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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Seria IMPRESJA – bezkompromisowe wzornictwo, niezawodno ,

atrakcyjna kolorystyka i bezpiecze stwo to najwa niejsze cechy, wy-

ró niaj ce te seri .

Prezentowana seria jest seri  modu ow , podtynkow , sk adaj -

c  si  z: czników klawiszowych z pod wietleniem i bez, ciemnia-

czy: przyciskowo-obrotowego i sterowanego pilotem lub dotykiem, 

cznika hotelowego, czujnika ruchu, regulatora temperatury, gniazd 

wtyczkowych – z uziemieniem i bez, pojedynczych i podwójnych, 

Euro, gniazd antenowych, komputerowych, g o nikowych i telefo-

nicznych oraz ramek wielokrotnych. Impresja posiada mo liwo  za-

budowy czników o stopniu ochrony IP-20 jako czniki o stopniu 

IP-44. Produkty z tej serii mog  by  montowane w ramkach wielo-

krotnych, które s  ramkami uniwersalnymi, czyli umo liwiaj  monta

produktów zarówno w wersji poziomej, jak i pionowej. Niew tpliwym 

atutem serii jest gniazdo podwójne z mo liwo ci  monta u w ram-

kach, dzi ki czemu funkcjonalno  serii wzrasta. Produkty dost pne 

s  w kolorze bia ym, ecru oraz w metalizowanych: srebro, z oty me-

talik i tytan. Niezale nie od koloru wszystkie wyroby (z wyj tkiem nie-

których gniazd podwójnych) sprzedawane s  bez ramki zewn trznej, 

któr  nale y naby  oddzielnie. 

Efektowny wygl d, wysoka jako  wykonania, funkcjonalno  i atrak-

cyjna kolorystyka, to cechy charakterystyczne tej serii. Impresja znaj-

dzie uznanie w ród osób nowoczesnych, poszukuj cych ciekawych 

rozwi za , stawiaj cych na jako  i dbaj cych o niepowtarzalny wi-

zerunek swych wn trz. IMPRESJA to wyj tkowa ozdoba ka dego 

wn trza. 

Opis technicznyOpis techniczny
Wymiary: 84 x 84 mm – czniki i gniazda; 

Pr d znamionowy:

czniki – 10 AX i 16 AX

gniazda – 16 A

Napi cie znamionowe: 250 V

Stopie  ochrony: IP-20, IP-44

Zaciski:

bezgwintowe – czniki i gniazda komputerowe

gwintowe – gniazda.
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Liczba punktów o wietleniowych – 25 szt.

Liczba gniazd wtykowych – 40 szt.

Gniazdo TV-SAT – 4 szt.

Gniazdo telefoniczne – 3 szt.

Impresja – kolor bia y i ecru, koszt ogólny: 811,60 z /netto

Impresja Metalic, koszt ogólny: 1247,60 z /netto

Kosztorys 

osprz tu elektroinstalacyjnego

Osprz t elektroinstalacyjny serii IMPRESJA


