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S Welcome-App
uvidíte na vchodové dveře
Systém domovních telefonů a videotelefonů ABB-Welcome přináší „trendy“ novinku
pro všechny fanoušky moderní techniky.
Je jím IP Gateway nové verze 2.0, která
nespolupracuje pouze s ABB-ComfortPanelem v systémové instalaci KNX, ale také
s tablety nebo chytrými telefony, kterých
již mají uživatelé plné kapsy. Tím se instalace domovních videotelefonů stává komfortnější a zajímavější. Zejména pro zákazníky, kteří chtějí otevírat dveře návštěvám
i z bazénu či od grilu na zahradě.
K provozu na tabletu a na chytrých telefonech je potřebná aplikace WelcomeApp. Ta je dostupná pro platformy Apple
iOS (verze 5) a Android od verze 4.0. Pro
uživatele je zdarma ke stažení. Samotná
aplikace běží v přístroji „na pozadí“ a aktivuje se pouze, pokud návštěva zazvoní u dveří. Tak je možné použít například

tablet i s dalšími aplikacemi pro ovládání domu, například pro Ego-n ®. S aplikací Welcome-App se pracuje stejně jako
s videotelefonem – můžete komunikovat
s návštěvou, otevřít zámek, rozsvítit světlo
a prohlížet si snímky návštěv v době Vaší
nepřítomnosti.
IP Gateway je určena pro řadovou montáž,
připojuje se přímo k vnitřní sběrnici systému ABB-Welcome. Druhým rozhraním
je Ethernet, značený jako LAN s konektorem RJ-45, které se propojí s lokálním
WiFi routerem a poskytne bezdrátový přístup do systému pro různá přenosná zařízení. K přístroji je možno připojit i patrové tlačítko, pokud je IP Gateway použita
v instalaci například v bytovém domě.
Jedna IP Gateway obslouží až 4 zařízení,
kterými mohou být ABB-ComfortPanel
nebo přenosné přístroje. →

Zásuvky pro nová média
3
Nové přístroje s HDMI, VGA a USB
konektory.

Spínač pro Profil 45
Rozšířili jsme paletu přístrojů.

3

Vyhraj elektroinstalační
materiál!
4
Zašli foto, získej cenu v hodnotě
15 000 Kč.
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USB nabíječka
Snazší život bez adaptérů

Počet různých a stále chytřejších věciček v domácnostech roste. Mobily,
fotoaparáty, MP3, tablety, navigace
apod. A všechny potřebují nabíjení,
z nichž nejčastější je přes USB kabel.
Elegantním řešením je instalace nových
nabíjecích přístrojů se dvěma USB
konektory. Stačí propojit dané zařízení
USB kabelem a nabíjecí proces započne
díky integrovanému spínanému zdroji
automaticky. Nabíjet lze současně dvě
různá zařízení, a přitom je možné používat stále stejné kabely. Nový přístroj
tedy pomáhá udržovat pořádek a šetří
čas. A navíc již nikdy nebudete muset
hledat nabíječku.
Tato novinka s obj. č. 6400-0-0002 je
určena pro nabíjení akumulátorů mobil-

ních koncových zařízení pomocí USB
kabelu s „velkým“ konektorem typu A.
Jedná se o zařízení, která jsou vybavena
standardizovaným nabíjecím rozhraním
podle EN 62684, a umožňují tak přímé
připojení k USB zásuvce. Přístroj je rovněž kompatibilní s produkty Apple iPod/
iPhone/iPad.
Nabíječka je určena pro trvalé napájení 230 V / 50 Hz nebo 127 V / 60 Hz,
přičemž ztrátový výkon je opravdu minimální – nepřekračuje 0,3 W. Přístroj má
elektronickou ochranu před zkratem
i přetížením a stupeň krytí IP 20. Na
výstupu je malé bezpečné napětí 5 V DC
±5 % (SELV). Jsou-li současně nabíjena
dvě zařízení, je pro každé z nich k dispozici proud 700 mA, při obsazení jednoho vývodu až 1 400 mA (pro tablety
nebo podobná zařízení s akumulátorem
o vyšší kapacitě). Vestavná hloubka
32 mm umožňuje bezproblémovou
instalaci do běžné zapuštěné krabice.
Nabíjecí přístroj lze integrovat téměř do
všech nabízených designových řad ABB
– od Tango® až po impuls. Využívají se
k tomu stejné kryty jako pro nové komunikační moduly nebo reproduktorové
svorky.
Ing. Dušan Zajíček

spot Ego-n

→ pokračování z 1. strany
Nastavení funkcí se provádí pomocí
počítače, jednoduše se v prohlížeči otevře stránka s přidělenou IP adresou.
Pak lze nastavit všechny důležité parametry, jako je systémová adresa, adresy a názvy tlačítkových tabel a uživatelé.
Jednotlivá tlačítková tabla lze pro snadnou orientaci pojmenovat, jména se pak
objeví v tabletu, například „Hlavní dveře“ nebo „Zadní vchod“. Uživatelům lze
také přidělit práva k užívání jednotlivých
funkcí – dohled (pohled kamerou), otevření zámku nebo rozsvícení světla. Pro
snadné nastavení v přenosných zařízeních při větším počtu přístrojů v instalaci,
například v bytových domech, lze použít
funkci pro vygenerování QR kódu a jeho
načtení do tabletu nebo chytrého telefonu. IP Gateway v. 2.0 je již v prodeji. Více
v katalogu on-line na www117.abb.com
Ing. Pavel Mony

SMS anketa
Papír nebo pixely?
Preferujete pro svoji práci katalogy
a prezentační materiály v elektronické podobě, nebo starý dobrý papír?
Dejte nám vědět, je to důležité.

Jak si Láďa poradí s tchýní?
Podívejte se na náš nový spot Ego-n®
NEOmylně svůj

S Welcome-App
uvidíte na vchodové
dveře

www.ego-n.cz

Preferuji:
A/ papír
B/ elektronickou verzi
C/ elektronickou verzi – aplikace na
Android, či iOs (Apple)
Odpověď na anketní otázku zašlete
SMS zprávou do 1. 7. 2013 na tel.
731 552 388 ve tvaru:
ANK132 odpověď (A, B, C) Jméno
Příjmení Firma Ulice ČP Město PSČ.
Dvacet zaslaných odpovědí bude
vylosováno a odesílatelé od nás
obdrží dárek.

Pokud jste Láďu v akci (herec Karel Zima) ještě neviděli, nenechte si video ujít.

Cena SMS odpovídá ceně běžné
SMS dle Vašeho tarifu a operátora.
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Zásuvky pro nová média
HDMI, USB, VGA
Moderní doba přináší moderní přístroje.
Pro jejich připojení je třeba množství
kabelů a je žádoucí, aby mezi nimi
nevznikal příliš velký chaos. To vyžaduje i patřičné komunikační zásuvky,
které budou v naší nabídce od července
letošního roku. Nové přístroje najdou
uplatnění v domácnostech, kancelářích,
zasedacích a prezentačních místnostech
nebo i v hotelových pokojích.
Zásuvka VGA je vhodná pro propojení
analogového video výstupu z počítače
nebo notebooku do projektoru, zavěšeného pod stropem. Obsahuje zásuvku
VGA typu D, připojuje se 15žilovým
VGA kabelem do šroubových svorek.
Zásuvka HDMI slouží pro připojení přístrojů s vysokým rozlišením (např. satelit,
DVD nebo Blue-Ray přehrávače) do TV
s tímto vstupem. Připojuje se 20žilovým
HDMI kabelem ve šroubových svorkách.

Zásuvka HDMI

Zásuvka USB je určena pro připojení
přístrojů s rozhraním USB 2.0, např.
tiskárny, skeneru. Připojuje se 5žilovým
USB kabelem ve šroubových svorkách.
Při připojování je nutno dbát doporučení
výrobců přístrojů a kabelů pro zajištění
maximální délky kabeláže. Designové
kryty pro tyto přístroje jsou nabízeny
v řadách Tango®, Element®, Time®,
Time® Arbo, future® linear, solo® a solo®
carat, alpha exclusive® a impuls. Kryty
lze použít i pro reproduktorové zásuvky
s typovým číslem 0248/0x-101. Všechny přístroje lze instalovat do vícenásobných rámečků a pro instalaci použít
standardní zapuštěnou krabici s hloubkou 40 mm. Více informací a objednací
čísla najdete na www117.abb.com
Ing. Pavel Mony

Zásuvka reproduktorová

Zásuvka USB

Tip na výlet – Stezka korunami stromů
Lipno = koupání / adrenalin / cyklistika
Na bezbariérové stezce korunami stromů v celkové délce 675 m zažijete
neobvyklé zážitky na 11 adrenalinových
zastávkách. Cestou na vrchol můžete
spatřit různé živočichy žijící v korunách
stromů. Z vrcholu máte 360° panoramatický výhled. Dolů lze jít po stezce
nebo sjet na 52m suchém tobogánu.
Ke stezce se dostanete pěšky, lanovkou
či kyvadlovou dopravou z Lipna n. V.
Nádrž Lipno je pak ideálním místem na
cyklovýlet a koupání v přehradě nebo
aquaparku. Můžete navštívit i bobovou
dráhu a další atrakce, soustředěné
všechny pěkně u sebe. Tak pěkné léto!

Spínač pro Profil 45
Do kanálů i krabic

Opakující se poptávka zákazníků po jednoduchém přepínači dobře zapadajícím
do stávajícího sortimentu řady Profil 45
stojí za jednou z novinek letošního jara.
Spínač řazení 6 je možné použít společně se stávajícími produkty řady Profil 45 do podparapetních kanálů s víkem
45 mm, v podlahových krabicích a ve
speciálních krabicích pro přístroje 45x45
mm. Jmenovitý proud spínače je 10 AX.
Připojovací svorky přepínače jsou šroubové a jsou dimenzované pro připojení
vodičů o průřezech od 1,5 do 2,5 mm2.
Jmenovité napětí přepínače je 250 V
AC. Přepínač má bílou barvu (RAL 9010)
s objednacím číslem 3525-C06340.
Balení je po 20 kusech v krabici s možností prodeje po jednotlivých kusech.
Spínač nalezne uplatnění zejména
v instalacích pro komerční budovy, v průmyslových administrativních budovách,
nebo také ve školách a v nemocnicích.
Ing. Lubomír Šrek

Školení na 2. pololetí
zveřejněna!
Přihlaste se.
www117.abb.com

• Domovní telefony ABB-Welcome
• Novinky ABB 2013 a výrobky pro
vyšší "Komfort a úspory energie"
• Ego-n® – základní a tréninková
• KNX kurzy a školení
Vyberte si z nabídky školení a seminářů. Těšíme se na vás!
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Bylo chladno,
ale přesto pěkně!
Tak přesně tohle si říkalo 585 závodníků,
kteří dorazili úspěšně do cíle 6. ročníku
ABB MTB Cupu v Jablonci v sobotu 25.
5. 2013. Na květen opravdu nečekaně
chladné počasí (10 °C na startu) podnítilo účastníky k výraznému šlapacímu
výkonu. Zvlášť, když se štěstím nepršelo
a byla suchá trať. A bylo jedno, jestli se
jednalo o malé děti, turisty na krátké,
či profesionály na dlouhé trati 54 km.
Rekordy vznikaly. Historický v počtu
startujících – 623 i rekordní čas vítěze
Jaroslava Ježka 1:58:03 na trati 54 km.
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Výroční soutěž
Vyfoťte historii
a vyhrajte produkty
ABB za 15 000 Kč!

Koktejly – 10. díl
Campari
Campari je unikátní svojí hořkou chutí
a červenou barvou. Díky své charakteristické barvě, vůni a chuti bylo Campari
vždy symbolem vášně. A ta k létu patří.
A koktejly z něj jsou opravdu osvěžující.
Campari Orange
1 díl Campari, 3 díly pomerančového
džusu, led, plátek pomeranče

Zašlete nám fotografii předválečného
historického vypínače (před 2. světovou
válkou) z produkce Elektro-Praga a máte
možnost vyhrát! Tři vylosované výherce
odměníme.

Campari Mix
1 díl Campari, 1 díl džusu z červených
grepů a pomerančů, 1 díl sody, led

1. – 3. cena: produkty ABB pro novou
moderní elektroinstalaci v hodnotě
15 000 Kč
Zvláštní cena: foto nejstaršího vypínače
získá speciální prémii.

6. ročník startuje.

Pozitivní reakce účastníků na kvalitu
organizace, značení i náročnost tratí jen
podtrhují vynikající postavení a povědomí
tohoto drsného jizerskohorského biku
v podání ABB mezi cyklistickou veřejností
nejen libereckého regionu. Kladné odezvy byly i od závodníků z řad elektromontážních firem a velkoobchodů, z nichž
někteří se účastní pravidelně. Nechcete
to také zkusit? Příští ročník se pojede
zase na přelomu května a června 2014.
Fotogalerie a info na www.abbcup.cz
Ing. Jiří Kubeš

Vaše foto úlovky vypínačů zasílejte
e-mailem na adresu redakce
epj.jablonec@cz.abb.com
Uzávěrka soutěže: 3. 9. 2013

Děkujeme za přízeň
a přejeme Vám
pěknou dovolenou.

Pro více informací nás prosím kontaktujte:
ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.:
483 364 111
Fax:
483 364 159
Technická podpora
Tel.:
800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
www.abb.cz/elektropraga

Poznámka
Informační pravidelník společnosti
ABB s.r.o., Elektro-Praga. Číslo 40 (červen 2013).
Tento výtisk je neprodejný. Pouze pro interní
potřeby ABB s.r.o., Elektro-Praga.

Převýšení více jak 1 500 m zahřálo každého.
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