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CELIANE™ – PIĘKNO W KAŻDYM DETALU

n ZASTOSOWANIE

Osprzęt Celiane to nowy, przyjazny dla użyt-

kownika sposób sterowania oświetleniem, 

zapewniający jeszcze większy komfort i wydaj-

ność; 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).

n ZALETY

l ponad 250 różnych funkcji, tylko przy 90 

mechanizmach; seria Celiane to nowatorskie 

podejście do budowy osprzętu na zasadzie 

kompletowania modułów, stąd rozszerzanie 

funkcjonalności jest wyjątkowe łatwe 

l łączniki, przyciski, gniazda zasilające są 

wyposażone w automatyczne zaciski spręży-

nowe do szybkiego montażu, zapewniające 

pewne podłączenie przewodów i trwałe połą-

czenie przez wiele lat

l gniazda wtykowe w wersji: pojedynczej, 

podwójnej, potrójnej i poczwórnej (zespolone) 

– wszystkie z zabezpieczeniem przed dostę-

pem dzieci

n CHARAKTERYSTYKA

W skład serii Celiane wchodzą tradycyjne 

rozwiązania osprzętu i automatyka domowa; 

wszystkie niezbędne funkcje do zapewnienia 

komfortu, bezpieczeństwa i komunikacji:

Elementy serii:
l łączniki 10AX, 6AX – 230 V~

l przyciski 6A – 230 V~

l ściemniacze 300 W, 400 W, 600 W, 1000 W

l łączniki i przyciski do sterowania roletami

l termostaty programowalne

l gniazda wtykowe 2P, 2P+Z, 2x2P+Z, 3x2P+Z, 

4x2P+Z 16A-250V~

l gniazda RJ 11, RJ45, ISDN, RCA, YUV, HDMI, 

HD15, DVI-I, JACK

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

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: UE

Dystrybucja: sprzedaż poprzez sieć dystrybu-

cji w całej Polsce

Usługi: doradztwo techniczne, serwis posprze-

dażowy, szkolenia

Pozostała oferta osprzętu: 
l SISTENA LIFE – zróżnicowanie atrakcyjnych 

materiałów i kolorów zrealizowane w pięciu 

liniach: Natura, Metal, Drewno, Corian, Skóra.

l VALENA – szeroka gama funkcji w prostych 

kształtach.

l NILOE – synergia z naturą oraz innowacyjne 

funkcje; wykonanie ekologiczne osprzętu na 

każdym etapie jego produkcji.

l CARIVA – seria osprzętu posiadająca 

wszystkie funkcje niezbędne w każdej instala-

cji elektrycznej.

l MOSAIC – seria osprzętu elektroinstala-

cyjnego dla profesjonalistów doskonała do 

zastosowania w systemie kanałów kablowych, 

instalacjach podłogowych, naściennych, na 

biurku, w pomieszczeniach medycznych.

l PLEXO – specjalistyczna seria osprzętu do 

laboratoriów, firm żywieniowych, ale również 

do stosowania w garażach, piwnicach, parkin-

gach dużych biurowców, halach przemysło-

wych, ogródkach restauracyjnych.

n 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

legrand osprzet 2015.indd   332legrand osprzet 2015.indd   332 2015-04-18   18:02:332015-04-18   18:02:33



333

in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

2015

G
A

L
E

R
I

A
 P

R
O

D
U

K
T

Ó
W

Ściemniacz uniwersalny 3-400 W. To nowoczesne rozwiązanie do 

wszystkich rodzajów źródeł światła. Można go zainstalować w miejsce zwykłego 

łącznika. Nowością jest również możliwość współpracy ze ściemnianymi źródłami 

energooszczędnymi jak lampy LED oraz świetlówki.

Oświetlenie schodowe LED. Swobodne przejście przez ciemną klatkę 

schodową lub korytarz zapewniają specjalne podświetlenia LED z serii Celiane. Ich 

odpowiednie ułożenie wyznacza bezpieczną drogę przejścia. Lampki te mogą być 

również zastosowane jako oświetlenie nocne w pokoju dziecka. Jest to element 

zarówno dekoracyjny i praktyczny.

Sterownik do kinkietu LED RGB. Umożliwia regulację parametrów 

pracy kinkietu w zakresie: wyboru koloru, natężenie oświetlenia, ustawienia kon-

trastu. Przesyłanie sygnału sterującego następuje po magistrali sterującej SCS.

Kinkiet LED z wyborem koloru oświetlenia. Kinkiet jest stero-

wany w systemie MyHOME za pomocą sterownika z pokrętłem. Instalacja w pusz-

cze podtynkowej, zasilanie 230V~. Pobór mocy tylko 12 W. Trwałość to ponad 

40 000 godzin. 

Niloe – nowoczesna linia osprzętu. Zalety: ekologiczne rozwiązania – ogra-

niczenie zużycia energii zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w codziennym 

użyciu; harmonijna, lekka i nowoczesna stylistyka. Instalacja: zakres funkcji 

jest wystarczający do wykonania standardowej instalacji; możliwość wykonania 

bardziej rozbudowanej, dzięki rozszerzeniu o funkcje Mosaic.

Łącznik automatyczny z regulacją parametrów za pomo-
cą pilota, bez zacisku neutralnego 40-400 W. Szeroki zakres 

regulacji natężenia oświetlenie od 0-1275 lux. Trzy tryby pracy: automa-

tyczne załączanie – automatyczne wyłączenie, ręczne załączanie – automatyczne 

wyłączanie.

Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3 – 400 W. Obsługuje 

każdy rodzaj źródła światła w zakresie mocy od 3 do 400 W. Współpracuje z lam-

pami żarowymi, halogenowymi i halogenowymi z transformatorem, świetlówka-

mi prostymi, świetlówkami kompaktowymi z możliwością ściemniania oraz dido-

ami LED. Sterowany dodatkowo przez dołączone przyciski, rozmieszczone w róż-

nych miejscach w domu. Możliwe jest również automatyczne stopniowe wygasza-

nie ściemniacza w trybie nocnym. 

Celiane – nowatorska koncepcja osprzętu. Zalety: podstawowy produkt 

serii Celiane – łącznik uniwersalny, może służyć jako: jednobiegunowy schodowy, 

łącznik świecznikowy, schodowy podwójny, łącznik potrójny i pięciokrotny (we 

wszystkich opcja dodania lampek LED). Wykończenie: klawisze dostępne 

w dwóch kolorach: białym i tytanowym; ponad pięćdziesiąt opcji wykończeń 

ramek.

My Home – Celiane. Zastosowanie: kompletne rozwiązanie do 

sterowania oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, dystrybucji dźwięku, przesyła-

nia multimediów. Funkcje: oprócz standardowych – kontrola zużycia mediów, 

alarmy techniczne i antywłamaniowe; wideodomofony z funkcją automatycznej 

sekretarki. Rozwiązanie technologiczne: system magistralny SCS do 

nowych instalacji oraz system radio ZigBee® do istniejących instalacji. 
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