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Control Techniques získal cenu  
iF DESIGN AWARD za rok 2022! 

 
Společnost Control Techniques získala vítězné ocenění iF DESIGN AWARD, světově prestižní cenu za design. 
Vítězný výrobek Commander S s aplikací Marshal zvítězil v oboru Průmysl/nástroje v kategorii Výrobek.  
 

O cenách iF DESIGN AWARDS 

 

Soutěž iF DESIGN AWARD, kterou každoročně v Německu pořádá společnost iF International Forum Design 
GmbH, je od roku 1954 uznávána jako arbitr kvality vynikajícího designu. Značka iF Design je celosvětově 
uznávaná pro vynikající služby v oblasti designu a je jednou z nejvýznamnějších cen za design na světě. iF 
oceňuje úspěchy v oblasti designu ve všech oborech, včetně designu výrobků, obalů, komunikace a služeb, 
architektury a interiérové architektury, stejně jako profesionální koncepci, uživatelské zkušenosti (UX)                     
a uživatelské rozhraní (UI). Všechna ocenění jsou prezentována na www.ifdesign.com a zveřejněna                              
v aplikaci iF Design. 
 

Soutěž byla napínavá... 
 
Commander S s aplikací Marshal si získal 132člennou porotu složenou z nezávislých odborníků z celého světa 
svým vynikajícím moderním designem a inovativní technologií, která zahrnuje komunikační systém NFC 
zabudovaný do měniče. Soutěž byla velmi tvrdá: z 57 zemí přišlo téměř 11 000 přihlášek, které doufaly, že 
získají pečeť kvality. 
 
Frekvenční měnič Commander S byl navržen s ohledem na uživatele. Společnost Control Techniques 
provedla rozsáhlý průzkum, aby pochopila potřeby uživatelů a vytvořila životaschopné řešení. Uživatelé 
chtějí měnič, který se rychle instaluje, snadno uvádí do provozu a je spolehlivý, a Commander S tyto 
požadavky splňuje:  
 

Rychlá instalace  
 
Elegantní zaoblený design měniče Commander S optimalizuje úsporné uspořádání na malém prostoru                         
a usnadňuje přístup ke svorkám. Instalace na lištu DIN je díky systému zacvaknutí velmi snadná. Řídicí 
svorkovnice mají skloněné a odsazené šroubovací svorky, které tak usnadňují přístup. Identifikaci svorek 
usnadňuje označení vytištěné na krytu laserem.   
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