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System BUS EIB
firmy Gewiss
Oferowany przez firmÍ Gewiss BUS system pozwala na zarzπdzanie nowoczesnπ technologiπ
instalacyjnπ i osiπgniÍcie maksymalnej funkcjonalnoúci przy zachowaniu wysokiej estetyki.
Produkty dystrybuowane sπ na rynku polskim przez firmÍ El-It.
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US to system s≥uøπcy do zarzπdzania nowoczesnπ i kompleksowπ
technologiπ instalacji w budynkach. Na coraz mniejszej powierzchni
≥πczniki po≥πczone rÛwnolegle porozumiewajπ siÍ miÍdzy sobπ poprzez system przekazywania danych (BUS) i przy uøyciu
protoko≥u standard.
Firma Gewiss oferuje unikalne rozwiπzanie modu≥u wejúcia BUS EIB zintegrowanego z osprzÍtem elektroinstalacyjnym
System i Playbus w celu uzyskania odpowiedniej estetyki wnÍtrza.
BUS w≥oøony w ramki (dostÍpnych
jest 14 kolorÛw) staje siÍ elementem wystroju wnÍtrza. Moøliwe jest pod≥πczenie
do linii BUS urzπdzeÒ tradycyjnych, takich
jak przyciski lub ≥πczniki oraz zarzπdzanie
ca≥ym systemem.

Architektura
systemu
System BUS EIB pozwala na korzystanie z nowoczesnych technologii: urzπdzenia multimedialne zarzπdzane sπ ca≥kowicie poprzez platformÍ BUS. Instalacja
elektryczna wykorzystywana jest wy≥πcz-
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Architektura systemu Gewiss sk≥ada siÍ
z trzech kategorii produktÛw:
ï modu≥Ûw systemowych, urzπdzeÒ zasilajπcych,
ï modu≥Ûw wejúcia, do pod≥πczenia do
BUS elementÛw sterujπcych,
ï modu≥Ûw wyjúcia, w celu zarzπdzania
z BUS tradycyjnych odbiornikÛw takich
jak oúwietlenie, termoregulacja, urzπdzenia domowe.
System Gewiss uøywa oprogramowania
standard EIB, nazwanego ETS (EIB Tool
Software), pozwalajπcego na logiczne po≥πczenie pomiÍdzy urzπdzeniami sterujπcymi i odbiornikami. Oprogramowanie
systemu dziÍki swej przejrzystoúci i jasnoúci umoøliwia szybkπ realizacjÍ aplikacji.
ProtokÛ≥ komunikacji EIB jest standardem europejskim do przekazywania daczerwiec 2005
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Integracja systemu
globalnego
instalacji Gewiss
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Korzyúci wynikajπce
z uøytkowania systemu

Urzπdzenia BUS umoøliwiajπ kontrolÍ
stanu ochrony instalacji.
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nych w automatyzacji budynku, gwarantuje zgodnoúÊ wspÛ≥dzia≥ania urzπdzeÒ rÛønych marek.
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DziÍki systemowi BUS moøna zrealizowaÊ zredukowanπ i prostszπ instalacjÍ, zarzπdzajπc rÛønymi
funkcjami instalacji elektrycznej po≥πczonej logicznie miÍdzy sobπ

DziÍki systemowi BUS moøna zrealizowaÊ zredukowanπ i prostszπ instalacjÍ, zarzπdzajπc rÛønymi funkcjami instalacji
elektrycznej po≥πczonej logicznie miÍdzy
sobπ.
Produkty BUS EIB muszπ byÊ zainstalowane w miejscach centralnych budynku,
na przyk≥ad w puszkach rozga≥Íünych lub
skrzynkach rozdzielczych upraszczajπc
w ten sposÛb montaø.
Korzyúci p≥ynπce ze stosowania systemu to zmniejszenie czasu instalacji oraz
materia≥Ûw, redukcja kosztÛw dziÍki optymalizacji us≥ug, wzrost bezpieczeÒstwa instalacji dziÍki zasilaniu o zredukowanym
napiÍciu urzπdzeÒ BUS, maksymalna elastycznoúÊ instalacji na rozbudowÍ.
Wiele korzyúci daje przystosowanie budynku do instalacji w systemie BUS:
ï skrzynki rozdzielcze powiÍkszone zarÛwno na aparaturÍ ochronnπ jak i urzπdzenia systemu BUS,
ï osobna instalacja prowadzenia przewodÛw sygna≥owych BUS,
ï dodatkowe puszki rozga≥Íüne do umieszczania modu≥Ûw BUS.

System BUS Gewiss wspÛ≥dzia≥a
z kompletnym systemem instalacyjnym
Gewiss. W szczegÛlnoúci dotyczy to Serii 40 CD skrzynek podtynkowych i natynkowych, Serii 48 puszek rozga≥Íünych
oraz Serii FK 15 rur karbowanych oferowanych w szeúciu kolorach, pozwalajπcych rozrÛøniÊ linie BUS od tradycyjnych.
Firma Gewiss poleca skrzynki rozga≥Íüne wyposaøone w szynÍ EN 50022 pozwalajπcπ na zasilanie urzπdzeÒ BUS.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy El-It
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