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Inteligentní senzor lze namontovat i dodatečně  

Schüco SensTrack wireless zajistí skrytou a soběstačnou 

kontrolu zavřených oken 

 

Schüco SensTrack wireless je inteligentní senzor, který sleduje stav zavřených okenních systémů 

Schüco. Tento patentovaný inteligentní systém upozorní uživatele, zda je okno bezpečně zavřeno, 

aniž by k tomu potřeboval vnější zdroj energie. Bezdrátový senzor je bez baterie a kinetickou 

energii získává z pohybu kování při zavírání a otevírání okna, takže je energeticky soběstačný, 

udržitelný a bezúdržbový.  
 

Bezdrátový systém Schüco SensTrack wireless je skrytý v drážce kování a trvale monitoruje stav 

uzavření okna. Energie potřebná pro bezdrátovou komunikaci s řídicí jednotkou inteligentní 

domácnosti, která je kompatibilní s technologií EnOcean, je generována z pohybu kování při zavírání 

a otvírání okna a je tedy energeticky soběstačným systémem kontroly. Inteligentní bezdrátový senzor 

lze zároveň propojit s dalšími zařízeními na bázi technologie EnOcean a vytvořit tak přidanou 

hodnotu. Například po připojení k termostatu kompatibilnímu s technologií EnOcean může systém 

Schüco SensTrack wireless proměnit váš domov v tepelně komfortnější a energeticky úspornější 

prostředí.  

 

Senzor Schüco SensTrack wireless lze instalovat i dodatečně  

Pro instalaci bezdrátového senzoru není nutné žádné další zpracování profilu. Bezdrátový senzor lze 

snadno a rychle namontovat do drážky kování okna. Vzhledem k tomu, že nevyžaduje externí 

napájení energií, je monitorování systému zavírání také mimořádně udržitelné a bezúdržbové, 

protože nejsou zapotřebí baterie a není nutné je vyměňovat.  

Systém Schüco SensTrack wireless lze instalovat nebo dodatečně namontovat do okenních systémů 

Schüco AWS s kováním AvanTec a AvanTec SimplySmart.  

https://www.schueco.com/cz/architekti/vyrobky/automatizace-budov/integrated-systems/senstrack-wireless
https://www.schueco.com/cz/architekti/vyrobky/automatizace-budov/integrated-systems/senstrack-wireless
http://www.schueco.cz/
https://www.schueco.com/cz/architekti/vyrobky/automatizace-budov/integrated-systems/senstrack-wireless


Zdroj foto Schüco CZ 

 

Systém Schüco SensTrack wireless poskytuje informace o stavu zavření okna. 

 

  

Energeticky soběstačný bezdrátový systém kontroly zavírání lze snadno namontovat do drážky kování 

stávajících oken Schüco. 

 

 

Bezdrátový bezbateriový zajišťovací prvek lze přímo připojit k systémům kompatibilním s technologií 

EnOcean nebo k systémům KNX pomocí další externí brány. 

 

 

70 let existence společnosti Schüco - Systémová řešení pro okna, dveře a fasády 

Skupina Schüco se sídlem v německém Bielefeldu vyvíjí a prodává systémová řešení pro okna, dveře a fasády. 

Po celém světě má více než 5.650 zaměstnanců, kteří společně usilují o oborové prvenství v oblasti technologií 

a služeb, dnes i pro budoucnost. Kromě inovativních produktů pro rezidenční a komerční budovy nabízí 

specialista v opláštění objektů konzultace a digitální podporu ve všech fázích stavebního projektu - od 

počáteční myšlenky přes návrhy, výrobu až po instalaci. S firmou Schüco celosvětově spolupracuje 12.000 



zpracovatelů, developerů, architektů a investorů. Společnost je aktivní ve více než 80 zemích světa a v roce 

2020 dosáhla obrat ve výši 1,695 miliardy EUR.  

Pro více informací navštivte www.schueco.cz 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Ing. Petr Herynek     Mgr. Alena Drtinová 
Schüco CZ s.r.o.      Privilege PR, s.r.o. 
Marketingové oddělení     GSM: +420 777 888 195 
GSM:  +420 724 828 795    E-mail: drtinova@privilegepr.cz 
 
 

http://www.schueco.cz/
mailto:drtinova@privilegepr.cz

