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SAUTER atende a qualquer requisito ambiental.
SAUTER é um dos sistemas líderes em gerenciamento de edifícios e ambientes 
que utiliza a tecnologia mais atual que existe. Nossas estações de automação 
de salas, sensores e unidades centrais de controle atendem a qualquer requisito 
individual, no que diz respeito à conveniência, funcionalidade, projeto e
eficiência energética. SAUTER EY-modulo e SAUTER ecos combinam complexas 
funções de salas – tais como um preciso controle de temperatura, iluminação, 
atenuadores solares e assim por diante – de maneira a proporcionar uma 
solução perfeita para seus requisitos em escritórios, hotéis, hospitais e laboratórios. 

 
 
 

 
 

O gerenciamento inteligente de Salas SAUTER  proporciona 
controle individual com a máxima eficiência energética  

em salas que são verdadeiramente livings
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Os Sistemas modulares SAUTER de automação de ambientes  possuem 
módulos padrões para operação com eficiência energética: 

• Funções de Calendário  para utilização da energia de acordo com a 
  ocupação do ambiente
• Módulos Operacionais controlados pela Ocupação
•  Cont ro le de ve locidade de vent i lador em função da Demanda
• As lâmpadas são ligadas ou desligadas, ou são dimmerizadas dependendo
  da claridade existente no ambiente. 
• Controle inteligente de Venezianas para redução da quantidade de 
  aquecimento causado pela radiação solar.
• Monitoramento de janelas 
• Noti f icação dos requis i tos de energia, aos geradores pr imários
•  e muito mais...

 

         

 

 

A Conveniencia  e a eficiência energética estão asseguradas 
com os produtos SAUTER da classe modulo EY.
A característica operação auto-intuitiva  das unidades  ecoUnit SAUTER  torna 
o equipamento fácil de usar. Ajustes climáticos individuais, para o conforto 
podem ser efetuados, atendendo a uma ampla quantidade de requisitos. 
Por exemplo, a combinação de diferentes modos de operação- tais como 
conforto, modos reduzido e atrasado – e instalações como iluminação  
e controle de venezianas proporcionando o máximo de bem-estar e 
economia energética, ao mesmo tempo.  

Completamente automáticos ou  ao toque de um botão com o  
SAUTER ecos.
Funções Programáveis para preferências pessoais de climatização  ou 
qualquer outra necessidade .Quando você não estiver no ambiente, o 
EY-modulo minimiza a quantidade de energia a utilizar, para funções 
necessárias,tais como ventilação, iluminação, aquecimento e refrigeração. 
Isto minimiza os seus custos operacionais ou, respectivamente, se paga 
com a sua economia. Assim como proporciona uma ativa proteção, 
reduzindo as emissões de CO2,, a economia que proporciona significa que 
o investimento se paga por si mesmo, em breve.
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EY-modulo 2
novaNet

ecos209

ecoUnit214 ecoUnit210

ecoUnit346
ecoUnit306

Ethernet BACnet/IP

ecos502

ecoUnit316
ecoUnit306

ecoUnit346
ecoUnit306

ecoUnit346 ecoUnit146

EY-modulo 5

EY-modulo 4

modu490

ecos402 ecos415 ecos416ecos402

FanCoil VAV

ecoUnit482
ecoUnit146
ecoUnit106

ecoUnit146

LON

Automação de Salas com SAUTER ecos
e   comunicação BACnet – ideal para novas construções,

restaurações e reformas.

Tecnologia de  ponta – eficiência adicionada - Interface sem perdas
Como um Provedor de Soluções, SAUTER fornece uma ampla faixa de serviços.
Desde Estações Modulares de Automação até Controladores Compactos Inteligentes 
com o máximo controle de qualidade. 
O uso das Soluções Integradas SAUTER reduz o número de interfaces de 
implementações  (gateways) comparadas com os sistemas híbridos. 
Como resultado, fontes deficientes e os custos de manutenção resultantes são 
minimizados em quantidade considerável. Os Sistemas de Gerenciamento de 
Ambientes SAUTER são baseados em tecnologia acentuada, proporcionando 
perfeita coordenação a nível de campo,automação de ambientes e nível de 
gerenciamento usando protocolos padrões, fornecendo uma solução 
otimizada para qualquer requisito de ambiente. Componentes situados 
em rede padrão ethernet proporcionam notável disponibilidade, estrutura 
de funcionamento conforme a demanda e interfaces ideais para futuros projetos.

.

A ecos209:
 para temperatura, iluminação e persianas

B ecos502 para duas salas,
 temperatura, iluminação e persianas

C ecos 4:
 LON automação de salas
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novaNet

Integração total com o barramento do sistema do futuro: BACnet.
BACnet é o protocolo de comunicação aberto que é usado pelo Sistema SAUTER 
de automação da construção e sistemas de salas, fornecendo total compatibilidade
com a maioria dos sistemas de barramento populares, e proporcionando aos
 nossos clientes uma ampla variedade de beneficios. Por um lado, todos 
os sistemas existentes (por ex. EY3600 com novaNet) e sistemas/equipamentos 
externos com sistemas de barramento padrão (DALI, LONWorks, Konnex etc.)
podem facilmente ser   ampliados/equipados com as funções do sistema de 
automação de Salas SAUTER. Por outro lado, a combinação de BACnet/IP e 
SAUTER ecos5 possibilita todos os subsistemas – tais como acesso aos sistemas 
de controle, aplicações relativas à ocupação dos ambientes,  etc. – para ser 
automatizados a partir de pontos centrais, utilizando as redes Ethernet 
existentes e operados individual e convenientemente,uti l izando as 
nossas unidades de controle de salas. Todas as funções acima mencionadas 
se beneficiam das rápidas taxas de transferência     de dados e rápidos tempos 
de resposta, dos níveis de gerenciamento de salas, mesmo que sejam usados 
múltiplos controladores.

módulo DALI Roteador do andar
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Flexibilidade e funcionalidade – o futuro está em:
automação   wireless    de salas 

Unidades wireless para controle de salas – desfrute os benefícios
do  máximo em conforto
Você gosta de conforto? E necessita de  exibilidade? A qualquer hora, e em 
qualquer lugar dentro do edifício? Isto não é problema para as unidades de 
controle  sem fio  SAUTER’s para salas, não importa qual seja o seu problema 
em iluminação, controle de sistemas de atenuadores solares ou escolher o 
seu próprio clima, ao toque de um botão. Com Tecnologia SAUTER, 
você pode interagir em diferentes aspectos  da automação de salas, 
a partir de um ponto  central, usando uma unidade de controle. Os botões
necessários sempre estão mostrados no seu visor. Naturalmente,
estes sistemas podem ser combinados com sistemas com fios a qualquer 
momento e integrados  em complexos sistemas de gerenciamento 
de construções.

O máximo em flexibilidade com o mínimo custo de investimento
Tecnologia EnOcean sem baterias
Seja com a mais recente arquitetura em vidro, escritórios planos e abertos, 
ou escritórios históricos, muitos ambientes necessitam do uso  da tecnologia
de rádio na automação de salas porque este é o único meio de integrar 
as salas de forma mais simples e �exível possível. O equipamento se adapta
perfeitamente no projeto do ambiente, sem fiação visível. Desta forma, 
também são reduzidos os custos das modificações na estrutura dos edifícios,
existentes e futuros  e protege a frágil estrutura das construções históricas, 
uma vez que não haverá necessidade de instalar quilometros de cabos. 
Automação Flexivel  e  precisa de escritórios abertos também é um grande 
desafio. Aqui, também, os sistemas de automação sem fio permitem
o máximo em conforto. Além disso, também deve ser notado que a SAUTER 
está prestando uma ativa contribuição para proteger o meio ambiente. 
Todas as unidades de rádio controle para salas usam tecnologia En Ocean 
e trabalham sem baterias.Em outras palavras: sem baterias, para jogar fora!
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Solução completa:  do subsolo à cobertura
da recepção à sala de conferências.

ecoUnit3

ecoUnit3

ecoUnit3

ecoUnit3

ecoUnit3 EGT EGH

DALI
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ecos 5

VUL              BUL

AXT2

AXM117

modu525 com modu840

Áreas Funcionais:
•  Aquecimento/refrigeração
•  Iluminação
•  Persianas e Atenuadores de Janelas
•  Janelas

Toda a faixa de produtos e serviços da SAUTER.
A SAUTER proporciona uma solução completa para o controle de seu edifício, a partir de
um único ponto. A SAUTER atua em qualquer situação, seja em uma estação de automação
de alto desempenho para manipular a entrada de energia, estações para  gerenciamento de 
ambientes, válvulas, atuatores/acionamentos, unidades de controle, sensores ou funções 
específicas, tais como:  iluminação, controle de acesso.
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Desde a automação de salas
  aos complementos  – 

projeto harmonioso
 pela SAUTER. 

Unidades de Controle, interruptores e molduras:
Projetos em estilos e gosto individual pela SAUTER.
Nossa extensa linha de produtos  e as múltiplas variedades de projetos de nossas
estações de automação, unidades de controle de ambientes possibilitam-nos
atender aos requisitos de qualquer cliente. Além de possuirem um projeto 
moderno e ergonômico, nossas unidades de controle também dispõem  de diversos 
tipos de projetos, materiais e cores. 
Nós também atendemos às necessidades específicas de  nossos clientes, tais como: 
Rotulação individual e instalação em molduras de interruptores de iluminação  
feitos por outros fabricantes. 

Rotulação individual de acordo com  as reais necessidades – 
Operação auto-explicativa executada com facilidade. 
Uma interface de usuário  de forma simples e explicativa e simbolização
com clareza, para assegurar que o equipamento seja operado corretamente. 
Funções específicas dos clientes se tornam reconhecíveis para qualquer usuário 
imediatamente devido às marcações par t icu lares do equipamento 
tornando a operação  auto-explicativa, e o máximo intuitiva  possível.



Sistema
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Serviços
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