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Kennismaking

04

In woningen of kantoorgebouwen –
Systeem M 2.0 reikt uw klanten de perfecte
oplossing aan.

Intelligent
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Systeem M 2.0 heeft de juiste sokkel voor
elke wens. Altijd eenvoudig, snel en veilig te
monteren.

Flexibel
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Systeem M 2.0 heeft de juiste oplossing voor
elke wens. Met meer dan 175 functies zijn comfort, veiligheid en efficiëntie gegarandeerd.

Logisch verbonden
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Van traditionele installaties tot RF- en KNX-systemen – Systeem M 2.0 verbindt alle technologieën,
zodat u vrij en oplossingsgericht kunt denken.

Speciaal ontworpen
Diverse kleuren, hout of metaal, van standaard
tot échte materialen – met Systeem M 2.0 is er
een design voor elke individuele stijl.
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Kennismaking

P120978

In woningen of kantoorgebouwen –
met Systeem M 2.0 heeft u altijd in huis
wat uw klant nodig heeft.
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Op maat gesneden
oplossingen
Systeem M 2.0 is intelligente diversiteit

Systeem M 2.0 is eenvoudig, flexibel, technisch verfijnd en perfect ontworpen.
En het biedt de ideale oplossing voor elke woon- en werkruimte, zowel thuis als
op het werk. Systeem M 2.0 kan aan de wensen van uw klanten worden aangepast en biedt tegelijk functionaliteit, comfort, efficiëntie en intelligentie.
Systeem M 2.0 biedt op maat gesneden oplossingen met duidelijke voordelen:

> Met Systeem M 2.0 krijgt u altijd waar voor
>

uw geld, hetzij in een eenvoudige of een
hoogwaardige technologische installatie.
Voor elke stijl, want Systeem M 2.0 is een
combinatie van design en materialen die in
elke omgeving past.

> Individuele aanpassing van Systeem M 2.0
>

voor comfort en veiligheid in woningen en
kantoorgebouwen.
Systeem M 2.0 combineert alle technologieën van traditionele installaties tot moderne
systemen zoals RF en KNX.

175 functies
in Systeem M 2.0
Oplossingen
voor kantoren

Oplossingen
voor woningen

Een compleet systeem met oplossingen die aan
elke wens voldoet.

P120980

Op de volgende pagina's vindt u enkele
voorbeelden van de talrijke mogelijkheden
die Systeem M 2.0 u en uw klanten te
bieden heeft.
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Dat is pas leven

P121034

Innovatieve oplossingen voor traditionele elektrische installaties
Locatie: De gang
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Een veilige keuze

Systeem M 2.0 voldoet aan de norm
Systeem M 2.0 is ontworpen voor betrouwbare uitvoering van talrijke functies op
basis van de traditionele elektrische installatie.

Schakelaar met indicatielampje, enkelvoudig,
M-Smart

schakelaars en wandcontactdozen, maar ook
bewegingsmelders, thermostaten, dimmers of
antennecontactdozen in een geïntegreerd
design kunt aanbieden. En als uw klant
specifieke wensen heeft voor verschillende
schakelaarfuncties, kan Systeem M 2.0 deze
vervullen met meer dan 60 verschillende
schakelaarversies.

Systeem M 2.0 –
traditionele functies
voor een traditionele
installatie

P121008

P121007

P121010

Schakelaars en wandcontactdozen vormen
de basis van elk schakelaarassortiment.
Systeem M 2.0 is ook voor deze basiselementen de perfecte oplossing en kan bovendien
ook traditionele installaties met meer dan
175 functies en mogelijkheden verrijken.
Dit betekent dat u uw klanten niet alleen

SAT-antennedoos,
M-Smart

Wandcontactdoos met
vloerverlichting, M-Smart

Goed om te weten

P121012

Een overtuigend argument voor uw klanten.
Hetzelfde geldt voor thermostaten. Wist u dat
u tot 5% minder energie verbruikt, als u de
verwarmingstemperatuur met 1°C verlaagt?

P121013

Bewegingsmelders in Systeem M 2.0 bieden
extra comfort en veiligheid. Op het gebied van
energieverbruik beschikken ze eveneens over
een intelligente optie voor kostenbesparing.

Argus 180 ingebouwde
bewegingsmelder,
M-Smart

Ruimtetemperatuurregelaar, M-Smart
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Maakt het leven eenvoudiger

P120976

Meer comfort met Systeem M 2.0 en KNX
Locatie: Woonkamer
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Comfort door
een druk op de knop

Systeem M 2.0 schept een comfortabele sfeer
KNX is de perfecte technologie voor klanten die hoge eisen stellen op het gebied van comfort en efficiëntie. Systeem M 2.0 is met zijn brede aanbod aan
functies optimaal aan te passen aan de verwachtingen.

Systeem M 2.0 onthult op het gebied van comfort zijn volledig potentieel in combinatie met
KNX, de technologie voor woning- en gebouwbesturing.

P120984

> Systeem M 2.0 en KNX bieden puur comfort,

P121002

Door enkel een impulsdrukker van Systeem M
2.0 in te drukken, kunt u de voorgeprogrammeerde scènes voor verlichting, jaloezieën en
ruimtetemperatuur inschakelen. Systeem M 2.0
schept sfeer met intelligent comfort.

Impulsdrukker, viervoudig
met IR-ontvanger, MElegance, metaal

omdat ze intelligente functies logisch met
elkaar verbinden.

Multifunctionele impulsdrukker, viervoudig met
ruimtetemperatuurregelaar,
M-Elegance, metaal

> Samen staan Systeem M 2.0 en KNX voor

P120993

P120992

optimale energie-efficiëntie. Want kamertemperatuur en verlichting worden automatisch
naar wens geregeld. Zo worden kosten
bespaard en wordt het milieu beschermd.
RJ45-sokkel,
M-Elegance, metaal

SAT-antennedoos,
M-Elegance, metaal

100% comfort thuis
Verlangen naar comfort en veiligheid

Flexibiliteit van KNX
en Systeem M 2.0

Gebruiksgemak en uitgebreide functies zijn de belangrijkste vereisten voor een moderne elektrische installatie.
KNX voldoet aan de wensen van uw klanten en levert
hoogwaardig comfort.
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Droomachtige eenvoud

P121035

Slimme renovatie met RF-oplossingen van Systeem M 2.0
Locatie: Slaapkamer

Flexibiliteit
zonder compromis

Systeem M 2.0 staat open voor verandering.
Uw klanten willen meer comfort en flexibiliteit? De huidige elektrische installatie
voldoet niet meer aan de nieuwe wensen? Met het RF-systeem Connect en
Systeem M 2.0 kunt u uw klanten de perfecte oplossing aanbieden.

Connect RF-impulsdrukker, Move, M-Plan

Connect RF-impulsdrukker, M-Plan

Connect RF-impulsdrukker, tweevoudig,
M-Plan

P105893

P121019

P121021

P121023

P121022

Uw klanten zullen enthousiast zijn: handige
draadloze oplossingen kunnen snel en netjes
geïntegreerd worden dankzij Systeem M 2.0
en het RF-systeem Connect.

P121030

Renovatie en modernisatie – een groeiende
markt die uitstekend kan worden bediend
met de RF-oplossingen van Systeem M 2.0.
Flexibiliteit, comfort en veiligheid, alles wat u
maar wenst, en dat zonder muren te moeten
aanpassen.

Connect RF-rolluikimpulsdrukker met
sensorverbinding, M-Plan

Connect RF-tussenstekker

100% flexibiliteit
voor renovaties
Verlangen naar
verandering

Draadloze oplossing
met het RF-systeem
Connect

Eenvoudig de RF-impulsdrukker van Systeem M 2.0
op de gewenste plaats bevestigen en draadloos via
RF aansluiten. En klaar!

11

Knap gedaan

P121029

Met intelligente gebouwbesturing en Systeem M 2.0
Locatie: Kantoor

De besturingscentrale
van uw bedrijf
Systeem M 2.0 – de perfecte zakenpartner

Intelligente gebouwbesturingen zijn vooral in kantoorgebouwen bijzonder rendabel: voor uw klanten, omdat ze zich op hun werk kunnen concentreren in
plaats van aan de temperatuur en verlichting te moeten denken. En voor u, omdat u met geïntegreerde en complete oplossingen aan professionele wensen
kunt voldoen. Bovendien gaat hogere energie-efficiëntie gepaard met lagere
kosten. Het perfecte verkoopvoorstel!

P121005

Naast comfort en flexibiliteit heeft uw klant
bovendien altijd de volledige controle over
zijn energieverbruik in handen. KNX levert
de nodige omstandigheden om de energieefficiëntie te optimaliseren.

P121004

Flexibiliteit en energie-efficiëntie is
essentieel voor bedrijven
De ruimtebenutting in een kantoorgebouw
kan snel veranderen: zo kan bijvoorbeeld een
kantoor worden veranderd in een vergaderruimte. Systeem M 2.0 staat samen met KNX
open voor elke verandering.

Ruimtetemperatuurregelaar, M-Elegance,
echt glas

Multifunctionele impulsdrukker, viervoudig met
ruimtetemperatuurregelaar,
M-Elegance, echt glas

100%
gebouwbesturing
Complexe
kantoorgebouwen

Oplossingen met
gecombineerde
technologieën

SeeTool

EE-oplossingen voor gebouwbesturing

Met Systeem M 2.0 kunt u intelligent netwerken
inrichten in kantoorgebouwen, van kleine kantoren
tot complexe hoofdkantoren van bedrijven.

Simulatie met de SeeTool
Dankzij de SeeTool, de nieuwe simulatietool voor
energie-efficiëntie, is het nu nog gemakkelijker om het
energieverbruik in kantoorgebouwen te evalueren.
U kunt de energiebesparingen nog voor de montage
nauwkeurig berekenen. Met de SeeTool heeft u de
beste verkoopargumenten direct voor de hand.
Plannen was nog nooit eenvoudiger!
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Intelligent

P120982

Sokkels
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Op de achtergrond,
maar met een hoofdrol

Systeem M 2.0 – het installatietalent van Duitse makelij
Hoogwaardige inbouwsokkels vormen de intelligente basis van Systeem M 2.0.
Ze bieden uw klanten flexibiliteit die hen toestaat om afdekramen en functies
ongecompliceerd te verwisselen. Het voordeel voor u ligt in de moeiteloze,
snelle en veilige montage.

Hoogwaardig schakelmateriaal, zoals inbouwsokkels, bewijzen hun kwaliteit zelfs op
plaatsen waar de klant ze bij dagelijks gebruik
niet kan zien.

Systeem M 2.0 presteert ook uitstekend achter
de schermen, met kwaliteit "van Duitse
makelij"; de sokkels zijn immers niet alleen
ontworpen voor een lange levensduur, ze
zorgen ook voor een moeiteloze, snelle en
veilige montage.

Bespaar tot

Schakelaar

25% op

P120986

montagetijd

P120985

P120988

P120987

QuickFlex®, de nieuwe basis voor veilige en
snelle montage, is nu beschikbaar voor
schakelaars en wandcontactdozen. Het
systeem werkt ondermeer met sneldraaischroeven en de nieuwe zink-geplateerde
draagring met afgeronde hoeken, waardoor
u bij de montage tot wel 25% tijd bespaart
ten opzichte van vroeger.

Wandcontactdoos
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Flexibel

P120983

Functies
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Van audio- tot tijdschakelaars

Systeem M 2.0 – verwelkomt alle functies
Schakelaars en wandcontactdozen vormen de basis van elk
schakelaarassortiment. Systeem M 2.0 is ook voor deze basiselementen de perfecte oplossing. Maar het zijn de meer dan
175 functies die aantonen waar Systeem M 2.0 echt voor staat:
een compleet assortiment van technologieën dat vanuit hetzelfde basisprincipe vertrekt.

P121002

P121000

Bewegingsmelder, 2,20 m

Multifunctionele impulsdrukker, tweevoudig met
ruimtetemperatuurregelaar

P120998

P120999

Wandcontactdoos
voor audio

Impulsdrukker, viervoudig
met IR-ontvanger

P121003

P121001

P120989

SAT-antennedoos

Draaidimmer

Wandcontactdoos met
vloerverlichting

P120997

Cinch-connector
voor audio

P120993

P120990

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos met
overspanningsbeveiliging

Schakelaar, tweevoudig
met indicatielampje en IP44

RJ45-sokkel

P120996

P120991

Schakelaar

Het assortiment omvat naast de traditionele
gebruikersinterfaces zoals wippen of wandcontactdozen, multifunctionele impulsdrukkers,
rolluikschakelaars en jaloezie-impulsdrukkers,
ook sokkels voor de aansluiting van telefoontoestellen, computers en andere communicatietechnologieën.

P120994

P120992

P120955

Per slot van rekening zijn de wensen van uw
klanten heel uiteenlopend. Hoe comfortabel,
veilig en energie-efficiënt de elektrische
installatie van uw klanten ook moet zijn, met
Systeem M 2.0 kunt u hen precies die oplossing aanbieden die ze nodig hebben, waar dan
ook.

Ruimtetemperatuurregelaar

Rolluik-impulsdrukker
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Logisch verbonden

P120981

Technologieën
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De technologie
doet er niet toe

Systeem M 2.0 – verenigt ze allemaal
Systeem M 2.0 staat voor alles open. Er bestaan geen technologische obstakels meer. U kunt vrij en oplossingsgericht denken en uw
klanten alles van een traditionele elektrische installatie tot RF-systemen en complete KNX-netwerken aanbieden.

Systeem M 2.0 + eenvoudige functies = comfort
Veel klanten kiezen voor een traditionele installatie. Systeem M 2.0 voldoet op een
betrouwbare manier aan deze wensen en biedt tegelijk talrijke innovatieve functies
in een design dat afgestemd is op de persoonlijke stijl van uw klant.

Systeem M 2.0 + KNX = efficiëntie
KNX brengt alle functies van een gebouw samen in één intelligent
systeem. Zo worden comfort, veiligheid en efficiëntie verhoogd.
Systeem M 2.0 dekt alle functies en biedt u een intelligente basis.
Bovendien levert KNX de nodige mogelijkheden om energiebesparingen
te optimaliseren.

Systeem M 2.0 + RF-systeem Connect = flexibiliteit
Met het RF-systeem Connect genieten uw klanten van de mogelijkheid om nieuwe
functies te integreren zonder bouwkundige- en grote installatiewerkzaamheden. En
omdat met Systeem M 2.0 alles verkrijgbaar is in individueel aangepaste designs, past
de nieuwe RF-oplossing naadloos in elke omgeving.

100% compatibel met
alle technologieën
Complexe
wensen

Koppelen met
Systeem M 2.0

Met Systeem M 2.0 kunt u alle
technologieën met elkaar verbinden.
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Speciaal ontworpen

P120977

Productlijnen
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Perfect design

Systeem M 2.0 biedt u totale flexibiliteit
bij het ontwerp
Systeem M 2.0 kan naadloos in elke omgeving worden geïntegreerd.
Afdekramen, oppervlakken en materialen kunnen met elkaar gecombineerd
worden tot een perfecte oplossing voor elke klant.

M-Elegance, massief
hout, beuken/polarwit

En klaar!

P121006

P121014

M-Smart, wit

M-Arc, aluminium

M-Star, chroom/antraciet

M-Plan, aluminium

M-Smart, polarwit/
antraciet

P121018

P121015

P121009

M-Plan, polarwit

P121017

P113572

M-Elegance, echt glas,
glanzend wit/polarwit

Wip

P121011

Afdekraam

P121023

P113545

Inbouwsokkel
met schakelaar

P113529

P113405

P120987

P106097

Van thermoplast, tot glas, metaal en hout. Vijf
verschillende designs bieden talrijke materialen,
oppervlakken en kleuren waaruit uw klanten hun
eigen individuele stijl kunnen creëren.

M-Arc, nachtblauw/
aluminium

M-Star, gepolijst koper/
polarwit
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Het persoonlijke tintje

Systeem M 2.0 vult de individuele woonstijl aan

M-Elegance, echt glas,
onyxzwart/polarwit

P121028

P121025

P121026

P121031

Woonruimten weerspiegelen altijd het individuele karakter. Het is geruststellend
dat Systeem M 2.0 uw klanten alle vrijheid geeft die ze verlangen. Designs, kleuren en materialen kunnen precies worden aangepast in functie van het meubilair, de muren en het concept van de ruimte. En soms moet gewoon nog beslist
worden of de schakelaar bij de gordijnen past. Maar hoe kan het ook anders,
met Systeem M 2.0!

M-Elegance, metaal,
chroom/polarwit

M-Elegance, massief
hout, beuken/polarwit

M-Elegance – pure elegantie
P121027

Kenmerkende hoge kwaliteit. M-Elegance is een exclusieve schakelaar met échte materialen zoals hout, glas en metaal die perfect in
elke verfijnde omgeving past.
M-Elegance, echt glas,
glanzend wit/polarwit
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P121016

P121033
P121017

P121032

M-Plan, aluminium

M-Plan, antraciet

M-Plan – strak en eenvoudig
P121023

M-Plan is teruggebracht tot de essentie en staat voor eenvoudige
ontwerpprincipes. De ideale schakelaar voor liefhebbers van discreet
design.

P121009

M-Plan, polarwit

M-Smart, polarwit/
antraciet

M-Smart – mooi en robuust
P121011

Met zijn lineaire design en discrete uiterlijk slaat de M-Smart-schakelaar
altijd een goed figuur, ongeacht uw persoonlijke woonstijl. Kortom: het
is de perfecte basisschakelaar.
M-Smart, polarwit
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