
SmartStruxure Lite
Kis épület, NAGY megtakarítás
Integrált épületfelügyeleti rendszer kis és közepes épületekhez



SmartStruxure Lite megoldás
Nagy megtakarítás kis és közepes épületekhez

A SmartStruxure™ Lite megoldással már a kis 
és közepes méretű épületek tulajdonosai is 
megengedhetnek maguknak egy igényeiknek 
megfelelő épületfelügyeleti rendszert. Egy egyszerű 
felhasználói felületen keresztül, a SmartStruxure Lite 
bárhonnan, bármikor elérhető információt szolgáltat 
épületéről. Ezáltal csökkenti az energiaköltségeket, a 
komfortszint megtartása mellett. 
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Megfizethető teljesítmény

Felügyelje 10 000 
négyzetméternél kisebb 
épületét, növelje 
komfortfokozatát és a 
hatékonyságot.

A SmartStruxure Lite megoldás webes és vezeték nélküli technológia alkalmazásával, 
gyorsan és egyszerűen illesztethető kis és közepes méretű épületekhez: HVAC 
szabályozáshoz, világításvezérléshez és méréshez. Takarítson meg energiát, időt, és 
növelje épülete komfortfokozatát minimális leállási idő mellett.

Felügyelje költségeit
A SmartStruxure Lite megoldás megfizethető rendszer azoknak, akinek nincs szüksége, vagy nem 
engedhetnek meg maguknak nagy épületfelügyeleti rendszert. Segít kézben tartani energiaköltségeit, és 
növelni az épület komfortfokozatát a legnagyobb hatékonyság mellett.  

 > Rugalmas felügyeleti, szabályozási és ütemezési lehetőségek
 > Az egyszerű webes felület kattintásnyi közelségbe hozza létesítménye adatait
 > A vezeték nélküli technológia tökéletes megoldást nyújt felújítási munkákhoz

Növelje épülete hatékonyságát
Amit nem mér, azt nem tudja ellenőrizni. A SmartStruxure Lite megoldás olyan eszközt ad a kezébe, 
amivel a kicsitől a közepes méretig terjedő épületét maximális hatékonysággal tudja üzemeltetni.

 > Azonnali energiamegtakarítást és alacsonyabb működési költségeket eredményez
 > Egyszerűen kezelhető, bárhonnan, bármikor elérhető 
 > Megjelenítheti valamennyi felügyeleti rendszerét egyetlen, testre szabható felületen 

Élvezze a rendszer előnyeit
A SmartStruxure Lite megoldás felkészíti a növekvő energiaárak és a szigorúbb energiahatékonysági 
szabályok által támasztott kihívásokra. 

 > Bővíthető, időtálló megoldás, ami vállalkozásával együtt tud növekedni
 > Azonnali megtérülés az alacsonyabb energiaköltségeknek köszönhetően
 > Az épület üzemeltetése akadálytalan a telepítés során

HVAC szabályozás

Világításvezérlés

Energiafelügyelet

 
 

Felügyelet és beavatkozás



SmartStruxure Lite megoldás

> Tantermek
> Irodák
> Kollégiumok
> Könyvtárak

> Irodaházak
> Kisvállalatok

> Szupermarketek
> Üzletek
> Piacok

> Betegszobák
> Várószobák
> Klinikák
> Irodák

> Hotelszobák
> Hallok
> Edzőtermek

Vállalatok Kereskedelem VendéglátásOktatás Egészségügy

  

Szabályozók és érzékelők

> Schneider Electric™ és 
más gyártók eszközeinek 
integrálása nyílt protokollokon 
kersztül

> HVAC szabályozás, világítás-
vezérlés és energiafelügyelet

Kontrollerek (MPM sorozat)

> Egy kontroller tartalmazza 
mindazt, amire egy épület 
felügyeletéhez szükség van

> Bővíthető, hálózatba illeszthető
> Szabályozó, átjáró és 

webszerver egy eszközben

  

StruxureWare™ Building Expert

> Mini épületfelügyeleti szoftver a 
kontrollerbe integrálva

> Böngészőből egyszerűen 
elérhető

> Nincs programozói licencdíj
> Távoli webes elérés

Támogatott kommunikációs protokollok: EcoStruxure™ Web Services, FTP, Modbus®, CANbus™, ZigBee®, EnOcean®, BACnet® és oBIX®


