




Distech Controls łączy ludzi z inteligentnymi rozwiązaniami budowlanymi poprzez 
nasze przyszłościowe technologie i usługi. Współpracujemy z klientami, aby 
dostarczać innowacyjne rozwiązania, które mogą zapewnić lepsze zdrowie, lepsze 
przestrzenie i lepszą wydajność. Nasza pasja do innowacji, jakości i 
zrównoważonego rozwoju kieruje naszą działalnością, która obsługuje wiele 
segmentów rynku poprzez oddziały biznesowe na całym świecie, biura serwisowe i 
doskonałą sieć autoryzowanych integratorów systemów i dystrybutorów. Distech 
Controls, Inc. jest spółką zależną Acuity Brands Lighting, Inc.

Łączenie ludzi dzięki rozwiązaniom dla inteligentnych 
budynków

Nasze rozwiązania i zaangażowanie w doskonałość i dbałość o środowisko zostały wielokrotnie 
uhonorowane wieloma nagrodami.

Zobacz, co  nasze rozwiązania dla inteligentnych budynków mogą dla Ciebie zrobić.



Distech Controls dostarcza unikalne technologie i usługi zarządzania budynkiem, które 
optymalizują efektywność energetyczną i komfort w budynkach, jednocześnie obniżając 
koszty operacyjne.

Zaangażowanie w innowacje naszego wieloletniego zespołu kierowniczego, 
pracowników i autoryzowanych integratorów systemów, a także nasza solidna, globalna 
strategia, pozwala nam to robić rok po roku.



Założona w 1995 roku w Montrealu w Kanadzie firma Distech Controls jest obecna 
w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Oceanii, aby 
lepiej służyć potrzebom naszych klientów na całym świecie.

Distech Controls SAS 
Europejska siedziba 

główna Lyon, Francja 

Obsługuje Europę i Afrykę

Distech Controls 
Energy Services

USA

Distech Controls Inc. 
Siedziba główna

Quebec, Canada

Obsługuje obie Ameryki, Bliski 
Wschód, Azję i Oceanię

Globalna obecność

Distech Controls stworzył rozległą, 
ogólnoświatową sieć dystrybucji 
przeszkolonych w fabrykach i autoryzowanych 
integratorów systemów,

zapewnieniając możliwość instalacji i lokalny 
serwis w celu optymalizacji efektywności 
energetycznej i komfortu w budynkach.



Zbudowane zgodnie z niestandardowymi specyfikacjami Distech Controls, 
biura główne zapewniają nowoczesne miejsca pracy, które są zarówno 
wygodne, jak i energooszczędne. Posiada wiele stref przeznaczonych dla 
pracowników, takich jak siłownia, taras i bistra.
Zaprojektowane zgodnie ze standardami LEED®, zostały również 
wyposażone w rozwiązania automatyki budynkowej Distech Controls 
w zakresie HVAC, oświetlenia, rolet przeciwsłonecznych i kontroli dostępu, 
stanowiąc technologiczną wizytówkę energooszczędnych produktów 
i rozwiązań Distech Controls.

 Globalne i europejskie biura główne 
Distech Controls

Distech Controls SAS
European Head Office

Lyon, France

Distech Controls Inc.
Global Head Office
Quebec, Canada



Zaangażowanie w ekologiczne budynki i komfort pracowników

Doskonałość w projektowaniu

Globalna siedziba Distech Controls została 
wybrana przez magazyn Environmental Design + 
Construction (EDC) jako drugie miejsce w 
kategorii Excellence in Design Award w kategorii 
komercyjnej.

Niesamowita przestrzeń

Po roku poszukiwań najpiękniejszych i najbardziej 
inspirujących biur w kraju, The Globe and Mail 
nazwał siedzibę Distech Controls jednym z „pięciu 
najpopularniejszych biur roku 2014”, zaledwie 6 
miesięcy po jej otwarciu .

See it here:  



Łączenie ludzi z inteligentnymi rozwiązaniami budynkowymi dla 
lepszego zdrowia, lepszych przestrzeni i lepszej efektywności.

Nasze podstawowe wartości definiują charakter Distech Controls 
i odgrywają ważną rolę w kierowaniu naszymi decyzjami i strategiami:

Jakość, duma i uczciwość we wszystkim, co robimy
Pasja sukcesu naszych klientów i pracowników 
Niewzównana otwartość

Wytrwałość

Zrównoważony rozwój poprzez innowacje i sprawność

Nasza misja i wartości firmy



100% ZADOWOLENIA KLIENTA

Distech Controls pracuje niestrudzenie, aby 
zapewnić 100% satysfakcji klientów na 
wszystkich naszych rynkach.

Jesteśmy dumni z jakości naszych 
produktów i usług, stosując całościowy 
system zarządzania jakością ISO 9001.

Distech Controls podnosi poprzeczkę w 
branży, w pełni testując każdy produkt 
przed opuszczeniem fabryki, zapewniając 
optymalną wydajność i niezrównaną 
niezawodność.

Trzymamy rękę na pulsie dzięki naszemu 
programowi Voice of Customer, aby stale 
przekraczać oczekiwania branży.

Zapewniamy kompleksowe programy 
szkoleniowe z naszymi doskonałymi zespołami 
wsparcia technicznego, sprzedaży i logistyki.



Naprawdę otwarte rozwiązanie tworzy 
trwałą podstawę, która wspiera i ewoluuje 
wraz z cyklem życia systemu budynku



Distech Controls wyznaczył standardy w branży 
w zakresie innowacyjnych, opłacalnych i 
prawdziwie otwartych systemów zarządzania 
budynkami i energią, które pomagają zwiększyć 
oszczędności operacyjne i zrównoważony 
rozwój w całym cyklu życia obiektów.

Nasze zaangażowanie w otwarte protokoły, 
standardy branżowe i IT, w połączeniu z 
naszą najlepszą w swojej klasie ofertą 

 zapewniają długotrwałą wydajność i wartość 
Twojego systemu. 

O tym zaangażowaniu świadczy długa 
dostępność częsci zamiennych, ciągła 
dostępność całego sprzętu i zachowana 
kompatybilność wsteczna, co zapewnia 
długoterminową funkcjonalność i użyteczność 
systemu.



Dla sieciowych budynków



Innowacje firmy Distech Controls w zakresie automatyzacji budynków i zarządzania 
energią zapewniają kompletne rozwiązanie do ujednolicenia systemów HVAC, 
oświetlenia, rolet / żaluzji przeciwsłonecznych, kontroli dostępu i CCTV oraz 
zarządzania energią.

Unikalne rozwiązania Distech Controls opierają się na zapewnieniu Twoim budynkom:

Niższych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zarządzaniu śladem węglowym 
Zapewnieniu użytkownikom inteligentniejszeych ułtwień użytkowania
Zwiększenia wydajności i efektywności systemu zarządzania budynkiem.
Gotowości budynku na przyszłość i Internet rzeczy.



Lighting and Sunblind ControlHVAC, Smart Room Control, Custom Applications and Energy Metering
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DALIBACnet ® IP Subnet

EC-Net

Mobile Apps - Native

Unified Building Management System

Distech Controls oferuje szeroką gamę najlepszych w swojej klasie, sprawdzonych pod względem 
wydajności urządzeń terenowych, które uzupełniają naszą ofertę automatyki budynkowej. Ta 
kompleksowa linia urządzeń terenowych - w tym różnorodne produkty oznaczone etykietą Distech 
Controls - oferuje kompletne, ekonomiczne rozwiązanie, od projektu po instalację.

Infrared or Radio CommunicationEnOcean® Wireless Communication Wi-Fi Communication

ENVYSION

Modbus RTU

* Availability subject to regional standards and regulations

Wizualizacja, 
oprogramowanie i 
aplikacje dla 
przedsiębiorstw

Integracja,
Wieloprotokołowość  / 
obsługa wielu lokalizacji i 
normalizacja danych

System & Equipment
- Controls & Displays
- HVAC & Lighting

Room Controls
- HVAC & Lighting
- Sunblind / Shade

Room Devices

Field Devices

Zarządzanie siecią, 
archiwizacja i
Funkcje globalne

HORYZON-C 

Ethernet, TCP/IP, BACnet/IP, XML, HTTP, oBIX, FOX, Web Services

ECLYPSE 
Connected 
System Controller

ECLYPSE 
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Equipment Controller 

Connected 
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Open-to-Wireless

Wi-Fi
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ECB-VAV Wireless Adapter

Energy Meter

Variable
Frequency DriveVariable Frequency Drive

Energy Meter

Energy/Flow Meter

Energy Meter
Energy/Flow Meter

Relay

ECx-Light-4DALI

DALI Fixture

ECW-Sensor Card Key Light Switch

EC-gfxProgram

Local Applications

myDC Control
myDC AirBalancing

Internet
EC-Net  Supervisor AX

framework®

powered by

Variable
Frequency Drive

BACnet® MS/TPBACnet® MS/TP

RCL-PFC
RS-LCD

ECLYPSE 
Connected 
Terminal Unit Controller

ECB-203

M-Bus

Flow Sensor

Heat Meter

Heat Meter

EC-Multi-Sensor-BLE

Allure UNITOUCH

Personify App

EC-Smart-Comfort
Smart-Light
Smart-Blind

ECx-Display

EC-Multi-Sensor
EC-Remote

Bluetooth® low energy Wireless Communication©, Distech Controls, 2015 - 2018, all rights reserved. Distech Controls, the Distech Controls logo, Innovative Solutions for Greener Buildings, ECLYPSE, EC-NetAX, EC-Net, Allure, and Allure UNITOUCH are trademarks of Distech Controls Inc. LONWORKS, and LONMARK are trademarks of Echelon Corporation; 
nLight is a registered trademark of Acuity Brands, Inc.; NiagaraAX Framework is a trademark of Tridium, Inc.; BACnet is a registered trademark of the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Zunifikowany i zintegrowany system zarządzania budynkiem
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DALIBACnet ® IP Subnet

EC-Net

Mobile Apps - Native

Unified Building Management System

Distech Controls offers an extensive range of best-of-breed, performance-proven field devices that
complement our building automation offering. This comprehensive line of field devices - including a variety
of Distech Controls labelled products - offers a complete, cost effective solution, from design to installation.

Infrared or Radio CommunicationEnOcean® Wireless Communication Wi-Fi Communication

ENVYSION

Modbus RTU

* Availability subject to regional standards and regulations

Visualization,
Enterprise Software
& Apps

Integration,
Multiprotocol / Multi-location
& Data Normalization

System & Equipment
- Controls & Displays
- HVAC & Lighting

Room Controls
- HVAC & Lighting
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Room Devices
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System zarządzania budynkiem

Ujednolicaj wszystkie wymagania dotyczące 
sterowania, monitorowania i funkcjonowania.



Responsywny, oparty na sieci Web interfejs do projektowania 
i wizualizacji

Wspiera użytkownika dostarczając użytecznych informacji wizualnych

Ułatwia monitorowanie i wizualizację efektywności budynku 
oraz szybką reakcję na potrzeby użytkowników, w dowolnym 
miejscu i na dowolnym urządzeniu

Narzędzia zwiększające produktywność i aplikacje mobilne 
Łączą zaawansowane programowanie graficzne z innymi narzędziami 
zwiększającymi produktywność

Zwiększa wydajność od projektu do instalacji i uruchomienia o ponad 25%

Wysokiej jakości usługi i krótszy czas reakcji na potrzeby użytkowników

Szereg użytecznych i  intuicyjnych aplikacji mobilnych.

EC-Net 4 
Wieloprotokołowa platforma zarządzania budynkiem oparta 
na sieci Web

Ekonomiczna i skalowalna integracja wszystkich potrzeb 
związanych z kontrolą, monitorowaniem i sterowaniem
Efektywność operacyjna zapewnia 30% oszczędności kosztów
Pierwszy i jedyny System Kontroli Dymu oparty na Niagara 
FrameworkTM



HVAC, oświetlenie, rolety i kontrola dostępu

Innowacyjna oferta zapewniająca komfort w Twoim budynku, jakość 
środowiska i spełnia wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju.



Seria sieciowych produktów  BACnet/IP i Wi-Fi dla HVAC 
Wybierz połączenie przewodowe, Wi-Fi lub połącz oba na tym 
samym sterowniku, aby dopasować się do infrastruktury IT 
budynku, architektury i układu
Zminimalizuj koszty instalacji ieksploatacji

Jako część zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem lub 
jako samodzielne rozwiązanie do sterowania niewielkimi 
budynkami i urządzeniami z ENVYSION

Sterowniki HVAC
Szeroka gama sterowników wiodących technologii BACnet 
i LONWORKS  opartych na wspólnejsolidnej  platformie sprzętowej

Efektywnie kosztowo spełnia wymagania nawet najbardziej 
złożonych projektów
Wyjątkowa elastyczność zapewniana przez zestaw 
najnowocześniejszych funkcji
Modele z kolorowym wyświetlaczem graficznym, pozwalają 
uzyskać do 20% oszczędności czasu uruchamiania

Smart Room Control 
Jednolite, synergiczne rozwiązanie do sterowania HVAC, 
oświetleniem i roletami / żaluzjami przeciwsłonecznymi

Osiągnij udokumentowane oszczędności energii przekraczające 
30% w przypadku HVAC i do 60% w przypadku oświetlenia
Upraszcza projektowanie, instalację i integrację systemów 
wielozadaniowych
Zapewnij optymalne oszczędności energii dzięki strategiom 
sterowania opartym na zajętości, wykorzystaniu światła 
dziennego w oparciu o pomiar poziomu natężenia światła 
i optymalizację światła naturalnego

Ekran dotykowy IP
Od maszynownipo aplikacje w małych budynkach, umożliwia 

integratorom systemów i kierownikom obiektów dostęp do 
parametrów operacyjnych systemu ECLYPSE, przeglądanie i 
wykorzystanie w celu uproszczenia uruchamiania, obsługi i 
diagnostyki.



Urządzenia pomieszczeniowe

Innowacyjne podejście do odczuć użytkownika, które jest zarówno 
intuicyjne jak i atrakcyjne.



Aplikacje mobilne
Bezpłatna aplikacja mobilna, która pozwala użytkownikom w każdej 
chwili przeglądać lub ustawiać parametry komfortu z urządzenia 
mobilnego

Unikalny i intuicyjny interfejs dla użytkowników budynku

Zwiększ produktywność pracowników nawet o 9%, zapewniając 
im kontrolę nad ustawieniami środowiskowymi w swoim miejscu 
pracy

Rozwiązanie Open to Wireless™ * 
Bezprzewodowe, bezbateryjne czujniki

Zwiększa elastyczność i zdolność adaptacji w każdym środowisku 
Do 15% oszczędności kosztów w przypadku nowych konstrukcji 
i 70% w przypadku modernizacji 
Zachowuje powłokę budynku i integralność architektoniczną, 
zwiększając w ten sposób efektywność energetyczną nawet o 15%

Urządzenia obiektowe
Produkty o sprawdzonej jakości i wydajności, które spełniają Twoje 
wymagania w zakresie automatyzacji budynków, zapewniając 
kompletne, ekonomiczne rozwiązanie.

Urządzenia pomieszczeniowe
Zaprojektowany, aby zadowolić projektantów wnętrz, architektów, 
użytkowników budynków i inżynierów.

Łatwo dostosuj ustawienia komfortu w każdym otoczeniu

Zwiększ komfort użytkowania
Nadaj budynkom właściwe wykończenie

* Subject to availability 



Distech Controls i Ty



Właściciel budynku
Efektywność energetyczna i optymalizacja oszczędności kosztów

Kluczowe wskaźniki wydajności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów biznesowych

Rozwiązania zbieżne z Twoją infrastrukturą IT i aplikacjami korporacyjnymi oraz dostosowane 
do architektury i rozkładów Twojego budynku.

Wyższe stopy retencji najemców.

Użytkownik
Najwyższy poziom komfortu 

Optymalne odczucia

Kierownik obiektu
Jednolita kontrola i zarządzanie energią dla lepszej efektywności  i 
wydajności pracy

Większa szybkość reakcji

Ulepszony monitoring energii

Integrator systemów
Najniższe całkowite koszty instalacji

Zwiększona produktywność i oszczędność czasu od projektu do uruchomienia 

Globalna sieć autoryzowanych integratorów systemów Distech Controls

Inżynierowie i projektanci
Ujednolicona integracja systemów i protokołów budynku 

Niezawodna jakość i wydajność rozwiązań i produktów  

Łatwy w użyciu, oszczędzający czas kreator specyfikacji



Innowacyjne rozwiązania na całym świecie

Mennica Legacy Tower
Warsaw, Poland

Cloud Nine  
Shopping Center
Shanghai, China

Commerce Court 
Toronto, ON, Canada

Mini Shard 
London, England, UK

Adobe World  
Headquarters 
San Jose, CA

Novo-Centro 
Santo Domingo,  

Dominican Republic



Worldwide Innovative Solutions

InCity 
Lyon, France

Alto Tower 
Paris, France

Medupi Power Station 
Ellisras, South Africa

Seoul Arts Center 
Seoul, South Korea

NASA Jet  
Propelsion Laboratory 
California Institute of  

Technology  
Pasadena, CA

Benfica Lisbon  
Facilities

Lisbon, Portugal
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