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Sedna
Design/Elements

Náhrada řady vypínačů a zásuvek Sedna
Nová řada Sedna Design/Elements
Od září 2020 uvádíme na trh novou řadu vypínačů a zásuvek Sedna
Design/Elements. Tato nová řada se inspiruje posledními módními
a designovými trendy. Sedna Design/Elements nabízí rozmanité
barvy i textury a přináší do vašich interiérů jedinečný vzhled dřeva,
kamene, kovu nebo skla. Tato nová generace vypínačů a zásuvek
přináší technické detaily a vychytávky podstatně zjednodušující
a zkracující dobu montáže, zvyšující komfort montáže i spolehlivost
instalace. Ocení ji profesionálové i kutilové. Proti starší řadě Sedna
se setkáte s několika zásadními změnami:
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Bešroubové svorky u všech přístrojů včetně zásuvek
Stejné rámečky pro vertikální i horizontální montáž až v pětinásobném provedení
Přístroje v krytí IP44 lze montovat do rámečků řady Sedna Design (až 5 přístrojů IP44 vedle sebe)
Měřicí body dostupné z čela spínače – při testování není třeba strojek vyjímat z krabice
Kovové montážní rámečky se západkami – snadné vyrovnání více přístrojů vedle sebe
Upevnění krycího rámečku na přístroj v 8 bodech – dosedne správně na stěnu i když je nerovná
Kompletní sortiment včetně USB A+C 2.4A nabíječek, LED stmívačů, detektorů pohybu se spínačem,
trojnásobného spínače, rámečku s držákem na mobil apod.
• Možnost montáže na povrch až 5ti přístrojů vedle sebe
• Skvělá cena
Více o vypínačích Sedna Design/Elements naleznete ZDE.
Podívejte se na promo video ZDE.
Technická videa: Zapojení spínače a zásuvky
Přístroj s dvojitou klapkou
Zapojení otočného LED stmívače
Nastavení detektoru pohybu
Instalace povrchové krabice
Produkty starší řady Sedna budou postupně nahrazeny novou řadou Sedna Design/Elements. Tyto řady
mezi sebou nejsou vzájemně kompatibilní a nelze je kombinovat. Stará verze řady Sedna bude dostupná
ještě minimálně do konce roku 2021.
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