
ВВЕДІТЬ

СВІТ



EON, складається з перемикачів, 

светорегуляторов, розетки, комунікації

Установка проводиться в монтажній 

коробці Ø60

Два розміру декоративних рамок:

80x80

80x120

3 Кнопка квітів

Декоративна рамка складається з двох 

елементів (рама і рама утримувача)

21 різний колір поєднання 

декоративних рамок

ОГЛЯД



декоративна рамка 80x80

декоративна рамка 80x120

декоративна рамка 80x120

з вузькою кнопкою

декоративна рамка подвійний

декоративна рамка мульти-клавішний

вертикальне / горизонтальне

МОЖЛИВІСТЬ ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРУ ГУДЗИКІВ / БЛОКІВ

X = 0      білий

X = S      срібло

X = E1    м'який чорний



ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ

Установка за допомогою хомутів швидко і

просто завдяки рішенню, яке забезпечує

затягуючи зажимами з декількома

поворотами викруткових тільки і без

необхідності сильного закручування.

Затягування проводів забезпечуються

надійним і безпечним різьбових з'єднань

для секції провідників перетину до 4 мм2.

Підключення провідників дуже швидко, як

їх створення буде забезпечено без будь-

якої можливості вислизнути при

затягуванні.

Розетка зроблена, щоб зайняти дуже мало

місця в монтажній коробці. Установка проста

через досить місця для проводів.

Підключення проводів швидко, так як немає

ніякої можливості вислизнути при

затягуванні.



ДЕКОРАТИВНІ ФРЕЙМИ РОЗДІЛЕНІ НА ЧОТИРИ ГРУПИ

CLASSIC

SOFT TOUCH

COLOR

METALLIC



CLASSIC

CLASSIC складається з 9 декоративних рамок:

3 білі (білий / білий, білий / срібло, білий / чорний), 3 чорні (чорний / чорний, чорний / сріблястий, чорний / білий) і 3 срібні декоративні рами (срібло / срібло, 

срібло / білий, сріблястий / чорний)



COLOR

COLOR складається з 4-х декоративних рамок:

пастельно-зелений / білий, лаванда / білий, червоний / чорний і бежевий / чорний



METALLIC

МЕТALLIC складається з 3 декоративних рамок:

матовий нікель / чорний, antic срібло / чорний і золотий / чорний



SOFT TOUCH

SOFT TOUCH складається з 5 декоративних рамок:

м'який білий сенсорний / білий, білий м'який сенсорний / сріблястий, чорний м'яке дотик / білий, чорний м'яке дотик / чорний і чорний м'яке дотик / срібло



декоративна рамка 80x80

декоративна рамка 80x120

декоративна рамка 80x120 для вузької кнопки

декоративна рамка подвійна, для подвійний 

розетки

два-клавішна декоративна рамка 

горизонтальна

три-клавішна декоративна рамка 

горизонтальна

чотири-клавішна декоративна рамка 

горизонтальна

два-клавішний декоративна 

рамка вертикальної

три-клавішний декоративна рамка 

вертикальної

чотири-клавішний декоративна 

рамка вертикальної

ДЕКОРАТИВНІ РОЗМІРИ РАМ



виробляється:

Ексклюзивний дистриб'ютор в 

Україні:


