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Introduktion av Unica System+
Mycket funktion på liten yta. Nya snygga
och smarta arbetsstationer till kontorsmiljön.
• Komplement till Schneider Electric stavar, poster
och golvboxlösningar
• Färganpassade till OptiLine Minikanaler i Exxact-vit
• Speciellt framtaget för kontorsmiljöer där eloch datadistribution sker i vägg
• Modern och stilren design
• Finns i storlekar från två till fyra rader i både infällt
och utanpåliggande varianter
• Förberett för uppkoppling med Wiser

Exempel på produkter:

CYB USB-laddare

CYB-PR Universal LED Vriddimmer

E11 591 89 Tre-modul utanpåliggande

E11 591 93 Dosa 4-raders infälld

E11 591 90 Fyra-modul utanpåliggandde

E11 591 98 Dubbelt jordat uttag

E11 591 91 Dosa 2-raders infälld

E11 591 99 Europauttag halvmodul

E11 591 92 Dosa 3-raders infälld

E 52 002 98 CYB USB typ A+A Vit

E 13 603 80 CYB-PR Uni LED 400 W/VA Vit

E 52 002 99 CYB USB typ A+A Alu

E 13 603 81 CYB-PR Uni LED 400 W/VA Alu

E 52 003 67 CYB USB typ A+C Vit
E 52 003 68 CYB USB typ A+C Alu
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WISER

Nylansering – upplev
belysning för smartare hem

TM

Styr och koppla ihop belysningen med en app

Hej!

Välkommen till Produkter & nyheter
som varje kvartal presenterar
det som är nytt och aktuellt från
oss. Temat för det här numret är
uppkopplat.
Vi lever i en alltmer uppkopplad värld. Med hjälp
av mobilen får vi nyheter och information. Vi
kommunicerar med vänner, familj och kollegor
samt planerar vår dag med mobilen som verktyg.
Vi lever också i en värld där det är mer och
mer viktig att ta hand om vår miljö och vara så
energieffektiv som möjligt. På Schneider Electric
är miljön en viktig hörnsten. Därför jobbar vi för
att skapa smarta hem och arbetsplatser – de ska
vara resurssnåla, energieffektiva och säkra.

• Påbyggnadsbart system för styrning av olika ljuskällor
• Timer- och tidströmställarfunktion inkl. Astro
som konfigureras med Wiser-appen
• Reglering med återfjädrande tryckknapp eller direkt
i appen
• Skapa och ställ in personliga scenarier utifrån dina behov
E13 603 95 Exxact tryckdimmer
E18 202 34 E
 xxact reläströmställare
E13 604 32 Dimmerpuck
E18 202 35 Strömställarpuck
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D-Life datauttag

Nu lanserar vi kompletta datauttag till vår serie D-Life
Den perfekta kombinationen av bekvämlighet och design.
E51 001 90 D-life insats 2 x RJ 45 cat6 UTP

Här kan du läsa om våra senaste smarta och
uppkopplade nyheter. Med Wiser belysning kan
du på ett smart sätt styra bostadens belysning
med en app och enkelt skapa dina egna
scenarios utifrån dina behov.

E51 001 91 D-life insats 2 x RJ 45 cat6 STP
E51 001 85 Centrumplatta 2 x RJ45 antracit
E51 001 86 Centrumplatta 2 x RJ45 lotus vit
E51 001 87 Centrumplatta 2 x RJ45 silver
E51 001 88 Centrumplatta 2 x RJ45 grafit metallic
E51 001 89 Centrumplatta 2 x RJ45 mocca metallic

eConfigure KNX Lite är ett
programmeringsverktyg för hem- och
fastighetsautomation med KNX produkter.

Support för EVlink

Läs mer om våra nyheter på kommande sidor.
Mer information hittar du även på vår hemsida.

Behöver du hjälp eller support med
elbilsladdare? Har du frågor kring EVlink?

Väl mött och på återhörande!
HÄLSNINGAR FRÅN SÄLJTEAMET

Välkommen att kontakta vår specialistsäljare
Karl Thunell. Du når honom på telefon
0702 573 531 eller på mejladress
karl.thunell@schneider-electric.com
För teknisk support ring 0771 360 370

LANSERAS
UNDER
HÖSTEN

Ny kopplingsdosa
– Mureva IP65

Designad för tuffa miljöer

Nya kopplingsdosan Mureva IP65 2K är lämplig för
inomhus, utomhus, såväl som i våta och dammiga
förhållanden. Vad mer, den är konstruerad för att arbeta
i temperaturer ner till minus 25° C.
• Ergonomisk och funktionell design
• Cold climate certifiered
• Finns i polarvitt, ljusgrå och Antracit färg

Wiser Energy och PowerTag

E14 381 99 Kopplingsdosa IP65 2K Vit
E14 382 01 Kopplingsdosa IP65 2K Antracit
E14 382 02 Kopplingsdosa IP65 2K Ljusgrå
E14 382 03 Kopplingsdosa IP65 2K Vit D-A
E14 382 18 Dragavlastning för IP65 2K

Mureva U56 färgmigrering
Färgmigreringen omfattar samtliga U56 dosor och
tillhörande tillbehör. Produkterna har i och med
förändringen fått nya artikel- och e-nummer.
E14 382 49 Kopplingsdosa U56 vit tom
E14 382 51 Kopplingsdosa U56 vit 5p skruvpl
E14 382 54 Kopplingsdosa U56 vit 6p snabbpl
E14 382 61 Kopplingsdosa U56 vit 2x3p skrvpl
E14 382 71 Kopplingsdosa U56 vit stegpl tom
E14 382 76 Kopplingsdosa U56 vit stegplåt pl
E14 382 48 Kopplingsdosa U56 vit klickl tom
E14 382 38 Kopplingsdosa U56 vit brandkl tom
E14 382 39 Kopplingsdosa U56 vit brandkl pl

Wiser Energy ger dig trygghet och kontroll på
att elen fungerar i sommarstugen eller i villan
när du är på semester.
• Larmar om någor krånglar med elen, t.ex.
värmesystem, spa, frys eller kyl
• Full kontroll på din elbilsladdning samt vad
solcellerna producerar
Exempel på produkter:
E42 627 37 PowerTag 1P monteras ovan eller nedtill
E42 627 38 PowerTag 3P monteras ovan eller nedtill
E42 627 40 PowerTag 3P+N monteras nedtill
E42 627 39 PowerTag 3P+N monteras ovanpå
E42 627 41 Gateway Wiser Energy IP för powertag
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eConfigure KNX Lite
Ett grafiskt verktyg
för programmering
av hem- och
fastighetsautomaton
med KNX-produkter

						

• Lär dig att konstruera KNX-system på bara en dag
• Verktyget erbjuder professionella och effektiva
lösningar, från planering till installation och
idrifttagning
Programmet kan fritt laddas ner från vår hemsida
men för att ladda ner konfigurationen i KNXprodukterna krävs att man har en dongel som säljs
via elgrossister E17 392 24. Kontakta oss om du vill
delta på en 4 timmars utbildning i höst.

E42 627 46 Gateway Wiser Energy kit 1
E42 627 47 Gateway Wiser Energy kit 2 Premium
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Kat 6 U/UTP i box 100m
Vit slimkabel (5,3mm)
En ny smidig förpackning som är perfekt
att ha i servicebilen och den allmänna
tele-/ datainstallationen
• Kabeln lämpar sig speciellt vid installationer där
kabeln delvis monteras synlig eller där det är
trångt med utrymme, t. ex. i befintlig kanalisation
• 5,3mm diameter med AWG 24
• Uppbyggd med ett plastkryss för bästa
prestanda
E 49 334 92 Kat 6 U/UTP 4P vit 250MHz DCA B100

mySchneider
Electrician app
och eDesign
KHZSP85 förstärkt stege
Kostnadseffektiv lösning vid långa
konsolavstånd eller höga krav på hållfasthet
MySchneider Electrician app ger dig alla verktyg
och resurser du behöver direkt i din smartphone.
• eQuote − konfigurera elcentral och välj apparater för
ditt projekt. Synkroniserar med eDesign
• eSetup − Konfigurera din Wiser Energy anläggning
• Produktkatalog − hela produktkatalogen i mobilen;
sortiment, brochyrer, FAQ mm
• Partnerportalen − Tillgång till digitala verktyg,
utbildning och särskilda förmåner
• Support − Direkt tillgång till Schneider Electrics
support via chatt, mail och telefon
• Video bibliotek − Lär dig mer om Schneider Electrics
erbjudande och produkter

• Utmärkt alternativ vid långa konsolavstånd
• Konsolavstånd upp till 9m
• Vid stora krav på hållfasthet, t.ex. grova kablar, rör
• Passar till alla typer av objekt
• Möjlighet till vibrationstestat montage
• Säkrad för expansion på grund av temperaturväxlingar
• Enkel installation, fåtal komponenter, genomgående M8
storlek på skruv och mutter
• Hålbild i profil underlättar vid montage av tillbehör
• Låg egenvikt						
Exempel på produkter:
E11 201 39 Kabelstege KHZSP85-200 6m Fzv
E11 201 41 Kabelstege KHZSP85-400 6m Fzv
E11 201 43 Kabelstege KHZSP85-600 6m Fzv

eDesign är ett online verktyg för
effektiv projektering av elinstallationer
i bostäder

E11 201 10 Kabelstege KHZSP85-200 6m Sf
E11 201 12 Kabelstege KHZSP85-400 6m Sf
E11 201 14 Kabelstege KHZSP85-600 6m Sf
Relaterade produkter:
E11 201 48 Skarv 21 H85 Fzv
E11 201 49 Skarv 21 H85 Sf
E11 218 12 Skruvsats 22S Fzv
E11 218 14 Skruvsats 22S Sf

Kontakta oss
Din regionala säljare
My Schneider App
• Personlig portal med egen administration
• Kontrollera priser och lagerstatus, se status
på beställningar och lägga nya order

Allt du gör i eDesign synkroniserar med
mySchnedier Electrician app. På så sätt har du
alltid tillgång till dina projekt var du än är.
• Hantera dina projekt med eDesign, skapa nya eller
redigera det du startade i mobilen
• Konfigurera din elcentral med drag-and-drop funktion,
välja strömbrytare och vägguttag och få fullständig
dokumentation att dela med din kund eller grossist:
− frontlayout
− enliljeschema
− gruppföteckning
− materialspec
− etiketter

• Tillgänglig för direktköpande kunder
• Laddas ned från Google Play och AppStore
Telefon:
Kundsupport: 0771-360 370
Hemsida:
http://www.schneider-electric.se/sv/work/support/
E-post:
order.se@schneider-electric.com
offert.se@schneider-electric.com
teknisk.support.se@schneider-electric.com
Vänligen skriv ämne och skicka kopia till din säljare.
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