Sedna

přehledová
panorama

r
a
v
t
e
t
j
e
D
m
á
v
a
t
s
d
e
svým př
Sedna Design
Sedna Elements
Vypínače a zásuvky
Přehledová panorama

www.vypinac.cz
www.se.com/cz
1

www.se.com/cz | www.vypinac.cz

Po čem toužíme
Pokud se jedná o moderní interiér domácnosti, chceme produkty, které
vypadají elegantně, usnadní život a samozřejmě zvýší úroveň komfortu.
Také chceme produkty, které mají osobitost, styl a úroveň. Milujeme vzhled
ušlechtilých materiálů. A samozřejmě preferujeme dobrou cenu.
Produktové řady Sedna Design a Sedna Elements byly navrženy právě
s ohledem na tyto představy zákazníků.
Díky široké paletě povrchových úprav nabízí Sedna neodolatelný styl.
Díky úplné vzájemné kombinovatelnosti je Sedna nekonečný zdroj
inspirace a jedinečný prvek každého moderního interiéru.
Díky příznivé ceně je Sedna dostupným doplňkem každého moderního
interiéru.
Produktové řady Sedna Design a Sedna Elements byly také navrženy
s ohledem na potřeby profesionálních elektrikářů.
Drobné technické detaily a vychytávky ocení profesionálové i kutilové.
Tyto podstatně zjednodušují a zkracují dobu montáže, zvyšují komfort
montáže, zvyšují spolehlivost ... a tím vším zvyšují i spokojenost koncových
zákazníků.
Sedna je jasná volba elektro profesionálů i spokojených uživatelů.

www.se.com/cz | www.vypinac.cz

3

Styl
Odvážné a sofistikované
Sedna je nová generace vypínačů a zásuvek inspirovaná módou a interiérovým designem.
S moderními liniemi, které kopírují dnešní trendy, a rafinovanou estetikou je Sedna víc než pouhý
přístroj. Je to detail, který dodá lesk každému interiéru.
Lze si vybrat ze dvou produktových řad Sedna Design a Sedna Elements. Lze kombinovat různé
povrchové úpravy mechanizmů a krycích rámečků, které výborně doplní jakékoliv designové trendy,
od industriální elegance, přes severský styl, až po Vintage nebo čistě přírodní styl a přizpůsobit tak
výsledek jakémukoliv stylu nebo preferencím.

Sedna Design

Sedna Elements

Dejte sbohem prachu
Hrany krycího rámečku
jsou zaoblené a přiléhají
ke zdi.
Tvar byl navržen speciálně
takto, aby co nejméně
zachytával prach.
Lesklé materiály byly
zvoleny nejen pro svůj
výborný vzhled, ale
i pro nízkou míru usazování
prachu.
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Funkce
Něco, co využije opravdu každý
Vypínače a zásuvky,
žaluziové spínače,
termostaty, USB
nabíječky…
Sedna nabízí všechny
potřebné funkce tak,
aby byla schopna
splnit všechny
potřeby moderních
domácností. Přináší
vysoký komfort
a funkcionalitu všem.

Instalace
Ušetřete čas a dodejte dokonalé řešení
Sedna dokonale splní vaše požadavky, pokud jde o ergonomii, snadnou instalaci, spolehlivost a kvalitu povrchové úpravy. Nová
platforma Sedna byla navržena s ohledem na vaše potřeby a má funkce jako:
• Univerzální krycí rámečky pro 1 až 5 přístrojů, které lze instalovat vodorovně i svisle.
• Krycí rámečky Sedna Design jsou určeny pro přístroje v krytí IP20 i IP44 ... zjednodušení nabídky přináší čtyřikrát méně
katalogových čísel.
• Krycí rámečky se montují pomocí osmibodového upevňovacího systému. Jsou pak dokonale zarovnány s nerovnou stěnou
nebo vystouplými či příliš zapuštěnými elektroinstalačními krabicemi.
• Montážní rámečky do sebe zapadají pomocí zámků ... pro perfektní vyrovnání až 5 přístrojů vedle sebe.
Sedna se díky kvalitnímu zpracování a materiálům stane jasnou volbou pro všechny elektro projekty.
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1-M
 ontážní rámečky do sebe zapadají,
pro snadné vyrovnání více přístrojů.
2

3
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Některé nové funkce:

1

2-V
 odicí drážky pro vyrovnání nepřesně
umístěných instalačních krabic.
3-O
 sm montážních bodů pro snadné
a spolehlivé upevnění rámečku.
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Sedna Design
Styl, který se odlišuje
Moderní, sofistikované linie a čtyři povrchové úpravy produktové řady
Sedna Design byly navrženy tak, aby doplňovaly dnešní moderní
interiéry a vytvářely rafinované a příjemné prostředí. Díky jemným
hranám a perfektnímu hladkému povrchu je Sedna vždy příjemná
na dotek.

Bílá

Béžová

Aluminium

Antracit

Pro vaši
koupelnu
Krycí rámečky
Sedna Design je
možné kombinovat
s mechanizmy
IP44, které mají
membránové
těsnění a použít
je pro instalaci
v mokrých nebo
vlhkých místnostech.
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Sedna Elements
Udělejte dojem
Delikátní kombinace plochých
a zaoblených tvarů ve vysoce
strukturovaném designu dává
řadě Sedna Elements její
inovativní přitažlivost.
Zaoblený profil vytváří iluzi, že
vypínač není zarovnán se stěnou,
ale jako by se vznášel před ní,
což vyvolává dojem lehkosti
i elegance.
Sedna Elements působí a vypadá
na pohled jako sklo, dřevo, kov
nebo kámen.
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Sedna Elements
Vzhled dřeva
Pokud je cílem vytvořit příjemný autentický
interiér, nic nenahradí vzhled a pocit dřeva.

Bříza

Bříza / Antracit

Wenge

Wenge / Aluminium

Dřevo rezonuje s lidskou touhou žít v souladu
s přírodou a znovu se propojit s naší
přirozeností. Barva a textura dřeva je nezbytná
pro plný a bohatý interiér.

10

www.se.com/cz | www.vypinac.cz

Sedna Elements
Vzhled kamene
Moderní interiérové trendy si stále více hrají se
surovými, neopracovanými materiály. Břidlice
nebo nově preferovaný beton představují
pevnost a spolehlivost. Tyto materiály
neočekávaným způsobem odhalují jiný druh
krásy, hraničicí až s lehkostí.
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Beton / Antracit

Beton / Bílá

Břidlice / Aluminium

Břidlice / Antracit
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Sedna Elements
Vzhled skla
Sklo může světlo odrážet, propouštět, lámat,
zkreslovat a vytvářet tak zajímavé vizuální
efekty. Krásný lesklý povrch – v bílé nebo
černé – přidá každému interiéru „wow“ efekt.
Hluboké a rafinované matné kouřové sklo je
neoddiskutovatelně elegantní.
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Bílé sklo / Bílá

Kouřové sklo / Aluminium

Tmavé sklo / Antracit

Tmavé sklo / Bílá
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Sedna Elements
Vzhled kovu
Kov je jednoduše trendy.
Je schopen dodat interiéru energii i úroveň.
Kouzelný půvab leštěné zlaté si zamiluje každý.
A pokud interiér vyžaduje něco diskrétnějšího,
nikdy neuděláte chybu s leštěným hliníkem.
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Leštěné zlato / Bílá

Leštěné zlato/ Antracit

Leštěný hliník

Leštěný hliník / Antracit
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Přehled řady Sedna
Nechte se inspirovat! Následující kombinace Sedna doporučují naši designéři.
Avšak možnosti, jak nejlépe obohatit stylový domov, jsou prakticky neomezené.

Sedna Design

Bílá

Béžová

Aluminium

Antracit

Sedna Elements
Vzhled dřeva

Wenge*

Bříza

Vzhled kovu

Leštěný hliník*

Letěné zlato*

Vzhled kamene

Beton

Břidlice

Vzhled skla

Bílé sklo

Kouřové sklo

Tmavé sklo

* Připravujeme na rok 2021
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Perfektní souhra
Sedna nabízí mnoho variant. Vybraný rámeček, který nejlépe vyhovuje stylu interiéru
lze doplnit stejným nebo kontrastním mechanizmem.

Dokonalé zarovnání na stěně
Krycí rámečky jsou
vždy zarovnané
se zdí. Díky
osmibodovému
systému uchycení
dokonale přilnou
i k nerovné stěně
a vidíte pouze jejich
jedinečný styl.
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Sedna
Moderní styl, moderní technika
Design systému Sedna je moderní. Stejně tak poskytované funkce.
Nabízí vše, co potřebují moderní domácnosti – sofistikované osvětlení,
neomezenou konektivitu, bezpečnost i úspory energie.
Ovládání světel
Ať už si vyberete jednoduché tlačítko
nebo otočný stmívač, veškerá zařízení jsou
navržena pro všechny typy svítidel včetně
moderních LED. Pohybový senzor pomáhá
snížit spotřebu elektrické energie na nutné
minimum a umožňuje bezpečnější pohyb
v noci.
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Jednopólový
spínač

Trojnásobný
jednopólový spínač

Univerzální otočný
LED stmívač

Detektor pohybu
160° s vypínačem

Ovládač s táhlem

Noční orientační
osvětlení
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Ovládání rolet/žaluzií
Žaluziové ovládače vám umožní snadno
ovládat rolety nebo žaluzie tak, aby byl váš
domov chráněn před přílišným sluncem
nebo před vloupáním.
Žaluziový ovládač

Zásuvky
Zásuvky jsou vybaveny clonkami, které
chrání před dotykem částí pod napětím
a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
Rovněž jsou k dispozici v provedení IP44,
chráněné proti prachu a vodě.

Zásuvka s clonkami

Zásuvka
dvojnásobná

Dvojitá USB A+A
nabíječka

Dvojitá USB
A+C nabíječka
s držákem mobilu

Zásuvka pro dva
reproduktory

Adaptér
pro konektory
(RJ45, HDMI, VGA)

Pokojový termostat

Podlahový termostat
(vč. podlahové sondy)

Zásuvka s krytem
IP44

USB zásuvky
Se správnou USB nabíječkou na tom
správném místě v domácnosti je snadné
udržovat všechna vaše moderní zařízení
nabitá.

Multimédia
Řada Sedna zahrnuje všechny konektory
pro domácí i komerční použití: RJ45
pro datové kabely, HDMI pro HDTV a AV
zařízení, USB pro přímé nabíjení telefonů
a dalších zařízení.

Regulace teploty
Termostat Sedna udržuje konstantní
příjemnou teplotu v domě a pomáhá šetřit
energii zapínáním topení, pouze když je to
potřeba.
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Instalace je natolik snadná,
že ušetříte neuvěřitelné
množství času

18
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Mechanizmy Sedna Design/Elements:
navrženy podle zkušeností a potřeb
Ve společnosti Schneider Electric nasloucháme nejen designérům, uživatelům, ale
i elektro profesionálům. Inovovaná řada Sedna se snadno připojuje, vyrovnává na zdi,
upevňuje, sestavuje a testuje! Instalace nikdy nebyla tak rychlá, snadná a pohodlná.

Nové prvky
Jeden univerzální krycí rámeček
pro horizontální i vertikální instalaci
Díky plně symetrickému provedení lze stejný
rámeček použít pro horizontální i vertikální
instalaci.

Vyrovnání nerovností
Díky adaptabilním zoubkům na přístroji bude
krycí rámeček zarovnán se stěnou, i když
instalační krabice nejsou přesně zarovnány.

Montážní rámečky do sebe zapadají

Už žádný prach

Drážky po stranách rámečku pro snadné
vyrovnání až pěti přístrojů vedle sebe.

Tvar rámečků byl
navržen speciálně tak,
aby se na něm prach
usazoval co nejméně.

Drážky pro šrouby

Osm montážních bodů

Drážky pro šrouby umožňují otáčení
mechanizmu v obou směrech, aby se
vykompenzovaly nezarovnané instalační krabice.

Díky silné a spolehlivé osmibodové fixaci je
montáž rámečku velmi snadná a spolehlivá

www.se.com/cz | www.vypinac.cz
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Nové prvky
Více prostoru pro kabely

Perfektní vyrovnání

Díky kompaktnímu designu a nízkému
profilu (24 mm) lze spínače Sedna
snadno zapojit a namontovat
do nástěnné krabice i do nízké krabice
pod omítku.

Nová konstrukce mechanizmu umožňuje rovné
a hladké vysunutí čelistí rozpěrek. Při instalaci
pomocí rozpěrek je nutno použít speciální
elektroinstalační krabice.

Tuto výhodu oceníte při montáži
do starých typů nízkých
elektroinstalačních krabic, které bývají
ve starých panelových domech.

Zásuvky
Bezšroubové svorky

Snadno použitelná uvolňovací tlačítka

Mechanizmy pro zapuštěnou montáž se instalují
jednoduše, rychle a bezpečně.
Také bezšroubové svorky zásuvek Sedna
umožňují snadné, rychlé a spolehlivé zapojení.

Tlačítka pro uvolnění jsou snadno přístupná
a dostatečně velká, takže je lze snáze stlačit.
Vylepšený mechanizmus zajišťuje hladší
uvolnění vodičů.

Rozpěrky

20
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Ochrana rozpěrek

Funkce zpětného zatažení rozpěrek

Rozpěrky jsou
zcela zasunuty
v těle přístroje, aby
se nemohly někde
zachytit nebo způsobit
poranění.

Funkce zatažení rozpěrek usnadňuje
montáž a případné změny polohy.
Při instalaci pomocí rozpěrek je nutno
použít speciální elektroinstalační krabice.
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Mechanizmy spínačů a tlačítek

Trychtýřovité otvory
pro vodiče

Nákres mechanizmu
v sepnutém stavu

Test přístroje
z čelní strany mechanizmu

Trychtýřovité otvory
usnadňují zasouvání
vodičů do svorek. Díky
širším otvorům lze
snáze připojit i silnější
kabely.

Nákres na zadní straně mechanizmu znázorňuje
v bočním pohledu sepnutou polohu spínače.
Nechybí ani schéma zapojení.

Kontrolní body umožňují pohodlné testování
všech funkcí a měření z čelní strany bez nutnosti
demontáže mechanizmu z krabice.

Zapuštěné krabice
Instalační krabice žlutá Multifix Plus 2,
pro duté stěny, 65x45 mm

Vyměnitelné
LED moduly

Jako alternativu k běžným instalačním krabicím
můžete použít instalační krabici Multifix pro duté
stěny (IMT35150). Pro vícenásobnou instalaci
lze použít spojku krabic (IMT35180).

Do nových spínačů a tlačítek Sedna nyní můžete
přidat jeden ze tří LED modulů, aniž byste
museli mechanizmus vyjímat z krabice. To platí
pro nové instalace i rekonstrukce.
• Indikační LED modul, červený
• Orientační LED modul, modrý
• LED modul pro hotelový kartový spínač, modrý

Sedna Design: rámečky IP44
Díky membránovému těsnění kolem
mechanizmu a pod klapkou spínače
splňuje rámeček Sedna Design požadavky
i na krytí IP44 – je odolný proti povětrnostním
vlivům a vlhkosti. Rámečky Sedna Design
můžete použít s přístroji IP44 ve všech
4 barvách a až v pětinásobném provedení.
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Mechanizmy Sedna Design / Elements
Mechanizmus
(bez krycího rámečku)

Bílá

Béžová

Aluminium

Antracit

Bříza

Wenge*

Leštěný hliník*

Spínač jednopólový 10AX ř. 1

SDD111101

SDD112101

SDD113101

SDD114101

SDD180101

SDD181101

SDD170101

Spínač dvojpólový 10AX ř. 2

SDD111102

SDD112102

SDD113102

SDD114102

SDD180102

SDD181102

SDD170102

Spínač dvojpólový 16AX ř. 2

SDD111162

SDD112162

-

-

-

-

-

Přepínač sériový 10AX ř. 5

SDD111105

SDD112105

SDD113105

SDD114105

SDD180105

SDD181105

SDD170105

Přepínač střídavý 10AX ř. 6

SDD111106

SDD112106

SDD113106

SDD114106

SDD180106

SDD181106

SDD170106

Přepínač střídavý 16AX ř. 6

SDD111166

SDD112166

SDD113166

SDD114166

-

-

-

Přepínač křížový 10AX ř. 7

SDD111107

SDD112107

SDD113107

SDD114107

SDD180107

SDD181107

SDD170107

Přepínač dvojitý střídavý 10AX ř. 6+6 (5b)

SDD111108

SDD112108

SDD113108

SDD114108

SDD180108

SDD181108

SDD170108

Spínač trojitý 10AX ř. 1+1+1 (připravujeme na r. 2021) SDD111103

SDD112103

SDD113103

SDD114103

-

-

-

SDD181101L

SDD170101L

Spínače, 250 V AC, bezšroubové svorky

Spínače s kontrolkou, 250 V AC, bezšroubové, kontrolka modrá orientační nebo červená signalizační
Spínač jednopólový 10AX ř. 1, orientační

SDD111101L

SDD112101L

SDD113101L

SDD114101L

SDD180101L

Spínač jednopólový 10AX ř. 1, signalizační

SDD111101N SDD112101N SDD113101N SDD114101N -

-

-

Spínač dvojpólový 10AX ř. 2, signalizační

SDD111102N SDD112102N -

-

-

-

-

Spínač dvojpólový 16AX ř. 2, signalizační

SDD111162N SDD112162N -

-

-

-

-

Přepínač sériový 10AX ř. 5, orientační

SDD111105L

SDD112105L

SDD113105L

SDD114105L

SDD180105L

SDD181105L

SDD170105L

Přepínač střídavý 10AX ř. 6, orientační

SDD111106L

SDD112106L

SDD113106L

SDD114106L

SDD180106L

SDD181106L

SDD170106L

Přepínač střídavý 16AX ř. 6, orientační

SDD111166L

SDD112166L

SDD113166L

SDD114166L

-

-

-

Přepínač střídavý 10AX ř. 6, signalizační

SDD111106N SDD112106N -

-

-

-

-

Přepínač křížový 10AX ř. 7, orientační

SDD111107L

SDD112107L

SDD113107L

SDD114107L

-

-

-

Tlačítko jednopólové ř. 1So

SDD111111

SDD112111

SDD113111

SDD114111

SDD180111

SDD181111

SDD170111

Tlačítko jednopólové ř. 1So, symbol zvonku

SDD111131

SDD112131

SDD113131

SDD114131

SDD180131

SDD181131

SDD170131

Tlačítko jednopólové ř. 1So, symbol světla

SDD111132

SDD112132

SDD113132

SDD114132

SDD180132

SDD181132

SDD170132

Tlačítko střídavé ř. 6So

SDD111116

SDD112116

SDD113116

SDD114116

-

-

-

Tlačítkový ovládač s táhlem ř. 1So

SDD111122

SDD112122

SDD113122

SDD114122

-

-

-

Tlačítko dvojité ř. 1+1So

SDD111118

SDD112118

SDD113118

SDD114118

SDD180118

SDD181118

SDD170118

Tlačítka, 10 A, 250 V AC, bezšroubové

Tlačítka s kontrolkou, 10 A, 250 V AC, bezšroubové, modrá orientační kontrolka
Tlačítko jednopólové ř. 1So orientační

SDD111111L

SDD112111L

SDD113111L

SDD114111L

SDD180111L

SDD181111L

SDD170111L

Tlačítko jednopólové ř. 1So orientač., symbol zvonku SDD111131L

SDD112131L

SDD113131L

SDD114131L

SDD180131L

SDD181131L

SDD170131L

Tlačítko jednopólové ř. 1So orientační, symbol světla SDD111132L

SDD112132L

SDD113132L

SDD114132L

SDD180132L

SDD181132L

SDD170132L

Tlačítko jednopólové ř. 1So orientační, popisové pole SDD111133L

SDD112133L

-

-

-

-

-

Tlačítko střídavé ř. 6So orientační

SDD112116L

-

-

-

-

-

SDD114143L

-

-

-

SDD111116L

Tlačítka s kontrolkou, 10 A, 12 V AC, bezšroubové, modrá orientační kontrolka
Tlačítko jednopólové ř. 1So orientační, popisové pole SDD111143L

SDD112143L

SDD113143L

Ovládače rolet/žaluzií, 10 A, 250 V AC, bezšroubové, s elektrickým blokováním
Spínač žaluzií

SDD111104

SDD112104

SDD113104

SDD114104

SDD180104

SDD181104

SDD170104

Tlačítkový ovládač žaluzií

SDD111114

SDD112114

SDD113114

SDD114114

SDD180114

SDD181114

SDD170114

LED stmívač, RC, 3-200 W (připravujeme na r. 2021)

SDD111501

SDD112501

SDD113501

SDD114501

SDD180501

SDD181501

-

LED stmívač, univerzální, 5-200 W, stříd. ovládání

SDD111502

SDD112502

SDD113502

SDD114502

SDD180502

SDD181502

-

Náhradní deska s kolečkem pro otočný stmívač

SDD111503

SDD112503

SDD113503

SDD114503

SDD180503

SDD181503

-

SDD111504

SDD112504

SDD113504

SDD114504

SDD180504

SDD181504

-

Otočný prostorový termostat s vypínačem, 16A

SDD111506

SDD112506

SDD113506

SDD114506

SDD180506

SDD181506

-

Otočný podlahový termostat s vypínačem
a podlahovým čidlem, 16A

SDD111507

SDD112507

SDD113507

SDD114507

SDD180507

SDD181507

-

Otočné stmívače, 230 V AC

Detektory pohybu, 230 V AC
Detektor pohybu se spínačem, 160°, 2000 W

Termostaty, 230 V AC

*
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Mechanizmy Sedna Design / Elements
Mechanizmus
(bez krycího rámečku)

Mechanizmus bez rámečku

Bílá

Béžová

Aluminium

Antracit

Bříza

Wenge
Wenge*

Brouš. hliník
Leštěný
hliník*

Zásuvky, 16 A, 250 V AC, s dětskými clonkami
Zásuvka 2P+E, šroubová

SDD111011

SDD112011

SDD113011

SDD114011

-

-

-

Zásuvka 2P+E, bezšroubová

SDD111012

SDD112012

SDD113012

SDD114012

SDD180012

SDD181012

SDD170012

Zásuvka 2P+E, šroubová, červená
Zásuvka dvojnásobná 2x2P+E, šroubová

SDD115011
SDD311211C SDD312211C SDD313211C SDD314211C SDD380211C SDD381211C SDD314211C

Datové zásuvky a adaptéry
Zásuvka 1xRJ45 Kat.5e UTP

SDD111451

SDD112451

SDD113451

SDD114451

SDD180451

SDD181451

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.5e UTP

SDD111452

SDD112452

SDD113452

SDD114452

SDD180452

SDD181452

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.5e STP

SDD111451S

SDD112451S

SDD113451S

SDD114451S

-

-

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.5e STP

SDD111452S

SDD112452S

SDD113452S

SDD114452S

-

-

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6 UTP

SDD111461

SDD112461

SDD113461

SDD114461

SDD180461

SDD181461

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6 UTP

SDD111462

SDD112462

SDD113462

SDD114462

SDD180462

SDD181462

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6 STP

SDD111461S

SDD112461S

SDD113461S

SDD114461S

SDD180461S

SDD181461S

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6 STP

SDD111462S

SDD112462S

SDD113462S

SDD114462S

SDD180462S

SDD181462S

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6A UTP

SDD111466

SDD112466

SDD113466

SDD114466

SDD180466

SDD181466

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6A UTP

SDD111467

SDD112467

SDD113467

SDD114467

SDD180467

SDD181467

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6A STP

SDD111466S

SDD112466S

SDD113466S

SDD114466S

SDD180466S

SDD181466S

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6A STP

SDD111467S

SDD112467S

SDD113467S

SDD114467S

SDD180467S

SDD181467S

-

1xRJ45 adaptér, konektor KRONE

SDD111441C SDD112441C SDD113441C SDD114441C -

-

-

1xRJ45 adaptér, konektor RDM

SDD111442C SDD112442C -

-

-

-

-

1xRJ45 adaptér, konektor SYSTIMAX

SDD111443C SDD112443C -

-

-

-

-

2xRJ45 adaptér, Keystone, AMP, MOLEX, KELINE

SDD111444C SDD112444C SDD113444C SDD114444C -

1x adaptér pro Keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA) SDD111421

-

-

SDD112421

SDD113421

SDD114421

-

-

-

Telefonní zásuvky
Zásuvka 1xRJ11

SDD111491

SDD112491

SDD113491

SDD114491

SDD180491

SDD181491

-

Zásuvka 2xRJ11

SDD111492

SDD112492

SDD113492

SDD114492

SDD180492

SDD181492

-

Kombinovaná zásuvka TV/RJ45 Kat6 UTP

SDD111469T

SDD112469T

SDD113469T

SDD114469T

SDD180469T

SDD181469T

-

Kombinovaná zásuvka RJ11/RJ45 Kat5e UTP

SDD111458

SDD112458

SDD113458

SDD114458

-

-

-

Kombinovaná zásuvka RJ11/RJ45 Kat6 UTP

SDD111468

SDD112468

SDD113468

SDD114468

SDD180468

SDD181468

-

Kombinované zásuvky

*

Připravujeme na rok 2021

Jak sestavit přístroj Sedna?

kovový montážní rámeček
s mechanizmem

www.se.com/cz | www.vypinac.cz

krycí rámeček

kompletní přístroj
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Mechanizmy Sedna Design / Elements
Mechanizmus
(bez krycího rámečku)

Mechanizmus bez rámečku

Bílá

Béžová

Aluminium

Antracit

Bříza

Wenge

Leštěný hliník

TV zásuvka, koncová, 4 dB

SDD111471

SDD112471

SDD113471

SDD114471

SDD180471

SDD181471

-

TV zásuvka, průběžná, 7 dB

SDD111474

SDD112474

SDD113474

SDD114474

SDD180474

SDD181474

-

TV zásuvka, průběžná, 10 dB

SDD111478

SDD112478

SDD113478

SDD114478

SDD180478

SDD181478

-

TV/R zásuvka, koncová, 4 dB

SDD111471R

SDD112471R

SDD113471R

SDD114471R

SDD180471R

SDD181471R

-

TV/R zásuvka, průběžná, 7 dB

SDD111474R

SDD112474R

SDD113474R

SDD114474R

SDD180474R

SDD181474R

-

TV/R zásuvka, průběžná, 10 dB

SDD111478R

SDD112478R

SDD113478R

SDD114478R

SDD180478R

SDD181478R

-

TV/SAT zásuvka, koncová, 4 dB

SDD111471S

SDD112471S

SDD113471S

SDD114471S

SDD180471S

SDD181471S

-

TV/SAT zásuvka, průběžná, 7 dB

SDD111474S

SDD112474S

SDD113474S

SDD114474S

SDD180474S

SDD181474S

-

TV/SAT zásuvka, průběžná, 10 dB

SDD111478S

SDD112478S

SDD113478S

SDD114478S

SDD180478S

SDD181478S

-

TV/R/SAT zásuvka, koncová, 4 dB

SDD111481

SDD112481

SDD113481

SDD114481

SDD180481

SDD181481

-

TV/R/SAT zásuvka, průběžná, 7 dB

SDD111484

SDD112484

SDD113484

SDD114484

SDD180484

SDD181484

-

TV/R/SAT zásuvka, průběžná, 10 dB

SDD111488

SDD112488

SDD113488

SDD114488

SDD180488

SDD181488

-

TV/SAT/SAT zásuvka, koncová, 2 dB

SDD111481S

SDD112481S

SDD113481S

SDD114481S

SDD180481S

SDD181481S

-

Dvojitá zásuvka pro reproduktory

SDD111411

SDD112411

SDD113411

SDD114411

SDD180411

SDD181411

-

Kabelová vývodka

SDD111903

SDD112903

SDD113903

SDD114903

SDD180903

SDD181903

-

Záslepka

SDD111904

SDD112904

SDD113904

SDD114904

SDD180904

SDD181904

-

Časový spínač, 10A

SDD111508

SDD112508

SDD113508

SDD114508

SDD180508

SDD181508

-

Spínač pro hotelové karty, 10AX

SDD111121

SDD112121

SDD113121

SDD114121

SDD180121

SDD181121

-

Elektronický spínač hotelových karet, 8A

SDD111121E

SDD112121E

SDD113121E

SDD114121E

SDD180121E

SDD181121E

-

Dvojitá USB nabíječka, A+A, 2,1A

SDD111401

SDD112401

SDD113401

SDD114401

SDD180401

SDD181401

-

Dvojitá USB nabíječka, A+C, 2.4A

SDD111402

SDD112402

SDD113402

SDD114402

SDD180402

SDD181402

-

Zásuvka s vyrovnaným potenciálem

SDD111061

-

-

-

-

-

-

Anténní zásuvky

Další funkce

Noční orientační osvětlení, 250V~ - 3W

SDD111906

Přístroje v krytí IP44, 10A, bezšroubové svorky
Spínač jednopólový ř.1 IP44

SDD211101

SDD212101

SDD213101

SDD214101

SDD280101

SDD281101

SDD270101

Spínač dvojpólový ř.2 IP44

SDD211102

SDD212102

SDD213102

SDD214102

-

-

-

Přepínač sériový ř.5 IP44

SDD211105

SDD212105

SDD213105

SDD214105

SDD280105

SDD281105

SDD270105

Přepínač střídavý ř.6 IP44

SDD211106

SDD212106

SDD213106

SDD214106

SDD280106

SDD281106

SDD270106

Přepínač křížový ř.7 IP44

SDD211107

-

-

-

-

-

-

Tlačítko ř.1So symbol zvonku IP44

SDD211131

SDD212131

-

-

-

-

-

Tlačítko ř.1So symbol světla IP44

SDD211132

SDD212132

SDD213132

SDD214132

-

-

-

Zásuvka 230V 16A IP44 šroubová

SDD211013

SDD212013

SDD213013

SDD214013

SDD280013

SDD281013

SDD270013

Zásuvka 230V 16A IP44 bezšroubová

SDD211014

SDD212014

SDD213014

SDD214014

-

-

-
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Krycí rámečky Sedna Design
Krycí rámeček Sedna Design

Univerzální krycí rámečky IP20 a IP44**

Jednonásobný

Dvojnásobný

Trojnásobný

Čtyřnásobný

Pětinásobný

Bílá

SDD311801

SDD311802

SDD311803

SDD311804

SDD311805

Béžová

SDD312801

SDD312802

SDD312803

SDD312804

SDD312805

Aluminium

SDD313801

SDD313802

SDD313803

SDD313804

SDD313805

Antracit

SDD314801

SDD314802

SDD314803

SDD314804

SDD314805

Bílá

SDD311809

-

-

-

-

Béžová

SDD312809

-

-

-

-

Aluminium

SDD313809

-

-

-

-

Antracit

SDD314809

-

-

-

-

Rámečky s držákem telefonu*

* Připravujeme na rok 2021
** Pro horizontální i vertikální montáž

Krycí rámečky Sedna Elements
Krycí rámeček Sedna Elements

Univerzální krycí rámečky IP20**

Jednonásobný

Dvojnásobný

Trojnásobný

Čtyřnásobný

Pětinásobný

Bříza

SDD380801

SDD380802

SDD380803

SDD380804

SDD380805

Wenge*

SDD381801

SDD381802

SDD381803

SDD381804

SDD381805

Leštěný hliník*

SDD370801

SDD370802

SDD370803

SDD370804

SDD370805

Leštěné zlato*

SDD371801

SDD371802

SDD371803

SDD371804

SDD371805

Bílé sklo

SDD360801

SDD360802

SDD360803

SDD360804

SDD360805

Tmavé sklo

SDD361801

SDD361802

SDD361803

SDD361804

SDD361805

Kouřové sklo

SDD362801

SDD362802

SDD362803

SDD362804

SDD362805

Beton

SDD390801

SDD390802

SDD390803

SDD390804

SDD390805

Břidlice

SDD391801

SDD391802

SDD391803

SDD391804

SDD391805

* Připravujeme na rok 2021
** Pro horizontální i vertikální montáž

Povrchové instalační krabice
Univerzální povrchové instalační krabice Jednonásobná

Vícenásobná (dvojnásobná až pětinásobná)

Bílá

SDD111901

SDD111901 + (1 až 4x) SDD111902

Béžová

SDD112901

SDD112901 + (1 až 4x) SDD112902

Aluminium

SDD113901

SDD113901 + (1 až 4x) SDD113902

Antracit

SDD114901

SDD114901 + (1 až 4x) SDD114902

Pozn: Určeno pouze pro rámečky Sedna Design, vhodné jak pro horizontální, tak pro vertikální montáž.

www.se.com/cz | www.vypinac.cz
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Naše podpora profesionálům
Podpora prodeje
Pro vaši úspěšnou práci jsme připravili mnoho podpůrných materiálů, které si můžete objednat v tištěné podobě nebo on-line.

Tištěné materiály nebo online

Prezentační materiály

Tehnická podpora

Katalogy, brožury a letáky, které
najdete na se.com/cz nebo
na www.vypinac.cz, jsou k dispozici
většinou i v tištěné podobě. Využijte
návodná videa pro montáž nebo
eLearning. Můžete nás sledovat
na Facebooku, kde zveřejňujeme
zajímavé tipy, novinky a informace.

Pro naše partnery
nabízíme
prezentační kufry,
plastové
prezentéry
nebo nástěnné
panely.

Řešíte nějaký technický problém
s našimi produkty? Kontaktujte naši
technickou podporu - telefonicky
na 382 766 333 nebo mailem
na podpora@se.com. Rádi vám
otázky odpovíme a pomůžeme problém
vyřešit.

Veškeré informace na www.vypinac.cz
Stránky www.vypinac.cz jsou určeny
hlavně pro koncové zákazníky, ale
mohou pomoci i profesionálům.
Obsahují veškeré možné informace
týkající se vypínačů a zásuvek.
Lze zde najít zajímavé tipy, novinky,
dokumentaci, koncový zákazník si
může prohlédnou všechny barevné
varianty vypínačů ve vysoké kvalitě
a vybrat si ten nejlepší. Díky unikátnímu
konfigurátoru je možné vytvořit nabídku
přístrojů pro individuální projekt.

A ještě něco navíc: věrnostní program ePlus
Jste profesionál? Sbírejte body
a získejte dárky pro celou rodinu
Nakupujte výrobky Schneider
Electric u partnerských
velkoobchodů, zaregistrujte se
do eplus, sbírejte za nákupy
body a pak si za ně vyberte dárky
na www.eplus.schneider-electric.cz.
Více než 200 dárků.
Schneider Electric CZ, s. r. o.

S1702

U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: podpora@se.com
www.se.com/cz
08-2020

Rychle pro nůžky! Vyzkoušejte Sednu přímo na vaší stěně ve skutečné velikosti.

Leštěný hliník

Leštěné zlato / Antracit

Beton / Aluminium

Břidlice / Antracit

Bílé sklo / Bílá

Kouřové sklo / Aluminium

Bílá

Béžová

Aluminium

Antracit

Wenge

Bříza

