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Osprzęt elektroinstalacyjny z serii:
EFEKT i TON

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

C H A R A K T E R Y S T Y K A
SERIA EFEKT (program podtynkowy)

Elementy:
łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe,
schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe, elektroniczne – au-
tomaty czasowe)
ściemniacze przyciskowo-obrotowe
gniazda – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazdo bry-
zgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazda schuko
gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefo-
niczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (poje-
dyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe 
i przelotowe

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna i potrójna), ramka po-
zioma poczwórna, podstawy naścienne
Napięcie znamionowe [V]: 250
Prąd znamionowy [A]: 10X (łączniki), 16 (gniazda)
Stopień ochrony: IP-20
Kolor: biały, srebrny, satynowy, grafitowy, piaskowy
Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda komputero-
we), gwintowe (pozostałe gniazda)

SERIA TON (program podtynkowy)
Elementy:

łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe,
schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe), również w wersji
bryzgoszczelnej
ściemniacze przyciskowo-obrotowe
gniazda – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bry-
zgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazda schuko;
wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefo-
niczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (poje-
dyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe 
i przelotowe, głośnikowe 

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna i potrójna, poczwórna) 
i pięciokrotna pozioma, podstawy naścienne
Napięcie znamionowe [V]: 250
Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X 
Stopień ochrony: IP-20, IP-44
Kolor: biały, biały z kolorową ramką zewnętrzną – 13 barw, biały z kolorową ramką we-
wnętrzną – 3 barwy, metalizowane – 5 wersji
Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda komputero-
we), gwintowe (pozostałe gniazda)
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łącznik żaluzjowy z serii EFEKT

ściemniacz przyciskowo-obrotowy z serii TON

łącznik schodowy z serii TON

łącznik krzyżowy z serii EFEKT
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