
Nowa wizja mieszkania
System KNX do sterowania instalacjami w 
budynkach mieszkalnych i komercyjnych

Living Space®
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System KNX  pozwala sterować instalacjami domowymi zgodnie z 
indywidualnymi życzeniami i potrzebami – i to z dowolnego miejsca.

 S. 18   Indywidualny komfort mieszkania

 S. 20  Dom też myśli

 S. 22   Usterka zidentyfikowana – niebezpieczeństwo  
zażegnane

 S. 24   Mieszkanie energooszczędne

 S. 26   Rozwiązania łączące systemy

 S. 28   Inteligentny dom

 S. 30  Instalacja i modernizacja

 S. 31 Lista czynności kontrolnych

 S.   4   KNX budzi Twój dom do życia

 S.   6   Intuicyjny design

 S.   8   Busch-priOn®. 
 Elegancja funkcjonalności.

 S. 10   Busch-ComfortTouch®.
 Centrum sterowania na najwyższym poziomie.

 S. 12   Automatyczny przebieg wszystkich funkcji

 S. 14   Czas pracuje dla Ciebie

 S. 16   Oświetlenie tworzy nastrój



Wszystko dobrze zaprojektowane – zgodnie z indywidual-
nymi życzeniami
Oświetlenie, ogrzewanie, zużycie energii, systemy bezpieczeń-
stwa: dzięki efektywnemu systemowi sterowania ABB Busch-
Jaeger dom reaguje na indywidualne potrzeby i życzenia. 
Mieszkanie staje się komfortowe jak nigdy dotąd, jednocześnie 
zwiększa się wydajność energii i bezpieczeństwo. Ponadto 
możliwa jest bezproblemowa integracja sprzętu audio-wideo 
oraz urządzeń AGD. Eleganckie elementy sterowania ABB 
Busch-Jaeger z możliwością obsługi intuicyjnej zapewniają 
kontrolę nad wszystkimi obszarami.

Rozwiązania w zakresie systemu ABB i-bus® KNX: 
z gwarancją elastyczności
KNX opłaca się po wielokroć: natychmiast dzięki wielu oczywi-
stym zaletom użytkowym – i w przyszłości dzięki elastycznym 
możliwościom rozbudowy. Na etapie budowy nie trzeba 
koniecznie definiować wszystkich funkcji. System KNX firmy 
ABB Busch-Jaeger tworzy strukturę, do której potem lub 
stopniowo można przypisać wymagane funkcje. 

System KNX jest znormalizowany, a zatem stanowi decyzję 
inwestycyjną pozwalającą spokojnie patrzeć w przyszłość.

KNX budzi Twój dom do życia.
Wygoda, bezpieczeństwo i  
przewidywalność

KNX. W salonie panuje przyjemne ciepło, w sypialni temperatura jest niższa, oświe-
tlenie samoczynnie dopasowuje się do sytuacji, a ruch rolet zmienia się w zależności 
od pogody i pory dnia. Miło, gdy komfort tak łatwo staje się czymś oczywistym. A to 
za sprawą inteligentnego systemu sterowania domem marki ABB Busch-Jaeger.

 ›› Jeden element obsługi steruje kilkoma funkcjami, m.in.  
  oświetleniem,  
  żaluzjami, sprzętem audio i klimatyzacją  
 ›› W rozmiarze tradycyjnego przełącznika, gdzie w innym  
  przypadku konieczna byłaby poczwórna kombinacja

Oświetlenie

Żaluzja

Audio

Klimatyzacja
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Okno przypadkowo otwarte? Automatyczne spuszczenie rolet!
Zalety systemu KNX polegają na wymianie danych i zintegro-
wanym sterowaniu różnymi obszarami. Aktualne warunki 
pogodowe mają bezpośredni wpływ na ogrzewanie i wentyla-
cję, które dostosowują się do indywidualnych preferencji 
użytkownika. Pora dnia i dzień tygodnia mogą określić rodzaj 
oświetlenia i w przypadku wyjazdu na urlop cały dom za 
sprawą oświetlenia, żaluzji, a nawet systemu Hi-Fi, symuluje 
obecność domowników. System sam odtwarza cykle załącza-
nia i wyłączania z ostatnich tygodni. 

Nawiasem mówiąc, w drodze nie trzeba się już zastanawiać, 
czy zamknięte są wszystkie okna. System o tym poinformuje –  
i zareaguje we wcześniej zaprogramowany sposób, chroniąc 
dobytek właściciela.

Zakres możliwości jest nieograniczony. System KNX firmy ABB 
Busch-Jaeger pozwala zdefiniować zadania, jakie ma do 
wykonania Twój dom. Dzięki temu użytkownik ma zapewniony 
prawdziwy relaks.

Przykład: otwarte okno po wyjściu z domu

 ›› Komunikat na wyświetlaczu

 ›› Dostosowanie temperatury w pomieszczeniu

 ›› Opuszczanie żaluzji lub rolet

 ›› Wysłanie informacji na telefon komórkowy
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Mała kombinacja przełączników – ogromne możliwości
Obsługa poszczególnych funkcji odbywa się w sposób bardzo 
wygodny za pomocą pojedynczych elementów obsługowych. 
Użytkownik ma pełną kontrolę nad różnymi możliwościami 
systemu sterowania instalacjami w budynku: zasługa w tym 
wielofunkcyjnych elementów obsługowych ABB Busch-Jaeger 
do systemu KNX. Wieloklawiszowe elementy obsługowe 
pozwalają na komfortowe sterowanie wieloma funkcjami z 
jednego miejsca i z modułu zintegrowanego w niewielkim 
elemencie obsługi. Ta różnorodność pozwala zredukować 
ogólną liczbę przełączników.

Jak prosto stworzyć scenę!
Dzięki ABB Busch-Jaeger można łączyć kilka funkcji w indywidu-
alne sceny, i to z jednego miejsca. Jak na przykład zbudować 
nastrój kinowy? Jeśli jednemu klawiszowi na elemencie obsługo-
wym zostaną przyporządkowane konkretne funkcje, to po 
naciśnięciu przycisku żaluzje zostaną spuszczone, światło 
przyciemnione, a ekran się obniża. Mała uwaga: dzięki przypo-
rządkowaniu scen do przycisków liczba wymaganych przełączni-
ków ulega dalszej redukcji. 

Intuicyjny design.
Forma podąża za funkcją.

Dzięki elementom obsługowym ABB Busch-Jaeger sterowanie instalacjami w domu 
staje sią przyjemnością. Zaczyna się to już od perfekcyjnej stylistyki – różnorodne 
przełączniki są wizualnie dostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika i 
stylu mieszkania – i swoją kontynuację znajduje w życiu codziennym w realizacji 
inteligentnych funkcji. Cały projekt ma zapewnić perfekcyjny dostęp do wszystkich 
obszarów domu.

Żaluzje

Scena

Światło

Ogrzewanie

01

 01 Pojedynczy element obsługowy

 02 Regulator temperatury pomieszczenia z wyświetlaczem i podwójnym
  elementem obsługowym

 03 Busch-priOn®
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 System naprowadzania kolorami

 Na potrzeby inteligentnego systemu 
sterowania domem firma Firma ABB 
Busch-Jaeger opracowała całkiem 
nową i wyjątkową koncepcję kolory-
styczną. Nowa koncepcja opiera się na 
specjalnym systemie kolorów według 
prostych zasad logiki: żółty oznacza 
światło, pomarańczowy sterowanie 
ogrzewaniem, fioletowy sceny świetlne, 
a niebieski żaluzje.



Wskaźnik pomiarowy i regulacja - dobre połączenie
Przemyślane elementy obsługowe ABB Busch-Jaeger do 
systemu KNX potrafią rozwiązać każde zadanie. Zapewniają 
one nie tylko komfort sterowania, lecz także dostarczają 
ważnych informacji dla optymalnego sterowania instalacjami 
domowymi, przykładowo wyświetlają wartości temperatury 
rzeczywistej i zadanej. Za zimno? Naciśnięcie przycisku na 
elemencie sterująco-wskaźnikowym pozwala na dokonanie 
wymaganych zmian. 

Busch-priOn®: pierwszy ściemniacz obrotowy KNX
Nowoczesny ściemniacz obrotowy KNX zachwyca elegancką 
estetyką i intuicyjną obsługą. Oczywiście przełącznik można 
łączyć na wiele sposobów w jednym elemencie, przykładowo 
z czujnikiem do sterowania żaluzjami. W rezultacie można 
wygodnie "dozować" światło dzienne i oświetlenie sztuczne, 
tworząc niepowtarzalny nastrój. 

02
03

 Rozwiązania łączące urządzenia,  
 np. 4-klawiszowe elementy obsługowe 
 
 – Lampa sufitowa Oświetlenie

 – Kinkiet Oświetlenie

 – Czytanie | Słuchanie muzyki Scena

 – Włączenie kina | Wyłączenie kina Scena

 – Żaluzje Napędy 
   elektryczne

 – Radio | CD Multimedia

 – Głośność Multimedia

 – Opuszczanie pomieszczenia Funkcja  
   centralna
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Wszechstronny talent: Busch-priOn®

Za pomocą urządzenia  Busch-priOn® można sterować 
i nadzorować całe pomieszczenie. Wyświetlacz przedstawia 
cały obraz wszystkich obszarów. Centralny system sterowa-
nia umożliwia korzystanie z programów czasowych, definio-
wanie kompletnych scen oraz sterowanie systemem audio 
– i to dosłownie w okamgnieniu. Nowa wizja: Busch-priOn® 
jest tak różnorodny jak życie.  

Funkcja „Oświetlenie“ steruje ogółem 
skonfigurowanych lamp w pomiesz-
czeniu, w którym aktualnie przebywa 
użytkownik.

Po potwierdzeniu zaprogramowanej 
wartości ściemniania, przykładowo dla 
kinkietu, wartość ta zostanie zapisana 
w pamięci. 

Busch-priOn®.
Elegancja funkcjonalności.

 Busch-pr iOn®

 ›› Przejrzysty wyświetlacz TFT

 ›› Pokrętło do sterowania menu

 ›› Zmiana koloru tła dla oświetlenia, ogrzewania, żaluzji, sceny

 ›› Dowolnie programowalne klawisze
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Sterowanie żaluzjami odbywa się za 
pomocą wygodnych poleceń: w 
górę/w dół – krok w górę/w dół – 
stop.

Funkcja „Ogrzewanie“ umożliwia 
regulację ogrzewania według 
indywidualnych potrzeb. Wystarczy 
jedynie ustawić wartość temperatury 
(wartość zadaną).

Busch-priOn® umożliwia sterowanie 
sprzętem audio. Chodzi tu przykłado-
wo o odbiorniki radiowe, odtwarzacze 
wideo oraz odtwarzacze CD.

Scena pozwala uruchomić automa-
tyczną pracę odbiorników. Jeśli 
użytkownik ma zamiar zająć się 
czytaniem, oświetlenie sufitowe 
zostaje przyciemnione, włącza się 
lampka do czytania, a rolety ulegają 
opuszczeniu. 
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Informacja, rozrywka, sterowanie domem: fantastyczne 
możliwości dzięki zastosowaniu Busch-ComfortTouch®

Busch-ComfortTouch® to fascynujący panel umożliwiający 
sterowanie całym sprzętem domowym typu audio, wideo i 
multimedia – a za pośrednictwem internetu także dalszymi 
funkcjami. Od monitoringu kamerowego po symulację obecno-
ści, od sterowania scenami świetlnymi po sterowanie progra-
matorem czasowym: dzięki Busch-ComfortTouch® indywidualne 
sterowanie domem stanie się prawdziwym przeżyciem.

Busch-ComfortTouch®.
Centrum sterowania na najwyższym  
poziomie.

Odtwarzacz MP3:
Stanowi tło muzyczne dla takich czynności jak: 
gotowanie, czytanie gazety, może także tworzyć 
nastrój na imprezie czy uroczystym przyjęciu.   Busch-ComfortTouch®

 ›› Przejrzysty wyświetlacz TFT

 ›› Design w najczystszej postaci

 ›› Duży ekran z dużymi wskazaniami

 ›› Ekran dotykowy do bezpośredniej obsługi intuicyjnej

 ›› Odtwarzanie różnych formatów, między innymi  
  wiadomości głosowych i wideo

 ›› Zastosowanie Kategoria

   Wykresy danych Smart Metering

   Sterowanie domem Design

   Edytor scen Sceny świetlne

   Program tygodniowy Programy czasowe

   Kalendarz Programy czasowe

  Multimedia Multimedia

  Odtwarzacz multimedialny Multimedia

  Radio internetowe Multimedia

  E-mail Komunikaty

  Aplikacja Feed-Reader Informacje

  Komunikaty zakłóceniowe i alarmowe Komunikaty

  Monitoring kamerowy Bezpieczeństwo

  Symulacja obecności Bezpieczeństwo

  Sprzęt AGD Integracja systemowa

  B & O Integracja systemowa
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Heating setpoint:

KITCHEN

21.0°C

Temperature
Thermostat status:

Party time On

OK

19.3°C

Start SystemE-Mail RSS

Su 06/04/08 10:20 am 19.3 °C

Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu:
Busch-ComfortTouch® zawiera lokalny regulator 
temperatury w urządzeniu. Urządzenie pozwala na 
centralną regulację temperatury w różnych 
pomieszczeniach. 

Odtwarzacz wideo:
Jeśli pliki wideo są udostępniane z sieci, można się 
również do nich dostać za pośrednictwem panelu, a 
następnie je odtworzyć na wyświetlaczu.

Monitoring kamerowy:
Kamery zapewniają szybką informację wizualną na 
temat zdarzeń w strefie monitorowania. Można je 
uruchamiać oddzielnie, a nagrywany obraz 
wyświetlać na panelu.
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Celowo zintegrowany, łatwy w użyciu!
Dobre samopoczucie: po opuszczeniu domu należy nacisnąć 
przycisk - wszystkie światła w domu zostaną wyłączone. 
Można również wyłączać oświetlenie kolejno w poszczegól-
nych pomieszczeniach. System KNX firmy ABB Busch-Jaeger 
pozwala na komfortową realizację tego rodzaju sterowań 
centralnych i grupowych. Również łącząc urządzenia. 
Dodatkowo można także wyłączyć sprzęt Hi-Fi i telewizor 
oraz spuścić rolety. Tym sposobem sterowanie grupowe 
zapewnia nie tylko komfort i bezpieczeństwo, lecz także 
pozwala zaoszczędzić energię.

Wszystkie funkcje mają automatyczny 
przebieg.
Sterowanie centralne i grupowe.

 Centralny wyłącznik na drzwiach domu

 Zawsze odpowiedni poziom bezpieczeństwa:

 •  W domu – obsługa ręczna

 •• Poza domem – wyłączyć oświetlenie, obniżyć tempe-
raturę ogrzewania, włączyć automatyczną sekretarkę

 ••• Urlop – wyłączyć oświetlenie, przełączyć ogrzewanie 
na system ochrony przed mrozem, aktywować symu-
lację obecności
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Prosta obsługa
Górny przełącznik włącza oświetlenie. 
Rozmiar przełącznika sugeruje funkcję 
główną, z tego względu użytkownik chętnie 
jej używa. 4-klawiszowy element obsługowy 
uruchamia sceny świetlne, przy czym każdy 
przełącznik może włączyć i ewentualnie 
zapamiętać dwie różne sceny świetlne. Z 
drugiej strony możliwe jest także sterowanie 
roletami, żaluzjami lub ekranem. Tego rodzaju 
funkcji dodatkowych najczęściej używa się w 
przypadku włączania oświetlenia za pomocą 
tradycyjnego przycisku.

 01 Kombinacja: przełącznik i 4-klawiszowy element
  obsługowy

  Po wyjściu z pokoju za jednym dotknięciem przycisku 
w jednym czasie zostaje wyłączone całe oświetlenie i 
radio.

 02 Podwójny element obsługowy

  Element obsługowy można tak zaprogramować, aby 
jedno naciśnięcie przycisku spowodowało zasunięcie 
wszystkich rolet po stronie południowej.

01 02
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Inne czasy, inne ustawienia: sterowanie programatorem 
czasowym zależnie od potrzeb
Jak już wiele osób poznało, za pośrednictwem technologii 
KNX i urządzeń ABB Busch-Jaeger możliwe jest połacze-
nie komfortowego sterowania z programatorem czasowym. 
Można między innym łatwo zaprogramować ustawienie 
oświetlenia, napędów elektrycznych, systemów muzycznych 
i temperatury pokojowej w określonych okresach czasu. 

Pozostałe kwestie reguluje system. Czy w weekend pobudka 
ma nastąpić nieco później przy dźwiękach muzyki? Nie ma 
sprawy. W zaprogramowanym czasie żaluzje się podniosą, 
wybrane światła włączą, radio zacznie grać – a ogrzewanie 
zapewni w odpowiednim czasie przyjemną temperaturę. 

Czas pracuje dla Ciebie.
Komfortowe sterowanie programatorem 
czasowym.

 01 Busch-ComfortTouch®

 ›› Proste programowanie z jednocześnie szerokimi możliwościami ste-
rowania programatorem czasowym na dużym ekranie z przejrzystymi 
wskazaniami

 ›› Programy dzienne i tygodniowe, czasy wakacji i wiele więcej

01
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Oprócz ustawień według pór dnia i dni tygodnia istnieje 
także możliwość przypisania do okresów czasu specjalnych 
ustawień. Można między innymi zaprogramować nastrojowe 
oświetlenie na czas Świąt Bożego Narodzenia. Opcja „Urlop“ 
pozwala zaprogramować ogrzewanie, oświetlenie i inne sys-
temy na czas wakacji. 

Sterowanie programatorem czasowym jest proste i przebie-
ga intuicyjnie – dużą wygodę zapewnia Busch-priOn® lub 
Busch-ComfortTouch® z dużym wyświetlaczem.

 02 Busch-pr iOn®

 ›› Proste programowanie z jednocześnie szerokimi możliwościami stero-
wania programatorem czasowym na przejrzystym wyświetlaczu TFT

 ›› Programy dzienne i tygodniowe, czasy wakacji i wiele więcej

 ›› Pokrętło do wygodnego sterowania menu

02
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Właściwa atmosfera jest kwestią ustawienia
Od gotowania przez wieczorne oglądanie telewizji po kolację przy 
świecach – w domu występują rozmaite sytuacje. Inteligentny sys-
tem sterowania domem zadba w każdej chwili o odpowiednie oświe-
tlenie i nastrój. Wystarczy jedynie zdefiniować sceny typowe dla róż-
nych pomieszczeń i obszarów mieszkania, do danej sytuacji dobrać 
oświetlenie i natężenie światła i w stosownej chwili aktywować 
ustawienia w centrum sterowania. W efekcie uniknie się żmudnego 
włączania i przyciemniania różnych lamp w określonych miejscach. 

Oświetlenie tworzy nastrój.
Perfekcyjna aranżacja dzięki scenom 
świetlnym.

 

 Jedno naciśnięcie przycisku aktywuje kompletną scenę 
świetlną, przykładowo z przyciemnianiem oświetlenia oraz 
opuszczeniem żaluzji.

0201
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Oświetlenie w każdej sytuacji – jednym ruchem ręki
Łatwość programowania: tą dewizą kieruje się firma ABB 
Busch-Jaeger, projektując swoje elementy obsługowe. 
Ustawienie konkretnych scen jest możliwe w zaledwie kilku 
krokach dzięki prostej nawigacji z wykorzystaniem panelu 
pokojowego/sterującego pełniącego rolę centrali budynku. 
Start następuje po aktywacji panelu dotykowego lub za 
pomocą pilota zdalnego sterowania. A propos: zmiana i 
dopasowywanie scen jest tak samo łatwe jak ich programo-
wanie i aktywacja.

 01  Scena świetlna: kolacja z przyjaciółmi w przytulnej atmosferze

 02  Scena świetlna: przytłumione oświetlenie popołudniowe do słuchania 
  muzyki

 03  Scena świetlna: idealne oświetlenie do oglądania telewizji

03
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Selektywne ogrzewanie – mądre oszczędzanie
Zasada jest imponująca: redukcja o jeden stopień oznacza 
oszczędność około 6 % energii grzewczej. Duży potencjał, 
zważywszy na zróżnicowane potrzeby grzewcze w różnych 
porach dnia. Nocą zapotrzebowanie na ciepło jest z reguły 
mniejsze, to samo ma miejsce podczas nieobecności domow-
ników. Różnice dotyczą także pomieszczeń: w sypialni powi-
nien zazwyczaj panować przyjemny chłód, natomiast rankiem 
ciepła łazienka zapewnia poczucie komfortu. Dzięki ABB 
Busch-Jaeger system ogrzewania dopasowuje się do indywi-
dualnych przyzwyczajeń użytkowników. 

Indywidualny komfort mieszkania
Regulator temperatury w każdym  
pomieszczeniu.

0201

17,0 °C

21,0 °C

20 °C 23,0 °C

16,0 °C

18,0 °C
21,0 °C

17,0 °C

 Regulator temperatury pomieszczenia KNX z podwójnym 
 elementem obsługowym

 Dla każdej pory dnia można ustawić temperaturę zadaną. 
Wychodząc z mieszkania można obniżyć temperaturę o jeden 
lub dwa stopnie Celsjusza.

Salon

Kuchnia Pokój 
dziecięcy

Sypialnia

WC Łazienka

Korytarz
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Sposób ustawiania ulubionej temperatury
Każde pomieszczenie posiada własny regulator tempera-
tury. W efekcie możliwe jest zaprogramowanie odpowied-
niej temperatury dla danej pory dnia. Za pozostałe sprawy 
odpowiada system, automatycznie sterując zaworami 
ogrzewania. Po wyjściu z mieszkania temperatura obniża 
się przykładowo o jeden lub dwa stopnie. Sterowanie 
wymienionymi funkcjami może się także odbywać central-
nie z panelu sterowania.

03 04

21,0 °C 23,0 °C

 01  Oszczędność dzięki selektywnemu sterowaniu temperaturą

 02  Spokojny i odprężający sen w temperaturze 17 °C

 03  Śniadanie w łóżku w komfortowej temperaturze 21 °C

 04  Komfort w ciepłej łazience z temperaturą 23 °C

Zastosowania  |  Broszura KNX  19



Zaprogramowano mądre reakcje
Specjalne czujniki Busch KNX mogą rejestrować konkretne 
informacje, które następnie posłużą do odpowiednich usta-
wień. Przykładowo oświetlenie zewnętrzne włączy się, gdy 
czujnik jasności stwierdzi, że jest ciemno lub gdy w odpo-
wiednich pomieszczeniach zostanie włączone światło. Dalsze 
możliwości to między innymi:

Dom też myśli.
Wymaga on tylko nakierowania.

04

01

02

03

 01  Oświetlenie pomieszczenia jest przyciemniane w nocy

 02  W przypadku sceny „kino“ rolety zostają opuszczone jedynie 
w sytuacji, gdy na zewnątrz jest jasno

 03  Oświetlenie tarasu wyłącza się po zamknięciu drzwi od domu

 04 Oświetlenie przejścia przy wykorzystaniu czujnika ruchu 
Busch® odbywa się nocą ze stopniem jasności 20 %
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perfekcyjna symulacja obecności 
Można opuścić dom bez obaw. System jest w stanie przez 
cały czas autentycznie symulować obecność domowników 
– a to powstrzyma nieproszonych gości. Rankiem rolety się 
podniosą, wieczorem zostanie zapalone światło, telewizor 
się włączy i wyłączy: możliwości są nieograniczone. 
Zależnie od wyposażenia system odtwarza profil użytkowni-
ka lub użytkownik dokonuje własnych ustawień. Rezultat: 
lepsza ochrona przed włamaniem. 

 01  Busch-ComfortTouch® przez 
cały czas realizuje zadania 
symulujące obecność. 

 02  Podczas dłuższej nieobecno-
ści, między innymi w czasie 
urlopu,  następuje aktywacja 
zarejestrowanych funkcji 
celem symulacji obecności 
domowników.

0201

rec
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Powiadomienie w przypadku zakłóceń
Dzięki łączonym funkcjom dostępnym za pośrednictwem sieci 
użytkownik zawsze jest na bieżąco informowany o ewentualnych 
zakłóceniach w domu. System przekazuje informacje bezpo-
średnio na miejscu, a jeśli użytkownik znajduje się na urlopie - 
również drogą internetową. Komunikaty o usterkach typu wyciek 
wody z pralki lub zmywarki, awaria ogrzewania, zbicie szyby 
lub ostrzeżenie przed burzą, umożliwiają użytkownikowi szybką 
reakcję. Ponadto istnieje możliwość zapisywania i analizowania 
procesów załączania i sterowania.

Usterka zidentyfikowana –
niebezpieczeństwo zażegnane

01

 01  Busch-pr iOn®

  Usterki są wykrywane przez czujniki i wyświetlane na  
wyświetlaczu.

 02  Busch-ComfortTouch®

  W wygodny sposób można zaprogramować tryb wyświetlania i 
przesyłania informacji o usterce
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Natychmiastowa informacja w każdej 
chwili
O awarii ogrzewania użytkownik nie 
dowie się dopiero w momencie, gdy 
będzie zimno. System poinformuje o tym 
fakcie niezwłocznie – w zależności od 
wyposażenia za pośrednictwem wiado-
mości głosowej, SMS-a lub maila. 

02
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Od Hi-Fi do sprzętu AGD:
Rozwiązania łączące systemy dzięki ABB 
Busch-Jaeger.

Od piekarnika do zmywarki:
Sprzęt AGD firmy Miele zawsze w zasięgu wzroku
Nie trzeba już iść do kuchni, aby sprawdzić, ile czasu 
pozostało do zakończenia pieczenia – wystarczy rzut oka na 
panel sterowania lub Busch-ComfortTouch®. To samo dotyczy 
również pozostałego czasu pracy pralki. Jeśli użytkownik 
wychodząc z domu wyłącza wszystkie odbiorniki, zmywarka 

może pozostać włączona i po powrocie oczom ukażą się 
czyste naczynia. System bowiem pozwala na idealną integra-
cję urządzeń Miele włączonych do sieci komunikacji. Łączenie 
systemów ABB Busch-Jaeger i Miele odbywa się w inteligent-
ny sposób bez dużych nakładów na infrastrukturę za pomocą 
bramy sieciowej oraz WLAN.

Miele@home-Gateway łączy 
w jedną sieć łączącą urządzenia Miele i 
produkty ABB. 

Miele@home-Gateway
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Hi-Fi, multimedia, instalacje domowe, sterowanie domem: 
osobne systemy z szeregiem własnych elementów obsługo-
wych są przeszkodą na drodze do zapewnienia prawdziwego 
komfortu życia. Z tego względu ABB Busch-Jaeger stawia na 
integrację. W efekcie takie elementy jak moduł Medienbox i 
Busch-priOn® umożliwiają sterowanie sprzętem audio i wideo. 
Ponadto rozwiązania KNX można zestawiać z innego rodzaju 
systemami, jak na przykład Miele lub Bang & Olufsen. 
Użytkownik otrzymuje w rezultacie przemyślany, intuicyjnie 
obsługiwany system o wszechstronnych możliwościach.

To brzmi dobrze: Busch-Jaeger i Bang & Olufsen
Kooperacja z Bang & Olufsen pozwoliła stworzyć rozwiązania, 
dzięki którym użytkownik jest w stanie sterować sprzętem Hi-Fi i 
multimediami za pośrednictwem sieci domowej. Dzięki temu całą 
kolekcję muzyki można aktywować za pomocą Busch-Comfort-
Touch® i – dzięki aplikacji Bang & Olufsen BeoNet – cieszyć się w 
różnych pomieszczeniach z najwyższej jakości dźwięku. I 
odwrotnie, pilot Beo6  Bang & Olufsen może przekazać informa-
cję do odbiornika podczerwieni ABB Busch-Jaeger i uruchomić 
odpowiednie elementy obsłgowe. Innymi słowy, użytkownik 
obsługuje nie tylko sprzęt Hi-Fi, lecz także steruje żaluzjami czy 
oświetleniem – i to tylko za pomocą jednego pilota.

MasterLinkGateway firmy Bang & Olufsen łączy w 
jedną sieć urządzenia Bang & Olufsen i produkty 
ABB. 

Bang & Olufsen MasterLink Gateway

Elementy obsługowe umożliwiają obsługę łączonych aplikacji. Stero-
wanie obejmuje całe spektrum multimedialne ze sprzętem audio-wi-
deo, a także oświetlenie, żaluzje i szereg innych elementów. Funkcja 
„scena“ pozwala sterować rozmaitymi produktami jednym naciśnię-
ciem przycisku.
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Razem dla przyjemności delektowania się dźwiękiem: 
Bang & Olufsen oznacza niepowtarzalny ton i innowacyjną 
technologię – tak jak system magistrali Bang & Olufsen 
(BeoNet) przenoszący dźwięk i obraz z głównego poko-
ju do innych pomieszczeń. ABB Busch-Jaeger zapewnia 

podłączenie do zasilania elektrycznego oraz wymagane pusz-
ki ścienne do bezpośredniego podłączania elementów Bang 
& Olufsen. Niezwykła elegancja w wersji podtynkowej i w całej 
ofercie przełączników. 

Połączone kompetencje 
dla zapewnienia krystalicznie 
czystego dźwięku w całym domu

BeoNet
Specjalna oferta do podłączenia magistrali systemowej Bang & Olufsen BeoLink: 
BeoNet z gniazdami elektrycznymi i puszką ścienną wraz ze zintegrowanymi 
złączami Bang & Olufsen. 

Szt. Oznakowanie Nr art.
1 Gniazdo 20 EUCKS-xx

1 Gniazdo przyłączeniowe UAE RJ45 0216

1 Pokrywa 1803-xx

1 Ramka 1722-xx

BeoNet
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PowerLink
Aktywne głośniki Bang & Olufsen idealnie podłączone i połączone: za 
pośrednictwem PowerLink ze zintegrowanymi złączami Bang & Olufsen dla zapew-
nienia perfekcyjnej funkcji i indywidualnej stylistyki. Alternatywnie do głośników 
stosuje się także przewód Cat-7.

Szt. Oznakowanie Nr art.
1 Gniazdo podtynkowe 20 EUC-xx

1 Pokrywa 1758-xx

1 Cokół gniazda diodowego 1860 EB

1 Gniazdo diodowe 8-wtykowe Produkt B&O

1 Ramki 1722-xx

xx = kod barw programu przełączników
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Użytkownik może korzystać z inspirujących możliwości ste-
rowania domem i rozrywką dla zapewnienia osobistego kom-
fortu. Firmom Bang & Olufsen i ABB Busch-Jaeger udało 
się osiągnąć maksymalny poziom integracji i w konsekwencji 
opytmalną łatwość obsługi – i to niezależnie od rodzaju stoso-
wanych urządzeń i systemów.

01. BeoVision 9 und BeoCenter 2. Salon stanowi centrum domowej rozrywki. 
Znajduje się w nim instalacja Dolby-Surround oraz odtwarzacz DVD BeoCenter 2 z 
wbudowanym radiem. 
02. Busch-ComfortTouch®. Oprócz kompleksowych funkcji podstawowych posi-
ada również szereg funkcji specjalnych (programator czasowy itp.). W efekcie z 
jednej strony możliwe jest sterowanie roletami, żaluzjami i temperaturą pokojową, z 
drugiej zaś można sterować produktami Bang & Olufsen zależnie od czasu. Rano 
następuje zwiększenie temperatury w łazience, kuchni i sypialni, potem ma miejsce 
miła pobudka przy dźwiękach muzyki. Poza tym istnieje możliwość połączenia złącza 
Line-out od Busch-ComfortTouch® z telewizorem. Pozwoli to na odtwarzanie muzyki 

na odtwarzaczu multimedialnym Busch-ComfortTouch® za pośrednictwem doskonałych 
produktów Bang & Olufsen.
03. BeoLink passive. BeoLink passive umożliwia podłączenie głośników pasywny-
ch przeznaczonych na zewnątrz.  Dzięki odbiornikowi podczerwieni BeoLink passive 
urządzenie Beo6 może także sterować oświetleniem ogrodu lub fontanną.
04. Nokia N900/Apple iPhone. Aby zapewnić więcej opcji sterowania, za pomocą 
smartfonu można zapewnić dostęp do Busch-ComfortTouch® lub MasterLink-Gateway 
i skorzystać ze wszystkich zaprogramowanych możliwości obsługi. W przypadku 
obsługi Busch-ComfortTouch za pośrednictwem VNC-Client jest zapewniony identy-
czny obraz Busch-ComfortTouch® na wyświetlaczu dotykowym smartfonu. Aplikację 
stworzoną specjalnie dla iPhone można stosować w połączeniu z MasterLink-Gateway 
do kompatybilnego sterowania produktami Bang & Olufsen. 
05. Czujnik ruchu Busch-priOn®. W momencie wejścia do kuchni czujnik ruchu 
uruchamia oświetlenie. Ewentualnie możliwe jest również włączenie radia lub odtwarza-
cza CD. Po opuszczeniu kuchni następuje wyłączenie oświetlenia i BeoLink active.
06. Busch-ComfortTouch®. Oprócz funkcji podstawowych posiada również szereg 
dodatkowych funkcji specjalnych, m. in. odtwarzacz multimedialny, aplikację radia 
internetowego lub telewizji internetowej. Jeśli połączy się złącze LineOut z telewizo-
rem, możliwe jest odtwarzanie dźwięku Busch-ComfortTouch® za pośrednictwem 
doskonałych produktów Bang & Olufsen.

Inteligentny domInteligentny dom.
Przestrzeń komfortu.

Smartfon

Salon

Ogród zimowy

Kuchnia / łazienka

01

03 04

02

05
06

07

02
Salon
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07. BeoLink active. Umożliwia odtwarzanie dźwięku z urządzeń w głównym 
pomieszczeniu, na naszym przykładzie z salonu. W efekcie w łazience znajdującej 
się obok można słuchać radia, płyty CD, a nawet radia satelitarnego.
08. Przycisk „Wszystko OK i do wiedzenia“ w obszarze wejściowym. 
Pokrętło z prostą obsługą używane przy wchodzeniu lub wychodzeniu z domu: 
w domu/poza domem/urlop. Pokrętło jest obsługiwane „w drodze“ i umożliwia 
natychmiastowe rozpoznanie zaprogramowanej funkcji. Rodzaj wykonywanych 
funkcji można indywidualnie dostosować do danej sytuacji, przykładowo
– w domu: wyłączyć przekierowywanie połączeń, zwiększyć temperaturę 

pokojową
– poza domem: wyłączyć oświetlenie, obniżyć temperaturę pokojową, włączyć 

przekierowywanie połączeń, wyłączyć wszystkie urządzenia Bang & Olufsen
– urlop: jak w opcji "poza domem", ale dodatkowo między innymi przełączyć ter-

mostat pokojowy na ochronę przed mrozem, uruchomić symulację obecności, 
wyłączyć podgrzewanie wody

Wskazanie LED sygnalizuje, które okna są otwarte, uchylone lub zamknięte. Jedno 
wskazanie LED może zawierać informacje na temat maksymalnie ośmiu okien.
09. BeoLink active. Umożliwia odtwarzanie dźwięku z urządzeń w głównym 
pomieszczeniu, na naszym przykładzie z salonu. W efekcie w biurze znajdującym 
się obok można słuchać radia, płyty CD, a nawet radia satelitarnego.
10. NAS (dysk twardy w sieci). Centralna pamięć do plików wideo, audio oraz 
plików obrazowych. Napęd może używać: Busch-ComfortTouch® z odtwarzaczem 
multimedialnym, odtwarzacze multimedialne podłączone do Bang & Olufsen (np. 
TViX-Box) oraz inne urządzenia sieciowe.

11. Router. Dla zapewnienia dostępu do internetu. Łączy urządzenia sieciowe. 
Umożliwia Busch-ComfortTouch® realizację takich funkcji jak: radio internetowe/tele-
wizja internetowa/odtwarzacz multimedialny/aplikacja RSS-Feed-Reader itd.
12. Busch-priOn®. Kontroluje i reguluje funkcje w pomieszczeniach, takie jak 
oświetlenie, zacienienie oraz temperaturę – za pośrednictwem BeoLink active, np. 
odtwarzacza CD lub radia.
13. BeoVision 8. Pilot zdalnego sterowania Beo6 umożliwia sterowanie telewizorem, 
za pośrednictwem telewizora można również realizować funkcje w pomieszczeniu, 
chodzi tu między innymi o regulację oświetlenia lub sceny świetlne. 
14. Podwójna kombinacja przełącznika. Elementy obsługowe na drzwiach są 
używane do różnych celów. Funkcje klawiszy są określane zależnie od indywidualnych 
życzeń klienta. Oprócz sterowania pomieszczeniem istnieje również możliwość ste-
rowania produktami Bang & Olufsen. W efekcie można uruchomić źródło z pomiesz-
czenia głównego (salonu), np. radio lub CD. Ponadto pozwala ustawiać głośność 
lub przełączać stacje radiowe. Jedno naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 
oświetlenia i telewizora – i to za pomocą przycisku na drzwiach.

Sypialnia

Biuro10 12

1413

09

Obszar wejściowy
08
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Przewód magistrali KNX

Zasilanie elektryczne

Rozdzielnica

Aktory załączające 
Aktory ściemniające

ABB i-bus® KNX: Oprócz jednego przewodu zasilania 
elektrycznego system posiada również drugą linię do 
przekazywania informacji. Dzięki temu stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla nowych budynków, w których od samego 
początku może być instalowany efektywny, przyszłościowy 
system z możliwością rozbudowy.

Idealne rozwiązanie w nowym budownictwie.

Niskie koszty instalacji – ogromne korzyści.
Praktyczne warianty systemowe.

Wskazówka dla nowych budynków: 
wstawić dodatkowe puszki podtynkowe. 
Koszt jest stosunkowo niewielki, a 
nieużywane puszki można najpierw 
wypełnić i otynkować. W przypadku 
rozbudowy systemu będzie można użyć 
tych puszek, przykładowo do dodatko-
wych elementów obsługowych.   

Brak nowych kabli, brak brudu, niskie koszty.
Sieć realizuje się na ogół w drodze wymiany informacji 
przez elementy obsługowe.

 Rysunek elementu obsługi KNX

 01 Element obsługowy, 4-klawiszowy

 02 Rama

 03 Łącznik magistrali

 04 Puszka podtynkowa z zaciskiem magistrali 
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Lista czynności kontrolnych

1) Za pomocą modułu Medienbox.

2) Zastosowania stacji pogodowej – czujnika światła: automatyczne zacienienie. Wiatr: wsunąć 
żaluzję i markizę. Deszcz: zamknąć okno dachowe i wsunąć markizę. Temperatura: 
wskazanie temperatury zewnętrznej. Odbiornik DCF77: wyświetlanie informacji o aktualnej 
godzinie.

3) Zastosowania styku okiennego: wyświetlanie stanu okien na wyświetlaczu, przełączanie 
termostatu pokojowego na ochronę przed mrozem w przypadku otwarcia okna, przerywanie 
spuszczania rolet, kontrola domu z zewnątrz pod nieobecność domowników.

Zastosowania 
Busch-ComfortTouch®

Zastosowania 
Busch-priOn®

Zastosowania łączące
systemy

Ogólne informacje na temat KNX

Przełączanie oświetlenia

Przyciemnianie oświetlenia

Automatyczne przełączanie oświetlenia

Przełączanie/wyłączanie gniazd

Przyciemnianie gniazd

Żaluzja

Rolety/markiza

Sterowanie scenami świetlnymi

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Zdalne sterowanie

Sterowanie mediami1)

Przełącznik na wypadek paniki

„Przełącznik oszczędzania energii“

Wyłączanie w sypialni

Żaluzje/oświetlenie obsługiwane pilotem

Zastosowania 
w pomieszczeniach
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Sterowanie KNX 

  Sceny i sekwencje

  Krótkoterminowy sterownik 
  czasowy/budzik

  Sterowanie temperaturą w 
  pomieszczeniu

  Zdalne sterowanie dodatkowymi
  termostatami pokojowymi

  Zdalne sterowanie operujące w 
  podczerwieni

  Programy tygodniowe/czasowe

  Datenlogger

Informacje i rozrywka 

  Aplikacja RSS-Feeder

  Wiadomości obrazkowe

  Wiadomości głosowe

  E-maile

  Zdalny serwis

  Elektroniczna niania (funkcja 
możliwa tylko z 2 panelami 
ComfortPanels)

Sterowanie KNX 

  Sceny i sekwencje

  Zdalne sterowanie 
termostatami pokojowymi

  Zdalne sterowanie 
  operujące w podczerwieni

  Programy tygodniowe

  Sterowanie mediami

Bezpieczeństwo

  Centrala meldunkowa

  Meldunki zakłóceniowe i 
  alarmowe

  Domofon

  Remote Desktop (VNC)

  Aplikacja Feed - Reader

  Telefon (VolP)

Rozrywka

  Odtwarzacz multimedialny

  Radio internetowe

  Telewizja internetowa

  Elektroniczna 
  ramka obrazu 

Bezpieczeństwo

  Centrala meldunkowa

  Meldunki zakłóceniowe i 
  alarmowe

  Symulacja obecności

  Monitoring kamerowy

  Sterowanie dostępem

  Połączenie z Bang & Olufsen

  Połączenie ze sprzętem AGD

  Połączenie z instalacją 
  centralnego ogrzewania

  Sterowanie centralne/grupowe

  Stacja pogodowa2)

  Styk drzwiowy3)

  Instalacja alarmowa

  Sterowana wentylacja 
  pomieszczenia

  Czujnik dymu

  Sterowanie programatorem cza-
sowym (2- lub 4-kanałowym, jeśli 
nie jest dostępny ani panel Busch-
Comfort® ani Busch-priOn®)
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4ABB Sp. z o.o.  
Oddział w Warszawie 
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa 
tel.: 22 22 02 000 
fax: 22 22 02 023 
kom.: 605 783 425 
kom.: 603 043 496 
kom.: 603 131 947

Regionalne Biuro Sprzedaży 
w Poznaniu
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań 
tel.: 61 63 66 000 
fax: 61 66 88 020 
kom. 785 872 213

Regionalne Biuro Sprzedaży  
w Lublinie
ul. Skłodowskiej 2/3
29-029 Lublin
tel./fax: 81 44 11 013 
kom. 601 982 650

Oddział w Łodzi
ul. Placydowska 27
95-070 Aleksandrów Łódzki 
kom.: 603 131 947
kom.: 603 783 440
kom.: 603 089 546

Regionalne Biuro Sprzedaży  
w Katowicach
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice 
tel.: 32 79 09 201 
fax: 32 79 09 200 
kom.: 601 621 628 
kom.: 601 283 113

Regionalne Biuro Sprzedaży  
w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk 
tel.: 58 30 74 469 
fax: 58 30 74 672 
kom.: 601 367 092

Regionalne Biuro Sprzedaży  
w Krakowie
ul. Starowiślna 13A
31-038 Kraków 
kom.: 601 621 628 
kom.: 601 283 113

Oddział we Wrocławiu
ul. Bacciarellego 54
51-649 Wrocław 
kom.: 601 621 628

www.abb.pl
www.BUSCH-JAEGER.com/pl

Prosimy o kontakt


