For Life. Designy pro život
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
S námi ovládáte světlo®
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Naše rodina a její členové
Seznamte se

Lidé, běžný život, rodina. A jak je velká? Velmi.
Sedm designových řad, více jak 50 různých barev a odstínů
vypínačů a zásuvek a mnoho dalších prvků moderní elektro
instalace. Na každého člena naší široké rodiny výrobků ABB
se můžete spolehnout na velmi dlouhou dobu. Moderní
elektroinstalaci pro pohodlný život si s námi může dovolit
opravdu každý. Stanete-li se i Vy členy velké rodiny zákazníků
ABB, zaručíme funkčnost, bezpečnost, komfort i úsporu
energie. Vybavíme Vás v elektroinstalaci od vypínačů,
přes domovní telefony až po bezpečnostní zásuvky. Uvnitř
doma, v dílně i na zahradě. Můžete rozehrát velkou hru barev
a designů a zapojit tak každého člena rodiny. Řešení domovní
elektroinstalace už není únavnou záležitostí, ale prostorem
pro kreativitu.
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Swing®L
Ladný a praktický design

Ladně proplouvá každým dnem.
Praktický a spolehlivý jako maminka starající se o plynulý chod
rodiny. Swing®L je světlem pro cestu ze starého bytu do nového
domu. Budete se na něj těšit jako na první školní den.

Swing®L
01 jasně bílá / jasně bílá
02 jasně bílá / světle šedá
03 jasně bílá / krémová
04 jasně bílá / mocca
05 jasně bílá / cihlová
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Swing®L
Ladný a praktický design

Ideální vypínače a zásuvky pro Váš ideální domov.
Jednoduchá kombinace barev a bílé. V tom je jeho přednost.
Je ladný. Proto Swing®L.
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Swing®L jasně bílá / světle šedá
01 spínač / přepínač / ovládač
zásuvka jednonásobná s clonkami
02 spínač / přepínač / ovládač
se signalizační nebo orientační doutnavkou
stmívač s otočným ovladačem
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Swing®L
Ladný a praktický design

I v levnějším provedení může být elektroinstalace praktická.
Stmívání, ovládání žaluzií nebo designové termostaty jsou
i zde v základní výbavě.
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Swing®L jasně bílá / cihlová
01 zásuvka jednonásobná s ochranou
před přepětím
zásuvka jednonásobná
zásuvka jednonásobná
02 spínač automatický se snímačem pohybu
03 stmívač s otočným ovladačem
přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý
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Swing®
Když potřebujete rozsvítit a zhasnout

Inspirace v barvách listí a hub, které s jednoduchostí nachystal
v lese podzim. V korunách i na zemi. Stejně tak jednoduchá
je příprava lahodného pokrmu z čerstvých hub i rekonstrukce
domu v podání designu Swing®.

Swing®
01 jasně bílá
02 světle šedá
03 krémová
04 béžová
05 hnědá
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Swing®
Když potřebujete rozsvítit a zhasnout

I byt ve starším bytovém nebo panelovém domě lze zařídit
moderně a útulně. A to bez složitých stavebních úprav a zásahů
v elektroinstalaci. Zeptejte se svého elektrikáře.
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Swing® jasně bílá
01 spínač / přepínač / ovládač
se signalizační nebo orientační doutnavkou
spínač / ovládač žaluziový
termostat univerzální
s otočným nastavením teploty
02 zásuvky jednonásobné s clonkami,
s popisovým polem
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Swing®
Když potřebujete rozsvítit a zhasnout

Výměna starých vypínačů je s designovou řadou Swing®
snadná. V rozsáhlejších rekonstrukcích můžete využít
i vícenásobných rámečků.
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Swing® krémová
01 zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným
proudovým chráničem s clonkami
02 zásuvka anténní TV+R
zásuvka komunikační dvojnásobná
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Tango®
Baví celou rodinu

Barevná hra, kterou si můžete společně kdykoliv zahrát.
Elegantní jako barvy květů, které máte rádi. Tango® je
rodinným výběrem se vším, co potřebujete.

Tango®
01 bílá
02 šedá
03 slonová kost
04 béžová
05 hnědá
06 černá
07 kouřová šedá
08 vřesová červená
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Tango®
Baví celou rodinu

Tango® je stálé a velmi dobře vybavené. Oblý styl. Zkuste
použít vícenásobné rámečky osazené např. několika
zásuvkami nebo různými přístroji. Je to praktické i efektní.
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Tango® béžová
01 spínač žaluziový komfortní
s otočným ovladačem
02 spínač žaluziový s radiofrekvenčním
přijímačem pro dálkové ovládání
spínač s radiofrekvenčním přijímačem
pro dálkové ovládání
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Tango®
Baví celou rodinu

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci.
Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci.
A dovolit si ji může opravdu každý.
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Tango® hnědá
01 zásuvka komunikační se šikmým vývodem
zásuvka jednonásobná s clonkami
02 spínač automatický se snímačem pohybu
IP 44
03 přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý /
ovládač dvojitý
spínač žaluziový komfortní s časovacím
ovladačem
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Levit®
Pestrý design pro pestrý život

Život, nejen s malými dětmi, je plný barevných
variací. Může být klidný a harmonický, stejně
tak jako výrazně kreativní. Design pestrý jako
život, ať je kdekoliv.
Levit®
01 bílá / ledová bílá
02 bílá / bílá
03 šedá / bílá
04 slonová kost / bílá
05 macchiato / bílá
06 bílá / kouřová černá
07 onyx / kouřová černá
08 žlutá / kouřová černá
09 červená / kouřová černá
10 oranžová / kouřová černá
11 zelená / kouřová černá
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Levit®
Pestrý design pro pestrý život

Design, který se vznáší na stěnách. Unikátní design
založený na dvou barevných vrstvách, díky kterým
se zdá, že design levituje. Jiný z čela, jiný z boku.
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Levit® bílá / kouřová černá
01 zásuvka anténní TV+R+SAT
zásuvka komunikační s přímým vývodem
zásuvka jednonásobná s clonkami
02 zesilovač AudioWorld s tunerem FM
reproduktor zapuštěný AudioWorld
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Levit®
Pestrý design pro pestrý život

Levit® má mnoho tváří. Může být jak elegantní, nadčasový,
tak i hravý a individualistický. Levit® je pestrost čisté
moderní linie s širokou škálou barevných kombinací.
To vše z něj činí design velmi univerzální.
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Levit® zelená / kouřová černá
01 spínač / přepínač / ovládač
zásuvka jednonásobná s clonkami
02 spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem
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Neo®
Provokující a neomylně svůj

Barevně svěží jako sjezd na divoké vodě, pohoda
v trávě nebo čerstvý pomerančový džus s ledovou tříští.
Neo® je jako nespoutaný mladý pár, který žije konečně
ve svém. Neomylně a po svém!

Neo®
01 bílá / ledová bílá
02 bílá / ledová oranžová
03 bílá / ledová zelená
04 bílá / ledová modrá
05 bílá / bílá
06 bílá / ledová šedá
07 grafitová / ledová bílá
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Neo®
Provokující a neomylně svůj

Neotřelé, neokoukané a neomylně své. V ledových a přitom
veselých barvách. Upoutá i rozměrem a prostorovým
provedením. Svěží design pro ty, kteří chtějí něco nového.
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Neo® bílá / ledová zelená
01 spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem
zesilovač AudioWorld s tunerem FM
reproduktor zapuštěný AudioWorld
02 zásuvka jednonásobná s ochranou
před přepětím
zásuvka anténní TV+R+SAT
zásuvka komunikační se šikmým vývodem
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Neo®
Provokující a neomylně svůj

Design plný nápadů, které mají smysl. Internetové nebo
klasické rádio, připojení přehrávače i bezdrátové ovládání.
Vše v designu vypínačů a zásuvek.
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Neo® bílá / ledová bílá
01 termostat univerzální programovatelný
02 ovládač časový mechanický
03 zásuvka komunikační dvojnásobná,
s clonkami
04 domovní telefon s displejem
a hands-free ovládáním
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Element®
Barevná pohoda

Nic není krásnějšího nežli úsměvy dětí.
Uděláme pro ně cokoliv. Element® je barevnou pohodou pro
každý den. Je jako každodenní oslava narozenin v novém domě,
když je rodina pohromadě.

Element®
01 bílá / bílá
02 bílá / ledová bílá
03 bílá / ledová šedá
04 slonová kost / ledová bílá
05 agáve / ledová bílá
06 kávová / ledová opálová
07 karamelová / ledová šedá
08 karmínová / ledová šedá
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Element®
Barevná pohoda

Tvar, který pohladí. Bílá, která souzní nebo pastelové barvy,
které vyniknou svými jemnými tóny. Po celém domě v designové
harmonii. Element® jako dokonalý celek.
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Element® slonová kost / ledová bílá
01 stmívač s otočným ovladačem
spínač / přepínač / ovládač se signalizační
nebo orientační doutnavkou
spínač žaluziový komfortní s časovacím
ovladačem
02 zásuvka jednonásobná s clonkami, s víčkem
zásuvka komunikační pro prvky
Panduit TM Mini-ComTM
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Element®
Barevná pohoda

Obsáhlá elektroinstalace s plnohodnotnou výbavou. Můžete
ovládat vše, na co si vzpomenete. Co třeba plynulá regulace
osvětlení pomocí stmívačů a komfortní ovládání žaluzií a rolet?
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Element® karmínová / ledová šedá
01 rádio internetové Busch-iNet AudioWorld
reproduktor zapuštěný AudioWorld
zásuvka jednonásobná s clonkami
02 spínač žaluziový komfortní
s otočným ovladačem
03 termostat univerzální
s otočným nastavením teploty
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Time®
Metalický, tvarově přímý a spolehlivý

Metalický jako odlesky paprsků nového kola, které je připraveno
na výlet. Přímý a spolehlivý, jako táta. „Time, chlapáci! Je čas
vstávat a vyrazit na výlet“. Teď už bude vše perfektně šlapat.

Time®
01 bílá / bílá
02 bílá / ledová bílá
03 lungo / mléčná bílá

NOVINKA

04 titanová
05 starostříbrná
06 šampaňská
07 antracitová
08 ocelová
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Time®
Metalický, tvarově přímý a spolehlivý

Vždy praktický, vždy komfortní i estetický. Od bílé po metalické
barvy. Stačí říci, co má umět, co chcete ovládat a řídit. Můžete
být nároční. Je to přeci Váš styl. Máte rádi kvalitu.
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Time® titanová
01 spínač / přepínač / ovládač
spínač / ovládač žaluziový
termostat univerzální programovatelný
02 spínač automatický se snímačem pohybu
03 domovní telefon s displejem
a hands-free ovládáním
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Time®
Metalický, tvarově přímý a spolehlivý

Vyladěná elektroinstalace. Spolehněte se na perfektní výkon
bez ohledu na čas. Přístrojové vybavení můžete rozehrát
na rádiových vlnách v koupelně či dílně nebo kuchyni.
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Time® antracitová
01 spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem
stmívač s otočným ovladačem
stmívač s otočným ovladačem
02 zásuvka komunikační pro prvky
Panduit TM Mini-ComTM
zásuvka jednonásobná s clonkami,
s ochranou před přepětím
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Swing®L
Přístrojové možnosti

spínač / přepínač /
přepínač křížový /
ovládač zapínací

spínač / přepínač
se signalizační nebo
orientační doutnavkou /
spínač dvojpólový

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý

ovládač zapínací
se signalizační nebo
orientační doutnavkou

ovládač zapínací
se symbolem zvonku

stmívač s otočným
ovladačem

spínač automatický
se snímačem pohybu

spínač / ovládač
žaluziový

termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty

zásuvka anténní
TV+R

zásuvka anténní
TV+R+SAT

zásuvka komunikační
jednonásobná
se záslepkou

zásuvka komunikační
dvojnásobná

zásuvka telefonní
jednonásobná

osvětlení signalizační
a orientační s LED

kryt zaslepovací

vývodka kabelová

zásuvka jednonásobná

zásuvka jednonásobná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami,
s popisovým polem

zásuvka jednonásobná
s ochranou před přepětím

zásuvka bezpečnostní
FI-DOS s vestavěným
proudovým chráničem

zásuvka dvojnásobná
polozapuštěná,
s clonkami

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami,
s ochranou před přepětím

12 mm

Ideální řešení
pro panelové domy
a rekonstrukce díky malé
montážní hloubce spínače
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rámečky 1- až 5násobné
(shodné pro vodorovnou
i svislou montáž)

Swing®
Přístrojové možnosti

spínač / přepínač /
přepínač křížový /
ovládač zapínací

spínač / přepínač
se signalizační nebo
orientační doutnavkou /
spínač dvojpólový

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý

ovládač zapínací
se signalizační nebo
orientační doutnavkou

ovládač zapínací
se symbolem zvonku

stmívač s otočným
ovladačem

spínač automatický
se snímačem pohybu

spínač / ovládač
žaluziový

termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty

zásuvka anténní
TV+R

zásuvka anténní
TV+R+SAT

zásuvka komunikační
jednonásobná
se záslepkou

zásuvka komunikační
dvojnásobná

zásuvka telefonní
jednonásobná

osvětlení signalizační
a orientační s LED

kryt zaslepovací

vývodka kabelová

zásuvka jednonásobná

zásuvka jednonásobná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami,
s popisovým polem

zásuvka jednonásobná
s ochranou před přepětím

zásuvka bezpečnostní
FI-DOS s vestavěným
proudovým chráničem

zásuvka dvojnásobná
polozapuštěná

zásuvka dvojnásobná

zásuvka dvojnásobná
s ochranou před přepětím

rámečky 1- až 4násobné
(shodné pro vodorovnou
i svislou montáž)

12 mm

Ideální řešení
pro panelové domy
a rekonstrukce díky malé
montážní hloubce spínače
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Tango®
Přístrojové možnosti

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač
se signalizační nebo
orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač
s popisovým polem

spínač / přepínač / ovládač
se signalizační nebo orientační
doutnavkou a popisovým polem

spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou

spínač trojpólový
se signalizační
doutnavkou

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /
ovládač dvojitý

spínač kartový
s orientační doutnavkou

stmívač s otočným
ovladačem

stmívač s krátkocestným
ovladačem

regulátor otáček
ventilátoru

ovládač časový
mechanický

hodiny spínací
programovatelné

spínač automatický
se snímačem pohybu
(kuželové snímání)

spínač automatický
se snímačem pohybu
(rovinné snímání)

spínač / ovládač
žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným
ovladačem

spínač žaluziový
komfortní s otočným
ovladačem

časovač Busch-Timer® /
spínač žaluziový
komfortní s časovacím
ovladačem

vysílač radiofrekvenčního
signálu krátkocestný,
pro dálkové ovládání

spínač krátkocestný,
s radiofrekvenčním
přijímačem
pro dálkové ovládání

spínač žaluziový
krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem
pro dálkové ovládání

termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty

termostat univerzální
programovatelný

zásuvka anténní
TV+R+SAT

zásuvka reproduktorová
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB / VGA / HDMI

zásuvka nabíjecí
USB

zásuvka telefonní
jednonásobná /
dvojnásobná

zásuvka komunikační
se šikmým vývodem

zásuvka komunikační
s přímým vývodem

zásuvka komunikační
pro prvky
Reichle & De-Massari
freenet

zásuvka komunikační
pro prvky
PanduitTM Mini-ComTM

osvětlení signalizační
a orientační s LED,
se šikmým svitem

osvětlení signalizační
a orientační s LED

svorkovnice pětipólová

kryt zaslepovací

zásuvka jednonásobná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami,
s popisovým polem

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s víčkem

zásuvka bezpečnostní FI-DOS
s vestavěným
proudovým chráničem,
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s optickou
signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná
s ochranou před přepětím

rámečky 1- až 5násobné
pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné
pro svislou montáž

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akustickou
signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami
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zásuvka dvojnásobná
s clonkami

zásuvka dvojnás. s natočenou zásuvka dvojnás. s natočenou
vrchní dutinou, s clonkami,
vrchní dutinou, s clonkami,
s ochranou před přepětím,
s ochranou před přepětím,
s optickou signal. poruchy
s akustickou signal. poruchy

Levit®
Přístrojové možnosti

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač
se signalizační nebo
orientační doutnavkou

spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou

spínač trojpólový

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /
ovládač dvojitý

stmívač s otočným
ovladačem

stmívač s krátkocestným
ovladačem

regulátor otáček
ventilátoru

hodiny spínací
programovatelné

časovač Busch-Timer®

spínač automatický
se snímačem pohybu

spínač / ovládač
žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným
ovladačem

spínač žaluziový
komfortní s časovacím
ovladačem

termostat univerzální
programovatelný

zásuvka anténní
TV+R

zásuvka anténní
TV+R+SAT

zásuvka reproduktorová
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB

zásuvka propojovací
VGA

zásuvka komunikační
HDMI

zásuvka nabíjecí
USB

zásuvka komunikační
s přímým vývodem

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové
Busch-iNet
AudioWorld

reproduktor zapuštěný
AudioWorld

osvětlení signalizační
a orientační s LED

kryt zaslepovací

zásuvka jednonásobná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s ochranou před přepětím

rámeček jednonásobný

rámeček jednonásobný
s otvorem 55×55

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami,
s ochranou před přepětím

rámečky 2- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)
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Element® a Time®
Přístrojové možnosti

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač
se signalizační nebo
orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač
s popisovým polem

spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou

spínač trojpólový
se signalizační
doutnavkou

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /
ovládač dvojitý

spínač kartový
s orientační doutnavkou

spínač otočný
trojstupňový

ovládač zvonkový
trojnásobný

stmívač s otočným
ovladačem

stmívač s krátkocestným
ovladačem

regulátor otáček
ventilátoru

ovládač časový
mechanický

hodiny spínací
programovatelné

časovač Busch-Timer®

spínač automatický
se snímačem pohybu

spínač / ovládač
žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným
ovladačem

spínač žaluziový
komfortní s otočným
ovladačem

spínač žaluziový
komfortní s časovacím
ovladačem

vysílač radiofrekvenčního
signálu krátkocestný
dvojtlačítkový,
pro dálkové ovládání

vysílač radiofrekvenčního
signálu krátkocestný
čtyřtlačítkový,
pro dálkové ovládání

spínač krátkocestný,
s radiofrekvenčním
přijímačem
pro dálkové ovládání

spínač žaluziový
krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem
pro dálkové ovládání

termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty

termostat univerzální
programovatelný

zásuvka anténní TV+R

zásuvka anténní
TV+R+SAT

zásuvka telefonní
jednonásobná /
dvojnásobná

zásuvka reproduktorová
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB

zásuvka propojovací
VGA

zásuvka komunikační
HDMI

zásuvka nabíjecí
USB

zásuvka komunikační
se šikmým vývodem

zásuvka komunikační
pro prvky
Reichle & De-Massari
freenet

zásuvka komunikační
pro prvky
Panduit TM Mini-ComTM

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové
Busch-iNet
AudioWorld

zesilovač AudioWorld

stanice dokovací
Busch-iDock
pro AudioWorld

reproduktor zapuštěný
AudioWorld
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osvětlení signalizační
a orientační s LED,
se šikmým svitem

osvětlení signalizační
a orientační s LED

svorkovnice pětipólová

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akustickou
signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s víčkem

zásuvka kódovaná
s clonkami

modul proudového
chrániče

zásuvka centrálního
vysávání

zásuvka dvojnásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s optickou
signalizací poruchy

kryt zaslepovací

zásuvka jednonásobná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami,
s popisovým polem

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s optickou
signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami

zásuvka dvojnásobná
s clonkami

zásuvka dvojn. s natočenou
vrchní dutinou, s clonkami,
s ochranou před přepětím,
s optickou signal. poruchy

zásuvka dvojn. s natočenou
vrchní dutinou, s clonkami,
s ochranou před přepětím,
s akustickou signal. poruchy

domovní telefon s displejem
a hands-free ovládáním

Element®
rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž,
rámečky 2×2

Time®
rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž,
rámečky 2×2
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Neo®
Přístrojové možnosti

spínač / přepínač /
ovládač s možností
orientačního nebo
signalizačního osvětlení

spínač dvojpólový /
trojpólový se signalizační
doutnavkou

spínač / přepínač / ovládač
s možností orientačního nebo
signalizačního osvětlení,
s popisovým polem

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /
ovládač dvojitý

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /
ovládač dvojitý,
s popisovým polem

spínač kartový
s orientační doutnavkou

spínač otočný
trojstupňový

stmívač
s otočným
ovladačem

stmívač
s krátkocestným
ovladačem

regulátor otáček
ventilátoru

ovládač časový
mechanický

hodiny spínací
programovatelné

časovač Busch-Timer®

spínač automatický
se snímačem pohybu

vysílač radiofrekvenčního
signálu krátkocestný
jednonásobný / dvojnásobný,
pro dálkové ovládání

spínač / ovládač
žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným
ovladačem

spínač žaluziový
komfortní s otočným
ovladačem

spínač žaluziový
komfortní s časovacím
ovladačem

termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty

termostat univerzální
programovatelný

zásuvka anténní
TV+R+SAT

zásuvka komunikační
se šikmým vývodem

zásuvka komunikační
dvojnásobná, s clonkami

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové
Busch-iNet
AudioWorld

zesilovač AudioWorld

stanice dokovací
Busch-iDock
pro AudioWorld

reproduktor zapuštěný
AudioWorld

osvětlení signalizační
a orientační s LED

vývodka kabelová

kryt zaslepovací

zásuvka jednonásobná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami,
s popisovým polem

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s optickou
signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akustickou
signalizací poruchy

rámečky 1- až 5násobné
(shodné pro vodorovnou
i svislou montáž)

zásuvka centrálního
vysávání
zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami
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zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s optickou
signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní dutinou,
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akustickou
signalizací poruchy

domovní telefon
s displejem
a hands-free ovládáním

For Style. Designy pro náročné
Další z široké nabídky vypínačů a zásuvek

Neo® Tech

Time® Arbo

solo®

future® linear

*
*

solo® carat
alpha exclusive®

Decento®

impuls

*
*

* Softtouch – matný povrch, příjemný na dotyk
a současně velmi odolný

For Style. Designy pro náročné
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
S námi ovládáte světlo ®

Prospekt For Style
Designy pro náročné a další prospekty je možné
objednat v tištěné podobě nebo stáhnout
na www117.abb.com v sekci Podpora
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Moderní elektroinstalace
Více možností ve speciálních prospektech
ABB-Welcome a Welcome Midi. Domovní audio a video telefony
Vstupní dveře představují bránu
mezi dvěma světy. Moderní
domovní audio a video telefony
od ABB přináší mimořádný komfort, vyšší bezpečnost a stylový
design. Systém je v naprosté
harmonii s vnitřní i vnější architekturou. V interiéru lze domovní
telefony vhodně sladit s vypínači
a zásuvkami. Vítejte ve skutečném životě, vítejte doma.

ABB-Welcome
Domovní audio a video telefony
Nový zážitek ve vašem domově
Zapomeňte na sluchátko

Welcome Midi
Domovní audio a videotelefony
Praktické řešení nejen pro bytové domy
Zazvonit a otevřít

AudioWorld. Systém ozvučení v rámci elektroinstalace – „rádio do zdi“
AudioWorld je řada přístrojů pro
distribuci zvuku a ozvučování
místností. Pomocí něj lze spolu
s kvalitním osvětlením a jeho
řízením dotvořit atmosféru interiéru. Rádio do zdi – vypínače,
které hrají. Díky nim lze ozvučit
i jedinou konkrétní místnost
(např. kuchyň, koupelnu),
kde mohou ušetřit místo a nahradit standardní rádio. V designu vypínačů a zásuvek a přímým
připojením na 230 V.

AudioWorld
Nová dimenze ozvučení
pro pohodlí vašeho domova

Ego-n®. Inteligentní elektroinstalace pro každý dům, každým elektrikářem
Ego-n® je ideálním řešením
pro novostavby a kompletní
rekonstrukce. Přináší významný
komfort, úspory energií a bezpečnost. Na rozdíl od klasických
vypínačů máte možnost stiskem
jediného tlačítka ovládat světla,
žaluzie, vytápění a mnoho dalších spotřebičů ve Vašem domě.
Individuální funkcionalita přesně
dle Vašich požadavků změní Váš
pohled na elektroinstalaci, jejíž
zprovoznění zrealizuje každý
dobrý elektrikář.
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Ego-n® – inteligentní elektroinstalace
Chytré vypínače Elektro-Praga
Komfort, úspory energií a bezpečnost

Moderní elektroinstalace
Umí víc, než si dokážete představit
ABB i-bus® KNX. Inteligentní elektroinstalace pro luxusní domy a komerční budovy
Každý projekt luxusního domu,
hotelu, či kanceláří vyžaduje
individuální řešení elektroinstalace. Řízení životního prostoru,
potřeb a úspor energie nabírá se
špičkovými technologiemi ABB
i-bus® KNX nejlepší možný směr.
Získáte úroveň budovy, které se
již nikdy nebudete chtít vzdát.

Living Space®

Zkuste novou úroveň bydlení
ABB i-bus® KNX
Řízení vašeho domova

Stmívače LED žárovek. 100% kvalita stmívání = úspora elektrické energie
K ovládání osvětlení lze použít
kromě běžných vypínačů také
stmívače. Můžete jimi plynule
regulovat osvětlení a nastavovat optimální světelnou pohodu
a atmosféru. Stmíváním též
šetříte elektrickou energii.
Stmívat lze klasické, halogenové
i stmívatelné úsporné žárovky
a zářivky. Nově též LED (LEDi)
žárovky, čím lze úspory energie
ještě významně znásobit.

Stmívače LED žárovek
S námi ovládáte světlo®

Průvodce moderní elektroinstalací. Komfort a bezpečnost
Až neuvěřitelné možnosti má
Vaše budoucí elektroinstalace
od ABB. Stmívání, automatické
spínání osvětlení, ovládání žaluzií, vytápění, bezdrátové ovládání, ozvučení a mnoho dalších
tipů pro vyšší komfort. V bezpečnosti můžeme nabídnout
také mnoho možností: bezpečnostní zásuvky, signalizace úniku
vody, požární hlásiče i ochranu
před přepětím. Elektroinstalace
je víc, než-li vypínače a zásuvky.

Chcete inspiraci?
Moderní elektroinstalace Elektro-Praga
Pro vyšší komfort a bezpečnost
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Vše o domovních elektroinstalacích
www117.abb.com, www.abb.cz/elektropraga
Načerpejte komplexní informace

Sekce
Výrobky

Sekce
Podpora

... a mnoho dalších
užitečných informací a odkazů

–p
 řehled designových řad
vypínačů a zásuvek obrazem,
cenové úrovně
– výrobky pod lupou Vám přiblíží
přístroje pro vyšší komfort,
bezpečnost a úspory energií
– katalog on-line s kompletními
technickými parametry
– inteligentní elektroinstalace
Ego-n® a ABB i-bus® KNX

– k ompletní přehled katalogů
a prospektů k objednání
nebo ke stažení
– v irtuální místnost
„Vyberte si vypínač“
– o tázky a odpovědi – kontaktní
formulář, informační služba

–d
 oporučení elektrikáři
v blízkosti Vašeho bydliště –
ABB Elektromontér
– přehled smluvních velkoobchodů
– IQ elektroinstalace – informace
o inteligentních systémech
– domovní telefony –
www.domovnitelefonyabb.cz
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Svět vypínačů v mobilech i tabletech
Facebook - vyhledejte proﬁl „Neomylně svůj“

Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilního zařízení
a prohlédněte si svou novou elektroinstalaci
v chytrém telefonu nebo na tabletu snadno a hned.
Naše produkty dělají život pohodlnější a komfortnější.
Stejným způsobem Vám chceme nabídnout i přístup
k informacím o našich produktech.
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
Aplikace Vám přiblíží designové možnosti elektroinstalace.
16 designových řad a více jak 100 barevných a materiálových verzí. Můžete si jednoduše vyzkoušet, jak každý
z produktů vypadá na určitém povrchu či barvě omítky.
Vedle klasických spínačů si můžete prohlédnout designové možnosti přístrojů inteligentních elektroinstalací Ego-n®
a ABB i-bus® KNX.
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga je k dispozici
v jednoduchých a přehledných aplikacích pro platformy
Apple* iOS a Android*.

*Značka Apple je registrovanou ochrannou
známkou Apple Inc. Značka Android je
registrovanou ochrannou známkou spol.
Google Inc. Firmy Apple Inc. a Google Inc.

Facebook – vyhledejte náš profil „Neomylně svůj“
„Neomylně svůj“. To je jméno našeho oficiálního profilu
na sociální síti Facebook. Najdete zde spoustu zajímavých
a netradičních příspěvků od nás a našich přátel, které
nikde jinde neuvidíte. Fotografie, videa, zprávy i fórky.
Staňte se i Vy našimi přáteli a sdílejte informace!
Těšíme se na Vás.
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Kontaktujte nás

ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.:
483 364 111
Fax:
483 364 159
Technická podpora
Tel.:
800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
www.abb.cz /elektropraga

