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Seria SONATA – prosta forma, elegancja, wysoka jakość wykonania i funk-

cjonalność to najważniejsze cechy, wyróżniające tę serię. Prezentowana 

seria jest serią modułową, podtynkową, składającą się z: łączników klawi-

szowych z podświetleniem i bez, ściemniaczy: przyciskowo-obrotowe-

go i sterowanego pilotem lub dotykiem, łącznika hotelowego, czujnika 

ruchu, regulatora temperatury, gniazd wtyczkowych – z uziemieniem 

i bez, pojedynczych i podwójnych, Euro, gniazd antenowych, kompu-

terowych, głośnikowych i telefonicznych oraz ramek wielokrotnych. 

Sonata posiada możliwość zabudowy łączników o stopniu ochrony  

IP-20 jako łączniki o stopniu IP-44. Produkty z tej serii mogą być monto-

wane w ramkach wielokrotnych, które są ramkami uniwersalnymi, czyli 

umożliwiają montaż produktów zarówno w wersji poziomej, jak i pio-

nowej. Niewątpliwym atutem serii jest gniazdo podwójne z możliwo-

ścią montażu w ramkach, dzięki czemu funkcjonalność serii wzrasta. 

Produkty dostępne są w kolorze białym i ecru. Dodatkowo w ofercie 

znajdują się ramki szklane – szkło białe i czarne. Dzięki niezwykłemu 

połączeniu szkła z tworzywem pomieszczenia nabierają niepowta-

rzalnego charakteru i wdzięku. Niezależnie od koloru wszystkie wyro-

by (z wyjątkiem niektórych gniazd podwójnych) sprzedawane są bez 

ramki zewnętrznej, którą należy nabyć oddzielnie. Seria Sonata spełni 

oczekiwania podążających za najnowszymi trendami, urzeknie swym 

kształtem i elegancją. Dzięki swemu wzornictwu Sonata idealnie kom-

ponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz.

 Opis techniczny 
Wymiary: 84 x 84 mm – łączniki i gniazda 

Prąd znamionowy: łączniki – 10 AX i 16 AX gniazda – 16 A

Napięcie znamionowe [V]: 250

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Zaciski:bezgwintowe – łączniki i gniazda komputerowegwintowe 

– gniazda

 Kosztorys osprzętu 
eleKtroinstalacyjnego
Liczba punktów oświetleniowych – 28 szt.

Liczba gniazd wtykowych – 40 szt.

Gniazdo TV-SAT – 4 szt.

Gniazdo telefoniczne – 4 szt.

Sonata – kolor biały i ecru, koszt ogólny: 1034,00 zł netto
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