
Living Space® 

Inteligentne riadený domov pre vlastný životný priestor
s Busch-priOn a Busch-ComfortTouch
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Bezpečnosť je základnou požiadavkou pre každý životný priestor a je prirodzeným predpokla-

dom pre kvalitný rozvoj života. Inteligentný dom riadený produktmi ABB prekonáva potreby na 

vlastnú bezpečnosť a je inšpirujúci svojím novátorstvom. Vznikajú tak celkom nové možnosti 

pri ovládaní životného priestoru. Užívatelia sa stávajú výtvarníkmi a realizujú tak svoje vlastné 

požiadavky na bezpečnosť, komfort a úsporu energie.

Living Space® 
Bezpečnosť je inšpirujúca

Busch-ComfortTouch®
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Inteligencia znamená voľný priestor, ktorý každý deň oživí Váš domov. Nová generácia 

ovládačov ABB vie predvídať a pružne reagovať na rôznorodé požiadavky. Nezáleží na tom, 

či sa jedná o zvýšenie energetickej účinnosti, individuálny komfort alebo pocit pohodlia. Orig-

inálne intuitívne poňatie tak umožňuje celkom jedinečný kultúrny zážitok, ktorý každý domov 

predstaví v osobitom svetle. 

Living Space®

Inteligencia znamená komfort

Busch-priOn®
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Ak všetko funguje presne podľa požiadaviek, tak vzniká priestor pre emócie. Inteligentne 

riadený dom od ABB vytvára niečo celkom nové: zážitok na tej najvyššej úrovni. Exkluzívny 

vzhľad na jednej strane, vnútorný na strane druhej. Celkom sa Vám oddá a vytvorí vhodnú 

atmosféru: kompozícia svetla, tepla a hudby vždy zodpovedá Vašim požiadavkám a nálade, 

ako v jednotlivých miestnostiach, tak aj v celom dome. 

Living Space® 
Funkcionalita vyjadruje emócie
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Životný priestor sa mení a Váš domov dostáva nový rozmer. Z kúpeľní sa stávajú oázy, kuchyne 

sa menia v ostrovy komunikácie a obývacie izby sa premenia vo Váš kultúrny zážitok. Nová 

generácia produktov ABB sa prispôsobí zmenám životných návykov a spojí ovládanie domu 

s užitočnými informáciami a zábavnými funkciami. ABB vo vzťahu k týmto funkciám využíva 

nový ovládací panel, pretože iba s inteligentnou riadiacou jednotkou môže človek intuitívne 

ovládať svoj životný priestor. Bežný deň sa tak stáva nevšedným zážitkom. Nadčasové  a tak 

prirodzené. 

Living Space®

Na scénu prichádza potreba
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Living Space® 
Objav slobodu, ktorú Ti poskytuje inteligentná inštalácia 
pre individuálny komfort bývania...
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Busch-priOn®

Tak rozmanitý ako sám život

Busch-priOn každý deň naplní domov životom. Mnohotvárnosť funkcií otvorí nové obzory 

pre každého. Z jedného miesta ovládate osvetlenie, klimatizáciu a hudbu či už jednotlivo ale-

bo hromadne užívateľskými scénami. Je pekné, ak sa ovládanie domu pružne prispôsobuje 

požiadavkám v rámci funkčnosti a štýlu. Ešte krajšie je, keď tak vzniká vlastný životný priestor.
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Busch-priOn®

Farby intuície

Pre ovládanie je  vždy  najvyššou  prioritou  jednoduchosť  a  užívateľská  prívetivosť. Pre 

inteligentné ovládanie domu bolo v ABB vyvinuté celkom nové a jedinečné, farebne pojaté 

užívateľské rozhranie. Každej oblasti bola pridelená farba, založená na jednoduchej logike:

• ovládanie svietidiel je žlté, ako slnko

• funkcia žalúzie je modrá, ako obloha

• klimatizačné funkcie sú oranžové, ako teplo

• scény sú purpurové a predstavujú zmysluplnosť života

Scény sú definované purpurovou a sú 
dodatočne odlíšené krátkymi popismi: 
napr. pohoda, jedálenský stôl, TV-večer

Osvetlenie

KúrenieŽalúzie

Scény
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Busch-priOn®

Centrálne ovládanie

Zvyky často uľahčujú každodenný život. Busch-priOn spája tradičné spínanie s intuitívnym 

riadením, a vytvára tak nový  priestor. Všetky funkcie sú prístupné jednoduchým otáčaním, 

každá miestnosť sa dá rýchlo a efektívne riadiť a kontrolovať. Súčasne 3,5“ TFT displej 

zobrazuje všetky informácie farebne a prehľadne. Busch-priOn je k dispozícii v štyroch 

vzhľadových prevedeniach, a preto je vhodný pre širokú škálu uplatnenia. Na troch voľne 

programovateľných kolískach sú k dispozícii individuálne funkcie, ktoré môžu priamo riadiť 

svetelné scény, žalúzie a osvetlenie. V kombinácii s jedinečným riešením farebného značenia 

a definovaním vlastného životného priestoru prináša nový inovačný trend.

Intuitívna obsluha

Nadčasový dizajn pre každý priestor

Sústredenie sa na podstatu      

Rozmanitosť, ktorá uspokojí každý štýl 

Modularita pre všetky aplikácie
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Využitím prehľadného menu sa dajú jednotlivé 

svietidlá priamo spínať a stmievať.

Takisto je možné časovo naprogramovať alebo 

individuálne ovládať žalúzie. Príjemné prostredie 

vytvoríte reguláciou teploty v jednotlivých miest-

nostiach čím sa v súlade s Vašimi zvyklosťami 

sformuje Vaše prostredie.

KúrenieOsvetlenie Scény

Osvetlenie Kúrenie Žalúzie

Všetko pod kontrolou jedným otočením

Busch-ComfortTouch 
získal cenu „Best of the best“
ako ocenenie
„Red dot award: communication design 2008“
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Busch-ComfortTouch®

Každodenný zážitok

Každá osobnosť potrebuje slobodu v záľubách, zvyklostiach, nálade a pocite pohody. Pre 

náročných je Busch-ComfortTouch nie len prekvapujúco funkčný,  ale vytvára tiež zážitok 

a umožňuje organizovať a tvoriť okolie podľa vlastného želania. Busch-ComfortTouch, ako 

centrálny ovládací prvok umožňuje Váš voľný pohyb v multimediálnom priestore a  rozširuje 

obzory v oblastiach informácii, zábavy a ovládania domova.

Informácie | Zábava | Ovládanie domova
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Busch-ComfortTouch®

Nová forma osobnosti

Busch-ComfortTouch ponúka na malom priestore kompletnú zábavu. Navyše je tento cen-

trálny ovládací prvok súkromným komunikačným centrom, v ktorom sa dajú čítať a písať 

emaily a poznámky, rovnako Vás bude informovať o burzových správach alebo o predpovedi 

počasia. Súbežne môže monitorovať a vizualizovať aktuálnu spotrebu energie a dokonca 

Vám prehrá záznam koncertu, ktorý ste zmeškali. A to je iba začiatok.

Orientácia vo farbe.

Busch-ComfortTouch má jedinečný systém farieb, každej oblasti je pridelená vlastná farba.

Čistý dizajn pre najvyššie požiadavky

Komfort v novom rozmere

Efektívne ovládanie domova do najmenších detailov

Voľný priestor pre individuálne požiadavky

Všetko bezprostredne pod kontrolou

Osvetlenie

KúrenieŽalúzie

Scény
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Grafické poznámky

Hlasové správy 

RSS 

Video kamery Diaľkové ovládanie cez web Pad ( VNC klient )

Informácie | Zábava | Ovládanie domova

Integrovaný MP3 prehrávač

Busch-ComfortTouch
získal cenu „Best of the best“ ako ocenenie                
„Red dot award: communication design 2008“
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Nový IP telefón integrovaný v inteligentnom dotykovom panely Busch-ComfortTouch®  

akceptuje prichádzajúce hovory a takisto Vám umožňuje volať do všetkých mobilných a 

aj pevných sieti. V prípade použitia ako domáceho telefónu na viacerých paneloch Vám 

umožňuje jednoduchý skupinový rozhovor a ak dotykový panel rozšírite o videokameru, 

budete si užívať video rozhovor počas telefonovania v rámci Vášho domova. 

Bezdrôtová kontrola a bezpečnosť prichádzajú ako štandard.

Nové funkcie prenosových médií prinášajú rôzne zábavné programy a funkcie do Vášho 

domova. Nový pohodlný ovládací systém od ABB ponúka jednoduché ovládanie so

vzdialeným prístupom priamo z Vášho mobilu.

VOIP telefonovanie

Integrované web rádio

Ovládanie cez mobil alebo web Pad             

prístup zo všetkých VNC klientov 

Jednoduché používateľské prostredie

Väčšia bezpečnosť a pohodlie na cestách

Integrovaný detský monitor

Busch-ComfortTouch®

Správna cesta je niekde uprostred
Bezdrôtové funkcie prichádzajú do Vášho domova
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Funkcionalita v novom rozmere
Busch-ComfortTouch 
získal cenu „Best of the best“ ako ocenenie              
„Red dot award: communication design 2008“

Ovládanie domácich spotrebičov

 
Videohovor

 
Diaľkove ovládanie

 
Internetové rádio

 
Detsky monitor

IP telefón

So 11.04.10 Su 11.04.10

Talk

microphone:

Su 11.04.10Do 06.01.11 Do 06.01.11

Su 11.04.10
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Energia je drahý tovar a je vhodné s ňou  narábať šetrne. Nová generácia produktov ovláda-

nia domu od ABB kladie dôraz na efektívnosť. Na jednej strane šetríme životné prostredie, 

na druhej šetríme peniaze. Znížením teploty v miestnosti o 1°C môžeme dosiahnuť energetickú 

úsporu až 6 %. Príjemného pocitu v miestnosti sa ale nikto nechce vzdať.                                                                

Preto je potrebné všetky miestnosti riadiť cielene a jednotlivo. V tom prípade je najlepším 

rozhodnutím použiť ovládanie ABB, ktoré zvyšuje energetickú účinnosť domu a súčasne 

spĺňa individuálne požiadavky obyvateľa na tepelnú pohodu.

Efektivita v súlade s energiou
Naprogramovaný efektívne od prírody

Výhody individuálnej regulácie:

Dodatočná úspora energie

Zvýšenie osobného komfortu

Pohodlná mikroklíma

Optimálna energetická účinnosť
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Busch-priOn®

Osobnosť potrebuje individualitu –
vo farbe, materiáloch aj dizajne

Ovládacie prvky inteligentného domu s funkčným 

riešením musí takisto zodpovedať požiadavkám okolia 

na dizajn.

Trojnásobná kombinácia
Čierne sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

Trojnásobná kombinácia
Biele sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

Trojnásobná kombinácia
Štúdiová biela,
pásiky čierne sklo

Dvojnásobná kombinácia
Čierne sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

Otočný ovládač
Čierne sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

Trojnásobný ovládač 
Čierne sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

Jednonásobný ovládač
Čierne sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

modrá sivá čierna

Farba displeja

Novinka

Jednonásobný ovládač
s jednoriadkovým displejom, 
Čierne sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

Novinka

Busch-Watchdog
Komfortný senzor prítomnosti
Čierne sklo,
pásiky z ušľachtilej ocele

SCHUKO® socket  
Design: carat®

Trojnásobná kombinácia
Ušľachtilá oceľ,
pásiky z ušľachtilej ocele
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Busch-ComfortTouch®

Keď spojíme technológiu, funkčný dizajn a komfort, vzniká najlepší predpoklad pre vlastný 
životný priestor.

Všetky produkty sú kompatibilné s ABB-Powernet®    KNX/EIB

a ABB i-bus®   KNX/ EIB.

Dostupné v 22 jazykoch: Arabčina, Čínština, Nemčina, Dánčina, Angličtina, Estónčina, 
Fínčina, Francúzština, Gréčtina, Hebrejčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Holandčina, 
Nórčina, Poľština, Ruština, Švédčina, Slovenčina, Španielčina, Čeština a Turecký jazyk.

Busch-ComfortTouch
Čierne sklo,
Hliníková lišta, modul s kamerou

Busch-ComfortTouch
Čierne sklo, 
Chrómovaná lišta

Busch-ComfortTouch
Biele sklo,
Hliníková lišta

Busch-ComfortTouch
Biele sklo,
Hliníková lišta, modul s kamerou



Kontaktujte nás

ABB, s.r.o. 

Divízia nízkeho napätia

Dúbravská cesta 2

841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 594 18701 

Fax: +421 2 594 18766

www.abb.sk

 ABB, s.r.o. 

Divízia nízkeho napätia

Magnezitárska 11

043 05 Košice

Tel.: +421 55 728 2451 

Fax: +421 55 636 7416

www.abb.sk


