
Smart Home & Office

Tworzymy inteligentne i nowoczesne wnętrza.
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Linia Intell i Smart 
Office & Design

Intell i Smart ECO system

To inteligentne systemy do budynków biurowych 
i prywatnych, połączone z nowoczesnym wzornictwem, 
ułatwiają pracę i codzienne życie: 

• Unikalne rozwiązania technologiczne Intelli Smart 
Office dzięki uniwersalnej magistrali pozwalają 
budować funkcje skrojone do Twoich potrzeb, 

• Urządzenia mogą pracować samodzielnie  lub można 
połączyć systemu z dowolnym BMS budynku, 

• Konstrukcja elementów umożliwia montowanie ich 
w miejscach niedostępnych dla innych producentów 
wprowadzając nową jakość w projektowaniu wnętrz, 

• Minimalistyczny design,

• Intelli Smart Office to nowy wymiar oszczędność 
energii, to rozwiązania przyjazne ludziom i środowisku.
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Intell i Touch 

Inteligentne przełączniki Intelli zapewniają
naturalną interakcję użytkownika z budynkiem
oraz połączenie wyrafinowanej formy
i maksymalnej użyteczności.

 Design
Elegancki panel wysokiej jakości 
szkła wpisze się ̨doskonale w Twoje 
otoczenie lub je dopełni. Intelli Touch to 
ponadczasowy minimalizm 
i nowoczesność ́,które swoją siłę kryją 
w niewielkim wnętrzu. Wielkość 
zaledwie 90x34mm oraz 6mm całkowitej 
grubości pozwala na jego montaż we 
wcześniej niedostępnych miejscach np. 
profilach, meblach, płytach.

 Czujnik ruchu
Intelli Touch reaguje na zbliżanie 
się dłoni. Nie musisz już szukać 
przełącznika, on rozpozna Twoją 
obecność i zareaguje podświetleniem.

 Automatyka
Rozwiązanie oparte o rozproszony 
model sterowania (magistrala), 
które pozwala użyć pojedynczego 
przełącznika równie łatwo jak 
podłączyć np. 3 przełączniki do 1 modułu 
wykonawczego. Nie musisz nic 
konfigurować przy prostej instalacji

 Personalizacja kolorów
Łatwość dopasowania kolorów pod 
wystrój biura i mieszkania. Doskonałej 
jakości podświetlenie LED powoduje, że 
włącznik jest nie tylko funkcją ale 
i elementem designu.

 Bezpieczeństwo
Intelli Touch dostosowany jest do każdej 
standardowej instalacji elektrycznej, 
a panel jest zasilany niskim napięciem. 
Dzięki temu nie ma możliwości porażenia 
użytkownika w przypadku zalania 
przełącznika lub w innych ekstremalnych 
sytuacjach.

Stworzyliśmy nowy sposób 
postrzegania przełącznika. 

Dlaczego Intell i

• Rozmiar i zastosowany system pozwala na montaż na niemal 
nieograniczonej powierzchni (profile drzwi, meble, oszklone 
przestrzenie) bez ingerencji w konstrukcję oraz estetykę miejsca,

• Te inteligentne urządzenia dają użytkownikowi znacznie więcej 
możliwości w porównaniu ze zwykłymi włącznikami oraz sensorami,

• Istnieje możliwość rozbudowy systemu o zaawansowane moduły 
optymalizujące koszty oraz umożliwiające dostęp do pomieszczeń,

• Urządzenia mogą pracować samodzielnie lub jako zintegrowana 
Sieć, dając użytkownikowi kolejne możliwości, które ułatwiają 
codzienną pracę i funkcjonowanie,

• Włączniki reagują na zbliżanie się przedmiotu/dłoni,

• Czujniki Presence wykrywają czy w pomieszczeniu przebywa osoba 
nawet jeśli się nie porusza np. czyta czy medytuje,

• Inteligentne moduły sterowania adaptacyjnego oświetlenia 
pozwalają na oszczędność energii elektrycznej oraz komfort pracy,

• Łączą one wiele funkcji oszczędzających czas, np. wejście do biura 
poprzez użycie czytnika dostępu może powodować automatyczne 
włączenie światła, jeśli jest to konieczne,

• Możliwość dostosowywania właściwości urządzeń, ale nie 
konieczność. Rozwiązanie domyślnie nie wymagają dodatkowej 
konfiguracji.

  Zaawansowany w prostocie
Moduły współdziałają pomiędzy sobą 
dając możliwości niedostępne 
w podstawowych rozwiązaniach 
(np przełączniki krzyżowe, schodowe, 
wielopunktowe).



www.lante.eu 7www.lante.eu6

Intell i AccessIntell i eUnit 

Nowy wymiar czytnika
dostępu. Niezrównana
funkcjonalność połączona
z nowoczesnym
designem.

 Design
Elegancki panel wysokiej jakości szkła
będzie pasował do każdego wnętrza. Intelli 
Touch to ponadczasowy minimalizm 
i nowoczesność,́ które swoją siłę kryją 
w niewielkim wnętrzu. Wielkość zaledwie 
90 x 34mm oraz 6 mm całkowitej grubości 
pozwala na jego montaż we wcześniej 
niedostępnych miejscach np. na profilach 
drzwiowych.

 Moduł wykonawczy i zasilający w postaci 
dostosowanej do montażu w puszkach fi60 lub 
innych miejscach z ograniczonymi wymiarami. 

   2 przekaźniki lub obwody ściemniacza.

 Moduł wykonawczy i zasilający w jednym 
do montażu na szynie DIN. Wygodny 
montaż i dostęp w dowolnym momencie.  
2 przekaźniki lub obwody ściemniacza.

 Zaawansowany w prostocie 
Do urządzenia wykonawczego możemy
również podłączyć tradycyjne włączniki.
Pozwala to m.in. na otwieranie drzwi od
wewnątrz za pomocą elektronicznego
przełącznika jak i sterowanie poprzez czytnik
dostępu.

 Standardy:
System umożliwia integrację z kontrolerem za
pomocą interfejsu Wiegand i współpracuje 
z kartami MIFARE Classic 1K i 4K (w przyszłości 
będzie również akceptował karty MIFARE 
Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE PLUS
and MIFARE DESFire).

• Rozwiązanie oparte o rozproszony model 
sterowania (magistralę) pozwala użyć 
pojedynczego przełącznika jak również 
podłączyć np. 5 przełączników do 3 
modułów wykonawczych,

• Moduły współdziałają pomiędzy sobą, 
dzięki czemu uzyskujemy możliwości 
niedostępne w tradycyjnych rozwiązaniach 
(wiele paneli steruje tym samym 
przełącznikiem),

• Okablowanie do 200m pomiędzy 
eModułem, a panelem sterującym np. 
Touch, spełni dowolne oczekiwania 
Montażowe,

• Wersja do montażu na szynie DIN oraz 
wersja BOX (pasuje do puszek fi60),

• Wersja wyposażona w przekaźniki do 
sterowania On/Off, np roletami,

• Wersja z Triakami umożliwia ściemnianie 
oświetlenia – wygoda i obniżenie rachunków.

Moduły wykonawcze
do przełączników,
elastyczność w każdych
warunkach.

eUnit BOX eUnit DIN
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