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CELIANE™ – PIĘKNO W KAŻDYM DETALU

ZASTOSOWANIE
Osprzęt Celiane to nowy, przyjazny dla użytkownika sposób sterowania 
oświetleniem, zapewniający jeszcze większy komfort i wydajność; załączanie 
oświetlenia może odbywać się poprzez przyciśnięcie, przełączenie klawisza, 
przestawienie dźwigni, dotknięcie, a nawet ruch ręką. Celiane to aż 51 różnych 
wykończeń ramek w liniach: Neutral, Glazed, Frosted, Anodised, Materials 
(skóra, drewno, corian, porcelana, metal) i Exclusive (kamień, tkanina, terakota, 
szkło lustrzane, porcelana, drewno).

ZALETY
 ponad 250 różnych funkcji, tylko przy 90 mechanizmach; seria Celiane to 

nowatorskie podejście do budowy osprzętu na zasadzie kompletowania modu-
łów, stąd rozszerzanie funkcjonalności jest wyjątkowe łatwe 

 łączniki, przyciski, gniazda zasilające są wyposażone w automatyczne zaciski 
sprężynowe do szybkiego montażu, zapewniające pewne podłączenie przewo-
dów i trwałe połączenie przez wiele lat

 gniazda wtykowe w wersji: pojedynczej, podwójnej, potrójnej i poczwórnej 
(zespolone) – wszystkie z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci

CHARAKTERYSTYKA
W skład serii Celiane wchodzą tradycyjne rozwiązania osprzętu i automatyka 
domowa; wszystkie niezbędne funkcje do zapewnienia komfortu, bezpieczeń-
stwa i komunikacji:
Elementy serii:

 łączniki 10AX, 6AX – 230 V~
 przyciski 6A – 230 V~
 ściemniacze 300W, 400W, 600W, 1000W
 łączniki i przyciski do sterowania roletami
 termostaty programowalne
 gniazda wtykowe 2P, 2P+Z, 2x2P+Z, 3x2P+Z, 4x2P+Z 16A-250V~
 gniazda RJ 11, RJ45, ISDN, RCA, YUV, HDMI, HD15, DVI-I, JACK

 gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: UE
Dystrybucja: sprzedaż poprzez sieć dystrybucji w całej Polsce
Usługi: doradztwo techniczne, serwis posprzedażowy, szkolenia
Pozostała oferta osprzętu: 

 SISTENA LIFE – zróżnicowanie atrakcyjnych materiałów i kolorów zrealizowa-
ne w pięciu liniach: Natura, Metal, Drewno, Corian, Skóra.

 VALENA – szeroka gama funkcji w prostych kształtach.
 NILOE – synergia z naturą oraz innowacyjne funkcje; wykonanie ekologiczne 

osprzętu na każdym etapie jego produkcji.
 CARIVA – seria osprzętu posiadająca wszystkie funkcje niezbędne w każdej 

instalacji elektrycznej.
 MOSAIC – seria osprzętu elektroinstalacyjnego dla profesjonalistów doskona-

ła do zastosowania w systemie kanałów kablowych, instalacjach podłogowych, 
naściennych, na biurku, w pomieszczeniach medycznych.

 PLEXO – specjalistyczna seria osprzętu do laboratoriów, firm żywieniowych, 
ale również do stosowania w garażach, piwnicach, parkingach dużych biurow-
ców, halach przemysłowych, ogródkach restauracyjnych.

LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.
TULIPAN HOUSE, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa

infolinia 801 133 084, www.legrand.pl, e-mail: info@legrand.com.pl
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