Rozwiązania
dla Twojego domu
Nowy System M

System M
Nowy wymiar inteligentnych rozwiązań
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Rozwiązania „na miarę”
System M - różnorodność inteligentnych
rozwiązań
System M jest prosty, elastyczny, zaawansowany technicznie i
doskonale zaprojektowany. Na bazie Systemu M można zbudować optymalne rozwiązanie dla każdego domu.

Szeroki zakres inteligentnych rozwiązań
zapewni:

Chcesz odpowiednio wyposażyć dom Twoich
marzeń? W takim przypadku liczą się:
komfort, bezpieczeństwo, styl i koszty. System
M, najbardziej elastyczna rodzina osprzętu
elektroinstalacyjnego, jaką kiedykolwiek
zaprojektowano pomoże Ci stworzyć takie
rozwiązania, jakie sobie wymarzyłeś.

dopasowanie do indywidualnych upodobań.
System M oferuje szeroką gamę różnych
wykonań i wykończenia powierzchni produktów, które można dowolnie łączyć ze sobą
w celu uzyskania pożądanego efektu.

Umożliwi dobór odpowiednich mechanizmów,
które dopasują się idealnie do każdej sytuacji.
Duży wybór różnorodnych wykonań ramek
Systemu M zapewnia dopasowanie do
każdego indywidualnego wystroju wnętrza.

dopasowanie do różnej skali zastosowań,
stylu życia i wymagań. System M umożliwia
budowę kompletnych rozwiązań w oparciu
o ponad 175 różnych funkcji mechanizmów.

wykorzystanie wszystkich technologii. System
M umożliwia łączenie klasycznych instalacji
elektrycznych z nowoczesnymi technologiami
takimi jak technologia radiowa czy system
KNX.

Zobacz jak System M
pomoże Ci zbudować
dom Twoich marzeń.
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Oferta inteligentnych
rozwiązań Systemu M
Innowacyjne funkcje
w klasycznych instalacjach elektrycznych
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Bezpieczny wybór
System M wyznacza standardy
System M został zaprojektowany po to, aby realizować
marzenia. Wykorzystuje klasyczne instalacje elektryczne,
ale także innowacyjne idee, bez żadnych kompromisów.

System M posiada niesamowite możliwości.
Oferuje ponad 175 funkcji mechanizmów
w różnym wykonaniu i estetyce, z których
można stworzyć rozwiązanie dla każdego
pomieszczenia.
System M to proste planowanie instalacji
nawet, gdy zachodzi potrzeba zamiany
mechanizmów. Można bez problemu
zamienić łącznik oświetlenia na mechanizm
z czujnikiem ruchu – jedno z wielu urządzeń
systemu M, które zaprojektowano w celu
budowy inteligentnych rozwiązań umożliwiających oszczędność energii.

Łącznik pojedynczy z podświetleniem, M-Smart

Gniazdo z ogranicznikiem przepięć, M-Smart

Argus 180 czujnik ruchu
do montażu podtynkowego, M-Smart

Regulator temperatury
w pomieszczeniu, M-Smart

Do 20%
oszczędności energii
Oświetlenie

Czujnik ruchu

Czujnik ruchu podnosi komfort i zapewnia dodatkowe
bezpieczeństwo – jest efektywny energetycznie i daje
oszczędność w kosztach energii w długim horyzoncie
czasowym.
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Najwyższy komfort
z Systemem M
System KNX to lepsza efektywność i komfort

6

Komfort za naciśnięciem
jednego przycisku
System M tworzy komfortową atmosferę
Każdy dom może zużywać energię w sposób bardziej efektywny i zapewniać wysoki i wygodny w obsłudze komfort „przez
naciśnięcie jednego przycisku”. Zrobią to inteligentne funkcje
KNX na bazie Systemu M.
Nie trzeba się denerwować, że goście zjawią
się lada minuta a nie wszystko jest gotowe.
Wystarczy nacisnąć jeden przycisk w instalacji
domowej a system KNX uruchomi właściwy
scenariusz. Włączy odpowiednie oświetlenie,
uruchomi odtwarzanie nastrojowej muzyki
przez system stereo i wyreguluje ogrzewanie
czy klimatyzację, aby zapewnić właściwą
temperaturę w pomieszczeniach. Dla inteligentnych urządzeń KNX nie jest to żaden
problem.

> KNX to czysty komfort, łączy w logiczny

TV
Oświetlenie

Żaluzje

Wyłącznik
centralny

Przycisk czterokrotny
z odbiornikiem podczerwieni, M-Elegance, metal

Wielofunkcyjny przycisk
czterokrotny z regulatorem
temperatury w pomieszczeniu,
M-Elegance, metal

Gniazdo RJ45,
M-Elegance, metal

Gniazdo RTV/SAT,
M-Elegance, metal

sposób wiele inteligentnych funkcji.

> KNX zapewnia efektywność energetyczną
poprzez optymalną regulację ogrzewania
i oświetlenia zgodnie z wprowadzonymi
parametrami. Oszczędza Twoje pieniądze
i środowisko naturalne.

100% komfortu
i luksusu w domu
Potrzeba komfortu
i bezpieczeństwa

Elastyczność funkcji
KNX i Systemu M

Prosta obsługa i kompletny zestaw funkcji to kluczowe
wymagania dla nowoczesnych instalacji elektrycznych.
Urządzenia KNX spełniają je wszystkie.
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Prosta modernizacja
w technologii Systemu M
Elastyczne rozwiązania bez potrzeby układania nowych
przewodów
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Nowe rozwiązania
specjalnie dla prac
renowacyjnych
System M jest otwarty na zmiany
Życie podlega ciągłym zmianom, więc przestrzeń mieszkania powinna się
do nich adaptować. System M jest elastyczny i zawsze jest w stanie dostarczyć
rozwiązanie odpowiednie dla nowych okoliczności życia codziennego.
Wyobraźmy sobie nowo urządzoną sypialnię
wyposażoną w nowiutkie meble. Wszystko
jest jak trzeba, ale przydałby się wyłącznik
oświetlenia przy łóżku. W systemie M jest to
bardzo proste. Wystarczy przykręcić lub
przykleić w odpowiednim miejscu łącznik
radiowy, zaprogramować jego pracę i gotowe.
Bez potrzeby kucia ścian i układania nowych
przewodów.
System M daje możliwość prostej
rozbudowy gotowej instalacji w późniejszym terminie. I nie tylko rozbudowy, ale
równoczesnej poprawy efektywności energetycznej i komfortu.

System radiowy Connect w połączeniu z systemem M oferuje elastyczne rozwiązania bezprzewodowe.

Przycisk radiowy
Connect Move, M-Plan

Przycisk radiowy
Connect, podwójny,
M-Plan

Przycisk radiowy
Connect, M-Plan

Przycisk radiowy
Connect do sterowania
roletami, sensorowy,
M-Plan

Radiowy adapter
gniazda wtykowego

100% elastyczności
przy renowacjach
Potrzeba komfortu
i bezpieczeństwa

Rozwiązania
radiowe w systemie
Connect

Wystarczy zainstalować przycisk we wskazanym
miejscu, zaprogramować jego pracę i gotowe!
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Uniwersalny system
Mechanizmy
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Podstawa systemu
jest bardzo ważna

Mechanizmy do montażu podtynkowego

Uniwersalność od podstaw
Wysokiej jakości podtynkowe mechanizmy to podstawa
systemu M. Zapewniają one elastyczność instalacji oraz
prostą wymianę ramek i zmianę realizowanych funkcji
systemu. Gniazda wtykowe, łączniki i przyciski, mechanizmy do sterowania roletami i regulacji temperatury pomieszczeń, gniazda telekomunikacyjne, TV, audio i gniazda
informatyczne, czujniki ruchu, detektory obecności, termostaty, ściemniacze i programatory czasowe, elementy
sterujące radiowe i systemu KNX – wszystkie elementy
systemu M spełniają odpowiednie wymagania i działają
w różnych technologiach komunikacji.

Mechanizm ściemniacza
obrotowego

Mechanizm regulatora
temperatury

Mechanizm łącznika rolet

Mechanizm gniazda
RJ45

Jakość i precyzja
System M zapewnia także w miejscach niewidocznych
doskonałą jakość pracy systemu. Mechanizmy zostały tak
zaprojektowane, aby czas życia instalacji był maksymalnie
długi, ale także, aby uprościć i skrócić budowę bezpiecznych
instalacji.
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QuickFlex®
Łatwiej, szybciej i więcej
Mechanizmy podtynkowe do szybkiej instalacji

Nowy system montażowy QuickFlex® firmy
Schneider Electric jest podstawowym czynnikiem
sukcesu. Dzięki zespołowi pięciu istotnych cech
konstrukcyjnych, mechanizmy QuickFlex® łączników i gniazd wtykowych umożliwiają wykonanie
instalacji w czasie o 25% krótszym w porównaniu z systemem tradycyjnym.

Łącznik
pojedynczy

Gniazdo
wtykowe

QuickFlex® – pięć czynników sukcesu
Trzy kroki do wykonania instalacji – podłączenie, dopasowanie elementów, mocowanie – do tego łatwe testowanie
połączeń i uniwersalne dodatkowe funkcje – oto pięć
czynników sukcesu systemu QuickFlex®. Przekonaj się sam
jak łatwa może być Twoja praca dzięki rozwiązaniom
systemu QuickFlex®:
Mocowanie
Ułatwione
łączenie
z puszką

Oszczędność 25% czasu pracy przy wykonaniu instalacji
Mocowanie
Ułatwione
łączenie
z puszką

Ramka mocująca
Szybkie i bezpieczne
dopasowanie
Mocowanie
Mocowanie
mechanizmu
w kilka sekund

Mocowanie
Mocowanie
mechanizmu
w kilka sekund

Ramka
mocująca
Szybkie i
bezpieczne
dopasowanie

Test styków
Wygodne sprawdzenie
od przodu

Moduły

Moduły

Inteligentne funkcje dodatkowe mogą być
instalowane bez potrzeby demontażu mechanizmu

Inteligentne funkcje dodatkowe mogą być
instalowane bez potrzeby demontażu mechanizmu

QuickFlex® moduł podświetlający LED do mechanizmów
podtynkowych łącznika/przycisku.
QuickFlex® moduł podświetlający LED do mechanizmów podtynkowych
łącznika podwójnego
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QuickFlex® moduł ochronnika
przepięciowego

QuickFlex® moduł
z sygnalizacją załączenia LED
QuickFlex® moduł
podświetlający LED

Mechanizmy ściemniaczy
obrotowych
Efektywność energetyczna może być tak prosta…

Za pomocą ściemniaczy obrotowych firmy Schneider Electric
można regulować jasność dowolnego oświetlenia – żarówek
klasycznych jak również lamp fluorescencyjnych i halogenowych. Można nawet regulować obroty silników wentylatorów
domowych. Nowe rozwiązania ściemniaczy zostały dodatkowo
udoskonalone: regulacja odbywa się za pomocą potencjometrów krokowych, oś obrotowa jest teraz grubsza i ma 4 mm,
aby była bardziej trwała natomiast grubszy radiator zapewnia
optymalne zabezpieczenie przed przegrzaniem mechanizmu.

Mała głębokość mechanizmu
Więcej miejsca na przewody

Nowa ramka mocująca

Udoskonalone zaciski

Ocynkowana ramka mocująca
zapewnia łatwe mocowanie
i lepszą stabilność mechanizmu.

> Nadają się do przewodów
sztywnych i giętkich
> Udoskonalone prowadzenie
przewodów
> Zaciski śrubowe z zatrzaskiem

Zaokrąglone naroża
Lepiej dopasowują się do otworu w ścianie.
Nie klinują mechanizmu w czasie montażu.

> Wielkość wystarczająca nawet
dla grubych przewodów.
Śruby oraz zaczepy pazurkowe
> izolowane
> bardziej trwałe

Udoskonalone zaciski
> Lepsza izolacja śrub
> Lepsza izolacja połączenia
Czytelne oznaczenie
Wyraźne diagramy na
obudowie.
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Nieograniczone
możliwości
systemu
Elastyczność, otwartość,
elegancja
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Elastyczność bez granic
System M daje nieograniczoną elastyczność
w projektowaniu
System M to jeden z najbardziej elastycznych systemów
osprzętu elektroinstalacyjnego. Zawiera pełny zestaw praktycznych mechanizmów, które mogą realizować wszystkie funkcje
potrzebne w nowoczesnym domu.
Elastyczność = pełna swoboda w projektowaniu
System M wszędzie jest u siebie w domu, czy to w obszernej willi, czy
w przytulnym apartamencie, w nowoczesnym lofcie lub w rodzinnym
domu marzeń. Funkcje i urządzenia można dowolnie łączyć ze sobą
i wymieniać w ramach prac renowacyjnych.

Otwartość = możliwość wykorzystania różnych
technologii
Atrakcyjny system M to doskonały wybór dla tych, którzy chcą mieć
w instalacji klasyczne łączniki do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy roletami. Oprócz tego umożliwia on również korzystanie
z inteligentnych rozwiązań systemu KNX w połączeniu z elastycznymi
funkcjami systemu radiowego Connect. Wszystko w celu budowy rozwiązań projektowanych pod indywidualne wymagania.

Elegancja = możliwość dopasowania do dowolnego
wystroju wnętrza
Różni ludzie mają różne upodobania estetyczne. Jedni lubią prosty
i oszczędny styl, jednocześnie ponadczasowy i elegancki. Inni wolą
coś bardziej niezwykłego. Jakikolwiek by nie był projekt wystroju wnętrza, szeroki zakres wykonań i wykończeń powierzchni mechanizmów
systemu M pozwoli spełnić każde życzenie.

Zasada budowy systemu

Podtynkowy
mechanizm łącznika

Ramka

Klawisz

Gotowe!
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Właściwe rozwiązania
dla wymagających
System M – pełny zestaw mechanizmów
Łączniki i gniazda wtykowe to podstawowe elementy każdej instalacji. System M
oferuje doskonałe rozwiązania także w zakresie tych podstawowych elementów.
Pełna oferta obejmuje jednak ponad 175 funkcji mechanizmów, co oznacza, że
system M to kompletny zestaw dostępnych technologii z jednego źródła.

Gniazdo wtykowe

Przycisk

Ściemniacz obrotowy

Gniazdo RTV/SAT

Gniazdo RJ45

Gniazdo głośnikowe

Wszystkie produkty na tej
stronie są w wykonaniu:
M-Elegance
Czujnik ruchu, 1.40 m

Czujnik ruchu, 2.20 m

Pokojowy regulator
temperatury

Wielofunkcyjny przycisk
dwukrotny z regulatorem
temperatury w pomieszczeniu

Przycisk czterokrotny,
Plus

Przycisk radiowy
Connect
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Każda technologia
jest możliwa
System M – łączy wszystkie technologie
System M jest w pełni otwarty. Nie ma żadnych barier technologicznych. Daje
to pełną swobodę w projektowaniu rozwiązań oraz możliwość budowy instalacji
w dowolnej technologii. Począwszy od technologii klasycznej poprzez technologie radiowe do kompletnych rozwiązań systemu magistralnego KNX. Można
także elastycznie rozbudowywać gotową instalacje łącząc różne technologie.

System M proste mechanizmy = komfort
Wielu klientów woli klasyczne instalacje elektryczne. System M spełnia doskonale
te wymagania a ponadto oferuje wiele innowacyjnych mechanizmów w wykonaniu
dostosowanym do indywidualnej estetyki preferowanej przez inwestora.

System M + KNX = efektywność
System KNX łączy wszystkie funkcje budynku w jeden inteligentny system
magistralny. Daje to lepszy komfort, efektywność i bezpieczeństwo. System M
gwarantuje pełną funkcjonalność i stanowi podstawę do budowy systemu
inteligentnego. Zbudowany na tej podstawie system KNX dostarcza wszystkie
niezbędne narzędzia do optymalizacji oszczędności energii.

System M + system radiowy Connect = elastyczność
Dzięki zastosowaniu systemu radiowego Connect użytkownik zyskuje możliwość
dodania mechanizmów realizujących nowe funkcje bez potrzeby prowadzenia
uciążliwych prac montażowych. Dzięki szerokiej gamie wykonań produktów
systemu M można dopasować estetykę do indywidualnego stylu inwestora.
System radiowy harmonijnie wpasowuje się w całość instalacji.
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Znakomite wzornictwo
Linie produktowe
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Doskonałe wykonanie
System M zaprojektowany dla Twojego domu
Organizacja przestrzeni, w której przebywa i pracuje człowiek zawsze wyraża
jego indywidualny charakter. Jak System M zapewnia użytkownikom pełną swobodę zgodnie z ich oczekiwaniami? Różne wykonania, kolory i materiały można
dokładnie dopasować do umeblowania, koloru ścian i wystroju pomieszczenia.
Czasem wystarczy tylko odpowiedź na proste pytanie, czy wyłącznik pasuje do
koloru zasłon. Takie są założenia systemu M!
Różne materiały, takie jak tworzywo termoplastyczne, szkło, metal i drewno, pięć różnych
wersji wykonania, różne wykończenie
powierzchni, różne kolory dają inwestorowi
możliwość wyboru i zaprojektowania własnego indywidualnego stylu.

M-Elegance

M-Plan

M-Smart

M-Arc

M-Star

M-Elegance, szkło, biały
/biały błyszczący

M-Plan, biały błyszczący

M-Smart, biały

M-Arc, aluminium

M-Star, chrom/antracyt

M-Elegance, drewno,
buk/biały błyszczący

M-Plan, aluminium

M-Smart,
biały/antracyt

M-Arc, piaskowy/biały
błyszczący

M-Star, polerowany
mosiądz/biały

M-Elegance, metal,
tytan/biały błyszczący

M-Plan, antracyt

M-Smart, biały błyszczący/aluminium

M-Arc, antracyt/biały
błyszczący

M-Star, satynowo-srebrny/biały błyszczący
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M-Elegance
Metal

Ramki metalowe serii M-Elegance wyróżniają się
dzięki powierzchni, spokojnym kolorom i autentycznym materiałom o wysokiej jakości. Spokojny
srebrny platynowy, solidny szary metaliczny, chromowy o błyszczącym wykończeniu, ekskluzywny
tytanowy... Połączenie z różnymi powierzchniami
mechanizmów, takimi jak termoplast błyszczący
czy termoplast matowy, nadaje ramkom
M-Elegance znamię wyjątkowości.

M-Elegance, Metal,
tytanowy/biały błyszczący
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M-Elegance, Metal,
chrom/biały błyszczący

M-Elegance, Metal,
srebrny platynowy/
antracytowy

M-Elegance, Metal, chrom/biały błyszczący

M-Elegance, Metal,
szary metaliczny/biały
błyszczący

M-Elegance
Szkło

Ramki M-Elegance są wykonane z użyciem
wysokiej jakości materiału, jakim jest szkło.
Zewnętrzne krawędzie mają charakterystyczny
dla kamieni szlachetnych szlif, podkreślający
elegancki wygląd szkła. Łączniki o najwyższej
jakości w ośmiu atrakcyjnych kolorach można
łączyć z różnymi mechanizmami, na przykład
z klawiszem w wersji termoplast aluminium.

M-Elegance,Szkło,
biały/biały active

M-Elegance, Szkło,
onyks/biały błyszczący

M-Elegance, Szkło,
szmaragd/biały błyszczący

M-Elegance, Szkło,
rubinowy/aluminium

M-Elegance, Szkło,
srebrny diamentowy/
biały błyszczący

M-Elegance, Szkło,
mahoniowy/biały błyszczący

M-Elegance, Szkło,
szaﬁr/aluminium

M-Elegance, Szkło,
pomarańczowy kalcytowy/
biały błyszczący
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M-Elegance
Lite drewno

Ciepłe i przytulne — ramki drewniane serii
M-Elegance firmy Schneider Electric wytwarzają
klimat. Charakterystyczne słoje drewna oraz
naturalny wygląd i zachowanie, doskonałe dla
ludzi pragnących żyć w bogatej i harmonijnej
atmosferze. Ramki serii M-Elegance są dostępne
w wersjach buk, wenge, wiśnia i orzech
M-Elegance, Drewno, wenge/biały błyszczący

M-Elegance, Drewno,
buk/biały błyszczący
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M-Elegance, Drewno,
wiśnia/biały błyszczący

M-Elegance, Drewno,
orzech/biały błyszczący

M-Elegance, Drewno,
wenge/biały błyszczący

M-Plan

Prosty i dostojny
Piękne wzornictwo w różnych wersjach kolorystycznych umożliwia wybór właściwego wariantu kolorystycznego dla każdego pomieszczenia.
Niezależnie od koloru — biały active, biały błyszczący, kremowy, aluminium czy antracytowy,
ramki M-Plan zapewniają wszelkie możliwości
projektowania pomieszczeń profesjonalnych.

M-Plan, biały active

M-Plan, biały błyszczący

M-Plan, kremowy

M-Plan, aluminium

M-Plan, antracyt
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Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania
naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej
publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą
roszczeń prawnych.
Dystrybutor:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
0 22 511 84 64, 0 801 171 500
www.schneider-electric.pl
PD4PLKATKT50018
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