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Artyku  promocyjny

Osprz t podtynkowy przeznaczony do 

nowych lub remontowanych mieszka .

Osprz t Niloe, oprócz tradycyjnych czni-

ków i gniazd, oferuje wiele innowacyjnych 

funkcji. Technologia radiowa ZigBee umo -

liwia rozbudow  istniej cej instalacji 

o funkcje automatyki domowej bez ko-

nieczno ci kucia cian.

11 podstawowych 
mechanizmów 
w atrakcyjnej cenie
Linia Niloe Eco to 11 mechanizmów najcz -

ciej u ywanych w instalacjach elektrycznych 

i tylko dwa numery referencyjne sk adaj ce 

si  na kompletny produkt (mechanizm z pla-

kietk  + ramka). Do grupy tej nale :

czniki: pojedynczy, schodowy i wiecz-•

nikowy 

przycisk jednobiegunowy, •

gniazda wtyczkowe – 2P, 2P+Z, 2x2P+Z, •

gniazda telefoniczne, TV przelotowe •

i ko cowe oraz RJ45 

U ytkownik ma do dyspozycji pe n

ofert  funkcji w serii Niloe i dodatkowo 

podstawowe mechanizmy w linii Eco 

w atrakcyjnej cenie. Otrzymuje zatem mo -

liwo  ekonomicznego wykonania komplet-

nej instalacji.

Dzi ki zaciskom rubowym czniki 

i gniazda linii Eco mog  by  zastosowane 

w instalacjach z przewodami miedzianymi 

typu linka lub w starszych instalacjach wy-

konanych z u yciem przewodów aluminio-

wych. Widoczne oznaczenia miejsc wpro-

wadzenia przewodów oraz czytelna miarka 

okre laj ca d ugo  izolacji do usuni cia 

u atwiaj  prace instalacyjne.

Niloe – szeroka oferta funkcji
Seria Niloe to bogaty wybór mechanizmów 

oraz akcesoriów:

czniki wspó pracuj ce z technologi  ra-•

diow  Zigbee umo liwiaj  rozbudow  ist-

niej cej instalacji o funkcje automatyki do-

mowej takie jak sterowanie o wietleniem, 

ogrzewaniem lub roletami;

cznik wielofunkcyjny umo liwia realiza-•

cj  kilku funkcji za pomoc  jednego mecha-

nizmu ( cznik jednobiegunowy, schodowy, 

wiecznikowy, schodowy podwójny, przycisk 

pojedynczy i podwójny prze czny);

os ony IP44-IK07 oraz mechanizmy IP44 •

przeznaczone s  do instalacji w szczegól-

nych warunkach; 

specjalny adapter umo li-•

wia zamontowanie mechani-

zmów Mosaic w serii Niloe; 

elastyczny uchwyt z two-•

rzywa sztucznego zapewnia 

doskona e dopasowanie na-

wet do nierównej ciany;

os ona ochronna zabezpie-•

cza mechanizm przed py em, 

farb  i zarysowaniem podczas 

prac wyko czeniowych.

Na ka dym etapie produk-

cji i eksploatacji niekorzyst-

ne oddzia ywanie produktów 

Niloe na rodowisko natu-

ralne jest minimalizowane. 

Osprz t Niloe jest przyjazny 

rodowisku, co przejawia si

w nast puj cy sposób:

os ona z tworzywa sztucz-•

nego (APET) chroni ca 

osprz t na budowie przed za-

rysowaniami jest wykonana z materia u

z recyklingu i do powtórnego wykorzystania,

mniej oznacze  laserowych na mechani-•

zmach = mniejsze zu ycie energii w proce-

sie produkcji,

zmniejszenie ilo ci materia u zu ytego na •

opakowania, 

zoptymalizowana ilo  zu ytego do pro-•

dukcji plastiku i metalu.

Nowa linia ECO w serii osprz tu NILOE™
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