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animeo IB+ oferta kompleksowa

animeo IB+ umo˝liwia indywidualne i centralne sterowanie ka˝dà fasadà lub pi´trem budynku
z uwzgl´dnieniem architektury obiektu, jego otoczenia i sposobu u˝ytkowania.

Sterowanie strefami

„Building Controller”

Kontroluje 8 obszarów (fasad, pi´ter…) z uwzgl´dnie-
niem otrzymywanych informacji o nas∏onecznieniu,
wewn´trznej i zewn´trznej temperaturze, sile i kierunku
wiatru, deszczu i porze dnia.

Oprogramowanie
Konfiguracja, sterowanie i monitoring instalacji.

Sterowanie lokalne
„Motor Controllers”

Ustalajà priorytety pomi´dzy „Building Controller” a kablowymi
i bezprzewodowymi sterownikami lokalnymi dla ka˝dej z grup
sk∏adajàcej si´ z czterech os∏on zewn´trznych, wewn´trznych
lub okien uchylnych.
Ró˝ne wersje „Motor Controller” umo˝liwiajà sterowanie
nap´dów 230V AC lub 24V DC. Dzi´ki mo˝liwoÊci pod∏àczenia
sterowników lokalnych ka˝dy z u˝ytkowników ma mo˝liwoÊç
sterowania os∏onami zgodnie z w∏asnymi preferencjami.

Sterowanie budynkiem

Czujniki

Czujniki wysy∏ajà informacj´ o warunkach
pogodowych do „Sensor Boxes”.
Podawane informacje to: szybkoÊç i kierunek
wiatru, intensywnoÊç nas∏onecznienia, deszcz,
temperatura.

Interfejsy czujników
„Sensor Boxes” zainstalowane na zewnàtrz lub w
szafie sterowniczej wysy∏ajà do „Building Controller”
informacje otrzymane z czujników

„Building Controller”

Zaprogramowany przy u˝yciu PC z opro-
gramowaniem Somfy (System i Operating
Software), kontroluje centralne funkcje systemu.
Mo˝e zostaç po∏àczony z systemem ogrzewania
i klimatyzacji budynku.



animeo IB+ struktura systemu



animeo IB+ zalety systemu

animeo IB+ oferuje kompletne
rozwiàzanie automatyzacji os∏on w:
biurach, centrach handlowych,
szpitalach, szko∏ach, centrach rozrywki…

animeo IB+ skutecznie steruje natural-
nym oÊwietleniem, temperaturà wewnàtrz
budynku i naturalnà wentylacjà, z elastycznoÊ-
cià umo˝liwiajàcà ka˝demu u˝ytkownikowi
indywidualnà kontrol´ w∏asnego otoczenia.

KonkurencyjnoÊç

Optymalizacja kosztów inwestycji

•modularnoÊç oferty;
•ograniczenie liczby elementów

- jeden “Motor Controller” dla 4 os∏on
przeciws∏onecznych lub okien - brak
dodatkowych skrzynek przy∏àczeniowych;

•szybka instalacja i konfiguracja - obudowy
elementów umo˝liwiajàce ∏atwy monta˝:
- bezÊrubowe pod∏àczenia elektryczne,
- konfiguracja przez oprogramowanie PC.

Optymalizacja kosztów operacyjnych

•zmniejszenie rachunków za energi´ dzi´ki
wykorzystaniu energii s∏onecznej;

•niskie koszty rekonfiguracji systemu
po zmianie po∏o˝enia Êcian dzia∏owych
dzi´ki zastosowaniu bezprzewodowych
sterowników lokalnych.

Komfort

Podczas instalacji

•zró˝nicowane obudowy (monta˝ naÊcienny,
podsufitowy lub w szafie sterowniczej)
sà przystosowane do ró˝nych
rodzajów instalacji;

•kodowanie koloru ∏àcz;
•wst´pnie zmontowane stacje czujników;
•przyjazny dla u˝ytkownika System

i Operating Software.

Podczas u˝ytkowania

•3 tryby pracy, ∏àczàce automatyczne
sterowanie stref i lokalnà kontrol´:
- tryb komfortu u˝ytkownika;
- tryb oszcz´dnoÊci energii;
- tryb maksymalnej wydajnoÊci;

•lokalne sterowanie przy u˝yciu
prze∏àczników i/lub pilotów
bezprzewodowych;

•sta∏e monitorowanie instalacji.

ElastycznoÊç

Dopasowywanie funkcji

•konfiguracja wszystkich parametrów
przez oprogramowanie komputera PC.
Adaptacja do zmieniajàcych si´
potrzeb u˝ytkownika;

•mo˝liwe rozszerzenie funkcji systemu
poprzez dodawanie produktów
i modyfikacj´ parametrów przy
u˝yciu oprogramowania.

Adaptacja do zmieniajàcej si´
struktury budynku

•brak koniecznoÊci wykonania okablowania
w Êciankach dzia∏owych, dzi´ki
bezprzewodowym sterownikom lokalnym.


