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Osprzċt elektroinstalacyjny serii IMPRESJA
Charakterystyka ogólna
Seria IMPRESJA – bezkompromisowe wzornictwo, niezawodnoğý,
atrakcyjna kolorystyka i bezpieczeĕstwo to najwaīniejsze cechy, wyróīniajĆce te seriċ.
Prezentowana seria jest seriĆ moduâowĆ, podtynkowĆ, skâadajĆcĆ siċ z: âĆczników klawiszowych z podğwietleniem i bez, ğciemniaczy: przyciskowo-obrotowego i sterowanego pilotem lub dotykiem,
âĆcznika hotelowego, czujnika ruchu, regulatora temperatury, gniazd
wtyczkowych – z uziemieniem i bez, pojedynczych i podwójnych,
Euro, gniazd antenowych, komputerowych, gâoğnikowych i telefonicznych oraz ramek wielokrotnych. Impresja posiada moīliwoğý zabudowy âĆczników o stopniu ochrony IP-20 jako âĆczniki o stopniu
IP-44. Produkty z tej serii mogĆ byý montowane w ramkach wielokrotnych, które sĆ ramkami uniwersalnymi, czyli umoīliwiajĆ montaī
produktów zarówno w wersji poziomej, jak i pionowej. NiewĆtpliwym
atutem serii jest gniazdo podwójne z moīliwoğciĆ montaīu w ramkach, dziċki czemu funkcjonalnoğý serii wzrasta. Produkty dostċpne
sĆ w kolorze biaâym, ecru oraz w metalizowanych: srebro, zâoty metalik i tytan. Niezaleīnie od koloru wszystkie wyroby (z wyjĆtkiem niektórych gniazd podwójnych) sprzedawane sĆ bez ramki zewnċtrznej,
którĆ naleīy nabyý oddzielnie.
Efektowny wyglĆd, wysoka jakoğý wykonania, funkcjonalnoğý i atrakcyjna kolorystyka, to cechy charakterystyczne tej serii. Impresja znajdzie uznanie wğród osób nowoczesnych, poszukujĆcych ciekawych
rozwiĆzaĕ, stawiajĆcych na jakoğý i dbajĆcych o niepowtarzalny wizerunek swych wnċtrz. IMPRESJA to wyjĆtkowa ozdoba kaīdego
wnċtrza.

Opis techniczny
Wymiary: 84 x 84 mm – âĆczniki i gniazda;
PrĆd znamionowy:
âĆczniki – 10 AX i 16 AX
gniazda – 16 A
Napiċcie znamionowe: 250 V
Stopieĕ ochrony: IP-20, IP-44
Zaciski:
bezgwintowe – âĆczniki i gniazda komputerowe
gwintowe – gniazda.

Kosztor ys
osprzÚtu elektroinstalacyjnego
Liczba punktów oğwietleniowych – 25 szt.
Liczba gniazd wtykowych – 40 szt.
Gniazdo TV-SAT – 4 szt.
Gniazdo telefoniczne – 3 szt.

OSPEL S.A.
ul. Gâówna 128, Wierbka, 42-436 Pilica

Impresja – kolor biaây i ecru, koszt ogólny:
Impresja Metalic, koszt ogólny:

811,60 zâ/netto
1247,60 zâ/netto

tel./faks 032 673 71 06 (10), faks 032 673 70 28
www.ospel.com.pl, e-mail: office@ospel.com.pl
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