WAGO flexROOM®

Nevhodná dispozice
Vaší kanceláře?
Změňte ji jednoduše
®
s WAGO ﬂexROOM .

Novinka

Novinka

®

Časté změny dispozice? S WAGO ﬂexROOM
se stávají hrou.

Měnit dispozici vnitřních prostor v budově postavené se stávajícím přístupem k řízení technologií je poměrně
komplikovaná a nákladná záležitost. Provozovatel budovy musí vyřešit nejen stavební část úprav, ale především
část funkční, tedy vše týkající se elektroinstalací vedených v příčkách a správného nastavení řízení tepelného
komfortu, světel a zastínění. Proto společnost WAGO přichází na trh s produktem WAGO ﬂexROOM®, který
tyto nestavební náklady snižuje na nezbytné minimum. Automatizace administrativních budov s technologií
ﬂexROOM® tak nemovitost významně zhodnocuje.

Nový přístup k rozdělení prostor – automatizace podle os místností

Společnost WAGO touto
produktovou novinkou jednoznačně udává nový trend
v automatizaci administrativních
budov. Představa o nákladných
budoucích změnách dispozice
se stává minulostí. Již žádné
nové rozvody elektroinstalace
ve zdech! Žádné drahé programování ovladačů!

Standardní
Žádná

Systém WAGO
ﬂexROOM®

> Ve ﬂexROOM® boxu je kompletně instalovaný hardware se všemi elektro
technickými komponentami (řídicí systém, zdroje, relé, svorky, konektory,
propojení).
> Součástí je nainstalovaný a odzkoušený software pro řízení zastínění,
osvětlení (DALI), tepelného komfortu (vytápění a chlazení).
> Rychlou
a bezchybnou montáž v podhledu či vyvýšené podlaze zajistí
R
osvědčený
konektorový systém WINSTA® taktéž z dílny WAGO.
o
Ochrana před sluncem

...

Osvětlení
Regulace tepelného komfortu

Úspory energií jsou samozřejmostíí

Úrovně automatizace místností

Částečně optimalizovaná

Veškerá používaná tlačítka, ovladače a okenní
kontakty s technologií EnOcean jsou bezdrátová (lze
je tedy libovolně přemisťovat) a zároveň bezbateriová (jinými slovy prakticky bez nutnosti údržby).
U ovladačů místností a okenních kontaktů se dnes
pro tento účel používá solární článek. U tlačítek se
zase využívá elektromechanického převodu energie
(tedy mechanická energie ze stisknutí tlačítka vytvoří
přes cívku a pohybující se jádro dostatek energie na
to, aby byl bezdrátově odeslán signál k naprogramované akci).

WAGO ﬂexROOM® – detaily o produktu

WAGO ﬂexROOM® spolupracuje s bezdrátovými a bezbateriovými ovládacími prvky
EnOcean, čímž zcela odpadá
nutnost jakéhokoliv kabelového
propojení s řídicím systémem.
Dělíte jednu velkou kancelář na
dvě menší? Stačí na zeď přilepit
nové ovladače a několika
kliknutími v internetovém prohlížeči oddělíte ovládání příslušných světel, žaluzií i vytápění/chlazení v obou nově vytvořených místnostech.

Vysoce energeticky efektivní

Ovládání místností

A
B
C
D

Zajištění energetické efektivity provozovaného
ho
objektu je dnes již dlouholetou doménou
řídicích systémů WAGO.
A samozřejmě ani u systému ﬂexROOM®
tomu není jinak. Zabezpečením ideální
vzájemné spolupráce všech řízených technolooloní
gií dosahuje tento systém podstatného snížení
provozních nákladů.
V tomto systému byly zohledněny požadavky
ky
normy ČSN EN 15232 (Energetická nároč-vy
nost budov - vliv automatizace, řízení a správy
budov) a díky tomu lze s tímto produktem
y.
dosáhnout třídy A dle klasiﬁkace této normy.

Koncept WAGO ﬂexROOM® pracuje na
základě os místností. Základní myšlenka:
*Osa (stavební modul) je nejmenším
společným jmenovatelem a součástí místnosti,
která je přiřazena k oknu. Pod každou osou
se skrývá ovládání ochrany před sluncem,
osvětlení i regulace teploty jednotlivých
místností.
Díky tomuto rozčlenění lze koncept
ﬂexROOM® ﬂexibilně používat téměř ve
všech administrativních budovách.

> FFlexROOM® nabízí kompletně otevřené rozhraní pro snadnou
integraci s ostatními systémy BMS (Building Management System).
in
Systémové boxy ﬂexROOM® jsou v nabídce ve variantách pro různé
>S
počty
os místností (8, 16, 24 os).
p
*Vysvětlení pojmu „osa místnosti“ viz obrázek
*Vy

In
Integrovaná webová aplikace
> je
jednoduché nastavení jednotlivých os místností včetně následné rekonﬁgurace při změnách dispozic během provozu budovy
snadné přiřazení bezdrátových modulů k jednotlivým řízeným prvkům
> sn
(světla, žaluzie, vytápění/chlazení)
(s
možnost nastavení regulačních konstant vytápění a chlazení, časů pohybu
>m
žaluzií
a žádaných hodnot osvětlení
ža
snadná správa po Ethernetu / Internetu
> sn
přiřazení pohybových čidel, okenních kontaktů, senzorů intenzity osvětlení
>p
k daným prostorům
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