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CELIANE™ – PIĘKNO W KAŻDYM DETALU

n ZASTOSOWANIE

Osprzęt Celiane to przyjazny dla użytkowania 

sposób sterowania oświetleniem, zapewnia-

jący duży komfort i wydajność. Załączanie 

oświetlenia może odbywać się poprzez przy-

ciśnięcie, przełączenie klawisza, dotknięcie 

lub jedynie ruch ręką. Celiane to aż 45 róż-

nych wykończeń ramek w liniach: Memories, 

Natural, Anodised i Materials (skóra, drewno, 

szkło, minerał, metal).

n ZALETY

l ponad 250 różnych funkcji, tylko przy

90 mechanizmach; seria Celiane to nowator-

skie podejście do budowy osprzętu na zasa-

dzie kompletowania modułów, stąd rozszerza-

nie 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 zasilające w wersji płaskiej i trady-

cyjnej, pojedyncze i zespolone – wszystkie 

z zabezpieczeniem torów prądowych przed 

dostępem dzieci w postaci automatycznych 

przesłon.

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 zasilające 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 VALENA ALLURE – wysoka jakość wykoń-

czenia o eleganckim i wyrafinowanym kształ-

cie.

l VALENA LIFE – szeroka gama wykończeń

z dostępem do 150 funkcji. Nowe innowacyjne 

mechanizmy IN’MATIC gwarantują ponadprze-

ciętną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania 

gniazd i łączników.

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.

l SOLIROC – wykonana z metalu, najbardziej 

trwała seria osprzętu dostępna na rynku. 

Dedykowana do zastosowań zewnętrznych 

narażonych na kradzież lub mechaniczne 

uszkodzenia.

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

infolinia 801 133 084, www.legrand.pl, www.legrandwdomu.pl, e-mail: info@legrand.com.pl
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Łącznik sterowany radiowo. Dowolna liczba łączników komunikuje się 

z modułem radiowym dołączonym do instalacji elektrycznej zapewniającym 

sterowanie oświetleniem i komunikację z dowolną liczbą łączników radio-

wych. Lokalizacja łączników radiowych oraz ich ilość jest dowolna.

Dystrybucja dźwięku Bluetooth. Dzięki bezprzewodowemu modułowi 

transmisji Bluetooth można przesłać muzykę ze smartfona lub tableta do 

głośników zainstalowanych w pomieszczeniu. Możliwość bezprzewodowe-

go łączenia urządzeń mobilnych z domowym audio to ogromna wygoda, 

a ich obecność w sali konferencyjnej lub biurze to symbol nowoczesności.

Niloe – nowoczesna linia osprzętu. Zalety: ekologiczne rozwiązania – 

ograniczenie zużycia energii zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w co-

dziennym 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 pomocą pilota, 
bez zacisku neutralnego 40-400 W. Szeroki zakres regulacji natężenia 

oświetlenie od 0-1275 lux. Trzy tryby pracy: automatyczne 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 lampami 

żarowymi, halogenowymi i halogenowymi z transformatorem, świetlów-

kami prostymi, świetlówkami kompaktowymi z możliwością ściemniania 

oraz didoami LED. Sterowany dodatkowo przez dołączone przyciski, roz-

mieszczone w różnych miejscach w domu. Możliwe jest również automa-

tyczne stopniowe wygaszanie ściemniacza w trybie nocnym. 

Valena Life wprowadza nowy styl i innowacyjne rozwiązania. Ta seria 

o klasycznych kształtach z ciekawymi detalami. Dzięki specjalnej konstrukcji 

ramek uzyskano optyczny efekt lekkości, zaś delikatnie wklęsła powierzch-

nia klawiszy zapewnia wygodne przełączanie. Valena Life daje możliwość 

wyboru spośród 16 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy.

Ściemniacz o szerokim zakresie mocy do wszystkich przystosowanych 

źródeł światła. Umożliwia płynną regulację natężenia oświetlenia w pełnym 

zakresie, w zależności od potrzeb, pory dnia czy nastroju.

Łącznik automatyczny. Idealne rozwiązanie do pokojów dziecięcych, 

piwnic, korytarzy, toalet itp. Światło włączone przez użytkownika wyłączy 

się automatycznie w ciągu 10 min, jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu 

w pomieszczeniu.

Valena Allure to bardzo dobra jakość wykończenia o eleganckim i wyrafi-

nowanym kształcie. Serie cechuje innowacyjne podświetlenie oraz możli-

wość instalacji mechanizmu w pierwszym etapie, a w kolejnym dokupienie 

ramki i  klawiszy/plakietek. Wykończenie: możliwość wyboru spośród

23 kolorów ramek i 5 kolorów plakietek/klawiszy
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