, jak np. KNX lub BACnet.
Charakteryzuje się prostym w okablowaniu
i odpornym na zakłócenia systemem magistral.
Łączność z chmurą za pośrednictwem bramki IP

Centralna jednostka sterująca w inteligentny
sposób zarządza pracą poszczególnych
produktów Schüco, w zależności od oczekiwań
użytkowników czy sygnałów dostarczanych
przez czujniki. W ten sposób wiąże w sieć
wszystkie elementy powłoki budynku.

Fasady

Okna

Drzwi

Ochrona
przeciwsłoneczna

Ochrona
przeciwsłoneczna

Okna

Elementy
przesuwne

Wentylacja

Elementy
przesuwne

Drzwi

Wentylacja

Schüco Building Skin Control łączy w sieć
poszczególne elementy Schüco, umożliwiając
inteligentne sterowanie całą powłoką budynku

umożliwia szybką i aktywną reakcję na zapytania
klientów poprzez zdalny dostęp, a także pozwala
na łączenie elementów powłoki budynku
z systemami zewnętrznymi, jak np. Amazon Echo.
Systemem można sterować poprzez aplikację
Building Skin Control i dopasowywać go
do indywidualnych oczekiwań użytkownika.

bramka KNX
bramka BACnet
bramka IP

Smart Building

Schüco Building Skin Control może być łatwo
integrowany z systemami zarządzania budynkiem,
takimi jak KNX lub BACnet

Kompleksowe oprogramowanie
• Uruchamianie oraz zarządzanie wszystkimi
elementami i komponentami systemu
z poziomu aplikacji Building Skin Control
• Tworzenie połączeń i funkcji automatycznych
• Zdalny dostęp do urządzeń
• Łatwa konfiguracja dzięki udoskonalonemu
asystentowi użytkownika

Elementy Schüco są łatwe w uruchamianiu
i konfiguracji przy użyciu jednego programu.
Wpięcie czujników pozwala na automatyczne
ustawienie funkcji komfortu, bezpieczeństwa
i oszczędzania energii, na przykład okna mogą
zamykać się samoczynnie podczas deszczu,
wentylować pomieszczenia przez określony czas
czy realizować ich nocne chłodzenie w czasie
lata, co przekłada się na oszczędność energii.

Schüco Smart Building
Dzięki rozwiązaniom automatyki Schüco można
znacząco zredukować koszty energii i utrzymania
nieruchomości. Jednocześnie budynek staje się
bardziej komfortowy w użytkowaniu i bezpieczny,
a jego konstrukcja jest odpowiednio
zabezpieczona, tak samo jak długoterminowa
wartość inwestycji.

„Schüco” i inne znaki są chronione w Niemczech i na innych rynkach
międzynarodowych. Szczegółowe informacje przesyłamy na życzenie.

Schüco – systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld rozwija i sprzedaje systemy okienne, drzwiowe i fasadowe.
Na obecną i przyszłą pozycję lidera w branży technologii i usług pracuje ponad 5400 osób zatrudnionych
na całym świecie. Jako specjalista od powłok budynków o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym,
Schüco oferuje, oprócz innowacyjnych produktów, także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym
etapie procesu budowlanego – od pomysłu i wzornictwa aż po wykonawstwo i montaż. Z firmą Schüco
współpracuje 12000 firm partnerskich, deweloperów, architektów i inwestorów na całym świecie.
Firma działa aktywnie w ponad 80 krajach i osiągnęła w 2018 roku obrót w wysokości 1,670 miliarda euro.
Więcej informacji na stronie www.schueco.pl

P 4448/PL/08.19/Drukowano w Polsce.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i korygowania błędów.
Rzeczywiste produkty mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach.

Schüco International
Polska Sp. z o. o.
www.schueco.pl

