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Po čom túžime
Pokiaľ sa jedná o moderný interiér domácnosti, chceme produkty, ktoré
vyzerajú elegantne, uľahčia život a samozrejme zvýšia úroveň komfortu.
Tiež chceme produkty, ktoré majú osobitosť, štýl a úroveň. Milujeme vzhľad
ušľachtilých materiálov. A samozrejme preferujeme dobrú cenu.
Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli navrhnuté práve
s ohľadom na tieto predstavy zákazníkov.
Vďaka širokej palete povrchových úprav ponúka Sedna neodolateľný štýl.
Vďaka úplnej vzájomnej kombinovateľnosti je Sedna nekonečný zdroj
inšpirácie a jedinečný prvok každého moderného interiéru.
Vďaka priaznivej cene je Sedna dostupným doplnkom každého moderného
interiéru.
Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté
s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.
Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia.
Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort,
spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
Sedna je jasná voľba elektro profesionálov i spokojných užívateľov.
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Štýl
Odvážny a sofistikovaný dizajn
Sedna je nová generácia vypínačov inšpirovaná módou a interiérovým dizajnom. Rad Sedna
s prepracovanou estetikou a modernými líniami, ktoré reflektujú na súčasné trendy, je omnoho viac
než len kozmetický detail. Je skôr čerešničkou na torte, ktorá dodá šmrnc každému interiéru.
Môžete si vybrať z dvoch produktových radov Sedna Design a Sedna Elements. Kombinácie
povrchových úprav mechanizmov a krycích rámčekov výborne doplnia rôzne dizajnové trendy, od
industriálnej elegancie, cez severský štýl, až po Vintage alebo čisto prírodný štýl a prispôsobia tak
výsledok akémukoľvek štýlu alebo preferenciám.

Sedna Design

Sedna Elements

Rozlúčte sa s prachom
Hrany krycích rámčekov sú
zaoblené – ich zakrivenie
sa zvažuje smerom k stene.
Tento tvar bol špeciálne
navrhnutý tak, aby sa
zamedzilo usadzovaniu
prachu. Lesklé materiály
boli, pochopiteľne, zvolené
pre ich atraktívny vzhľad,
ale tiež pre ich zníženú
mieru usadzovania prachu.
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Funkcie
Dokáže uspokojiť každú požiadavku
Vypínače a zásuvky,
žalúziové ovládače
a k tomu termostaty
a USB nabíjačky...
Sedna ponúka
moderné funkcie,
ktoré prekonajú
vaše očakávania
a prinesú väčší
komfort a pohodlie
všetkým členom vašej
domácnosti.

Inštalácia
Šetrite čas a dodávajte dokonalé riešenie
Rad Sedna ide ešte ďalej, pokiaľ ide o ergonómiu, jednoduchosť montáže a obsluhy, ako aj spoľahlivosť a kvalitu povrchovej
úpravy. Nová platforma Sedna bola navrhovaná so zreteľom na vaše potreby a obsahuje nasledujúce funkcie:
• Univerzálne krycie rámčeky pre 1 až 5 funkcií je možné montovať horizontálne alebo vertikálne.
• Krycie rámčeky pre rad Sedna Design majú krytie IP20 a aj IP44, čím sa štyrikrát znížil počet rôznych produktov potrebných
na kompletnú inštaláciu.
• Krycie rámčeky sa pripevňujú pomocou 8-bodového zacvakávacieho systému, vďaka čomu sú dokonale zarovnané
s nerovnou stenou alebo vyčnievajúcimi či príliš zapustenými elektroinštalačnými krabicami.
• Montážne rámčeky do seba zapadajú pomocou zámkov pre perfektné vyrovnanie až 5 prístrojov vedľa seba.
Tieto vlastnosti v kombinácii s kvalitným vyhotovením a použitými materiálmi vás veľmi rýchlo presvedčia o vhodnosti produktov
Sedna na všetky vaše projekty.
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1

1-Z
 aisťovací montážny rámček na jednoduché
zarovnanie viacerých prístrojov.
2

3
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Vybrané nové funkcie

1

2-S
 krutkové otvory na kompenzáciu nesprávne
zarovnaných inštalačných krabíc.
3-O
 sem upevňovacích bodov na jednoduché
a spoľahlivé upevnenie rámčeka.
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Sedna Design
Výnimočný štýl
Sofistikované línie a štyri povrchové úpravy radu Sedna Design
boli navrhnuté tak, aby vhodne dopĺňali súčasné moderné interiéry
a pomáhali vytvárať prepracované a príjemné prostredie. Jemné
krivky radu Sedna sú potešením pri každom dotyku a ich dokonalá
povrchová úprava je priam hodvábne hladká.

Biela

Béžová

Aluminium

Antracit

Pre vašu
kúpeľňu
Krycie rámčeky
Sedna Design je
možné kombinovať
s mechanizmami
IP44, ktoré majú
membránové
tesnenia a použiť
ich pre inštaláciu
v miestnostiach so
zvýšenou vlhkosťou.
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Sedna Elements
Urobte dojem
Decentná kombinácia
plochých a zaoblených tvarov
v mimoriadne štruktúrovanom
dizajne vštepuje radu Sedna
Elements nádych inovácie.
Zaoblený profil vytvára ilúziu, že
vypínač nie je v jednej rovine so
stenou, ale skôr pláva pred ňou,
čo vzbudzuje dojem ľahkosti
a elegancie.
Povrchové úpravy radu Sedna
Elements na pohľad aj na dotyk
pôsobia ako sklo, drevo, kov
alebo kameň.
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Sedna Elements
vzhľad dreva
Ak vaši zákazníci vyhľadávajú riešenia pre
teplý a autentický interiér, nič sa nevyrovná
pocitu, ktorý evokuje drevo.
Drevo rezonuje s ľudskou túžbou žiť v súlade
s prírodou a nájsť spojenie so svojimi
predkami. Navyše, farba a kresba dreva
vzbudzuje dojem luxusu ktorá sa v dnešných
interiéroch stala nevyhnutnosťou.

Breza

Breza / Antracit

Wenge*

Wenge* / Aluminium
* Pripravujeme v r. 2021
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Sedna Elements
vzhľad kameňa
Surové, neopracované materiály si stále
viac nachádzajú svoje miesto v aktuálnych
trendoch interiérového dizajnu. Bridlica a jej
modernejší nasledovník, betón, sú synonymom
pevnosti a stability. Pri použití v interiéry
tieto materiály evokujú nevšedný druh krásy,
dokonca až ľahkosť.
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Betón / Antracit

Betón / Biela

Bridlica / Aluminium

Bridlica / Antracit
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Sedna Elements
vzhľad skla
Sklo môže svetlo odrážať, prepúšťať, prípadne
oboje. Vďaka tomu je možné vytvárať
zaujímavé vizuálne efekty. Krásny lesklý povrch
– v bielej alebo čiernej farbe – dokáže dodať
ten pravý „šmrnc“ dizajnu každého interiéru.
Hlboký sofistikovaný dymový matný povrch je
nesporne elegantný.
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Biele sklo / Biela

Dymové sklo / Aluminium

Tmavé sklo / Antracit

Tmavé sklo / Biela
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Sedna Elements
vzhľad kovu
Kov je jednoducho v kurze. Navyše, jedine
kov dokáže dizajnu interiéru vštepiť jedinečnú
energiu a súčasne atraktívny vzhľad.

Leštené zlato* / Biela

Leštené zlato* / Antracit

Leštený hliník*

Leštený hliník* / Antracit

Výstredný mimoriadne lesklý povrch saténovej
zlatej farby si zamilujete. Ak hľadáte niečo
diskrétnejšie a rozhodnete sa pre leštený
hliník, určite to neoľutujete.
* Pripravujeme v r. 2021
www.se.com/sk | www.mojvypinac.sk
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Prehľad sortimentu Sedna
Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi kombináciami produktov Sedna, ktoré odporúčajú
naši dizajnéri.
Samozrejme, pokiaľ ide o interiér vašej domácnosti, možnosti sú prakticky neobmedzené.

Sedna Design

Biela

Béžová

Aluminium

Antracit

Sedna Elements
vzhľad dreva

Wenge*

Breza

vzhľad kovu

Leštený hliník*

Leštené zlato*

* Pripravujeme v r. 2021

vzhľad kameňa

Betón

Bridlica

vzhľad skla

Biele sklo
14

Dymové sklo

Tmavé sklo
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Dokonalá symbióza
Sedna ponúka množstvo variácií. Vybraný rámček, ktorý najlepšie vyhovuje štýlu
interiéru možno doplniť rovnakým alebo kontrastným mechanizmom.

Perfektné zarovnanie na stene
Krycie rámčeky
sú vždy dokonale
zarovnané so stenou.
Vďaka 8-bodovému
systému uchytenia
dokonale priľnú aj
k nerovnej stene
a vidíte len ich
jedinečný štýl.
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Sedna
Domov, sladký domov
Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.
Získate všetko, čo potrebujete – sofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti
pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
Ovládanie osvetlenia
Či už si vyberiete jednoduchý vypínač alebo
otočný stmievací spínač, obidva produkty
sú navrhnuté pre všetky typy osvetlenia,
dokonca aj pre LED osvetlenie. Pohybový
senzor pomáha znižovať spotrebu elektrickej
energie na minimum a zvyšuje bezpečnosť
presunov počas noci.
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Jednopólový
spínač

Trojnásobný
jednopólový spínač

Univerzálny otočný
LED stmievač

Detektor pohybu
160° s vypínačom

Ovládač s tiahlom

Nočné orientačné
osvetlenie
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Ovládanie žalúzií
Žalúziové ovladače vám umožňujú
ľahko otvoriť a zatvoriť žalúzie, aby ste
chránili svoju domácnosť pred slnkom
a nepovolanými návštevníkmi.
Žalúziový ovládač

Zásuvky
Zásuvky sú vybavené clonkami, ktoré
chránia pred dotykom častí pod napätím
a znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
K dispozícii aj vo verzii odolnej voči prachu
a vode s klasifikáciou IP44.

Zásuvka s clonkami

Zásuvka
dvojnásobná

Zásuvka s krytom
IP44

Dvojitá USB
A+A nabíjačka

Dvojitá USB
A+C nabíjačka
s držiakom na
smartfón

Zásuvka pre dva
reproduktory

Adaptér pre
konektory (RJ45,
HDMI, VGA)

Izbový termostat

Podlahový termostat
(vrátane podlahovej sondy)

USB zásuvky
So správnou USB nabíjačkou na tom
správnom mieste v domácnosti je
jednoduché udržiavať všetky vaše moderné
zariadenia nabité.

Multimédiá
Sortiment Sedna zahŕňa všetky rezidenčné
a komerčné prípojky: konektory RJ45 pre
sieťové káble; konektory HDMI pre HDTV
a AV zariadenia; a konektory USB na priame
nabíjanie telefónov a iných zariadení.

Regulácia teploty
Termostat Sedna udržiava konštantnú
a príjemnú teplotu v celej domácnosti
a pomáha znižovať spotrebu energie
zapnutím vykurovania iba v prípade potreby.

www.se.com/sk | www.mojvypinac.sk

17

Vďaka mimoriadne
jednoduchej inštalácii ušetríte
neuveriteľne veľa času

18
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Mechanizmy Sedna Design/Elements:
navrhnuté tak, aby vyhovovali vašim potrebám
V spoločnosti Schneider Electric počúvame ohlasy nielen dizajnérov, užívateľov,
ale aj elektro profesionálov. Nový a aktualizovaný sortiment Sedna sa ľahko pripája,
nastavuje, upevňuje, montuje a testuje! Inštalácia nebola nikdy taká rýchla, jednoduchá
a pohodlná.

Nové funkcie
Jeden univerzálny krycí rámček na
vodorovnú alebo zvislú inštaláciu
Vďaka svojej plne symetrickej konštrukcii je
možné rovnaký rámček použiť pre horizontálne
aj vertikálne inštalácie.

Vyrovnanie nerovností
Vďaka adaptabilným zúbkom na prístroji bude
krycí rámček zarovnaný so stenou, aj keď
inštalačné krabice nie sú presne zarovnané.

Montážne rámčeky do seba zapadajú

A už žiadny prach

Dva zárezy na každej strane rámu uľahčujú
zarovnanie viacerých prístrojov.

Krycie rámčeky boli
špeciálne navrhnuté
tak, aby sa zamedzilo
usadzovaniu prachu.

Drážky pre skrutky

Osem montážnych bodov

Drážky pre skrutky umožňujú rotáciu
mechanizmov v oboch smeroch, aby sa
vykompenzovali nezarovnané inštalačné
krabice.

Vkladanie a upevňovanie rámu je veľmi
jednoduché a spoľahlivé vďaka silnej a robustnej
8-bodovej fixácii.
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Nové funkcie
Viac miesta na kabeláž

Perfektné zarovnanie

Vďaka kompaktnému dizajnu
a nízkemu profilu (24 mm) sa spínače
Sedna jednoducho zapájajú a montujú
do nástennej krabice aj do nízkej
krabice pod omietku.

Nová konštrukcia mechanizmu umožňuje
rovné a hladké vysunutie čeľustí rozperiek.
Pri inštalácii pomocou rozperiek je
nutné použiť špeciálné elektroinštalačné
krabice.

Zásuvka
Bezskrutkové svorky
Mechanizmy pre zapustenú montáž sa
jednoducho, rýchlo a bezpečne inštalujú.
Bezskrutkové svorky zásuviek Sedna umožňujú
jednoduché, rýchle a spoľahlivé zapájanie.

Uvoľňovacie tlačidlá s jednoduchou
obsluhou
Uvoľňovacie tlačidlá sú ľahko prístupné a veľké,
aby sa dali jednoducho stlačiť.
Vylepšený mechanizmus umožňuje ešte
plynulejšie uvoľnenie.

Rozperky

20

se.com

Ochrana rozperiek

Funkcia zatiahnutia rozperiek

Rozperky sú úplne
zasunuté dovnútra krytu,
aby sa počas inštalácie
nemohli zachytiť,
s cieľom zníženia
možnosti zranení.

Vďaka funkcii zatiahnutia rozperiek je
montáž a polohovanie jednoduchšie ako
kedykoľvek predtým.
Pri inštalácii pomocou rozperiek je
nutné použiť špeciálné elektroinštalačné
krabice.
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Mechanizmy pre spínače a tlačidlá

Kónické káblové
vstupy
Kónické káblové
vstupy uľahčujú zapojenie pripojovacích
vodičov do svorkovníc. Vďaka väčším
otvorom zaberie aj
pripojenie hrubších
káblov menej času.

Schéma zapojenia
Schéma zapojenia
je zobrazená na
zadnej časti spínača
a tlačidla.
Nájdete tu
jednoznačné
označenie typu
spínača a možností
pripojenia.

Piktogram zapnutej
polohy
Piktogram na zadnej
strane mechanizmu
ukazuje spínaciu
polohu vypínača.

Pohodlné testovanie z prednej strany
Kontrolné body umožňujú pohodlné testovanie
všetkých funkcií a meranie z prednej strany –
takže vôbec nemusíte odmontovať spínač.

Krabica pre
zapustenú montáž
Žltá krabica pre zapustenú montáž Multifix
Plus 2, dutá stena, jednoduchá 65 x 45 mm

LED moduly
Teraz si môžete obohatiť nový rad tlačidiel
a mechanizmov spínačov z radu Sedna jedným z troch
rôznych LED modulov osvetlenia bez nutnosti odstrániť
mechanizmy z krabice. Kompatibilita je zaručená pri
nových inštaláciách aj renovačných projektoch.

Ako alternatívu k bežným inštalačným krabiciam
môžete použiť inštalačnú krabicu Multifix
pre duté steny (IMT35150). Pre viacnásobnú
inštaláciu možno použiť spojku krabíc
(IMT35180).

• LED modul indikačné svetlo, červené
• LED modul orientačné svetlo, modré
• LED modul osvetlenia pre spínač na hotelové karty,
modrý

Sedna Design: rámčeky IP44
Vďaka membránovému tesneniu okolo
mechanizmu a pod klapkou spínača spĺňa
nový rámček Sedna Design nielen požiadavky
na krytie IP20, ale aj na krytie IP44 - je odolný
proti poveternostným vplyvom a vlhkosti.
Rámčeky Sedna Design môžete
použiť s prístrojmi IP44 a mať ich tak
v jednonásobnom až päťnásobnom prevedení
a vo všetkých farbách Sedna Design.
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Mechanizmy Sedna Design / Elements
* Pripravujeme v r. 2021
Mechanizmus,
bez rámčeka

Biela

Béžová

Aluminium

Antracit

Breza

Wenge*

Leštený hliník*

Spínač jednopólový 10AX r. 1

SDD111101

SDD112101

SDD113101

SDD114101

SDD180101

SDD181101

SDD170101

Spínač dvojpólový 10AX r. 2

SDD111102

SDD112102

SDD113102

SDD114102

SDD180102

SDD181102

SDD170102

Spínač dvojpólový 16AX r. 2

SDD111162

SDD112162

-

-

-

-

-

Prepínač sériový 10AX r. 5

SDD111105

SDD112105

SDD113105

SDD114105

SDD180105

SDD181105

SDD170105

Prepínač striedavý 10AX r. 6

SDD111106

SDD112106

SDD113106

SDD114106

SDD180106

SDD181106

SDD170106

Prepínač striedavý 16AX r. 6

SDD111166

SDD112166

SDD113166

SDD114166

-

-

-

Prepínač krížový 10AX r. 7

SDD111107

SDD112107

SDD113107

SDD114107

SDD180107

SDD181107

SDD170107

Prepínač dvojitý striedavý 10AX r. 6+6

SDD111108

SDD112108

SDD113108

SDD114108

SDD180108

SDD181108

SDD170108

Spínač trojnásobný 10AX r. 1+1+1 (Pripravujeme v r. 2021) SDD111103

SDD112103

SDD113103

SDD114103

-

-

-

Spínače 250 VAC, bezskrutkové svorky

Spínače s kontrolkou, 250 V AC, bezskrutkové, kontrolka modrá orientačná alebo červená signalizačná
Spínač jednopólový 10AX r. 1, orientačná

SDD111101L

SDD181101L

SDD170101L

Spínač jednopólový 10AX r. 1, signalizačná

SDD111101N SDD112101N SDD113101N SDD114101N -

SDD112101L

SDD113101L

SDD114101L

SDD180101L

-

-

Spínač dvojpólový 10AX r. 2, signalizačná

SDD111102N SDD112102N -

-

-

-

-

Spínač dvojpólový 16AX r. 2, signalizačná

SDD111162N SDD112162N -

-

-

-

-

Prepínač sériový 10AX r. 5, orientačná

SDD111105L

SDD112105L

SDD113105L

SDD114105L

SDD180105L

SDD181105L

SDD170105L

Prepínač striedavý 10AX r. 6, orientačná

SDD111106L

SDD112106L

SDD113106L

SDD114106L

SDD180106L

SDD181106L

SDD170106L

Prepínač striedavý 16AX r. 6, orientačná

SDD111166L

SDD112166L

SDD113166L

SDD114166L

-

-

-

Prepínač striedavý 10AX r. 6, signalizačná

SDD111106N SDD112106N -

-

-

-

-

Prepínač krížový 10AX r. 7, orientačná

SDD111107L

SDD112107L

SDD113107L

SDD114107L

-

-

-

Tlačidlo jednopólové 1/0

SDD111111

SDD112111

SDD113111

SDD114111

SDD180111

SDD181111

SDD170111

Tlačidlo jednopólové 1/0, symbol zvončeka

SDD111131

SDD112131

SDD113131

SDD114131

SDD180131

SDD181131

SDD170131

Tlačidlo jednopólové 1/0, symbol svetla

SDD111132

SDD112132

SDD113132

SDD114132

SDD180132

SDD181132

SDD170132

Tlačidlo striedavé r. 6So

SDD111116

SDD112116

SDD113116

SDD114116

-

-

-

Tlačidlový ovládač s tiahlom 1/0

SDD111122

SDD112122

SDD113122

SDD114122

-

-

-

Tlačidlo dvojité 1/0+1/0

SDD111118

SDD112118

SDD113118

SDD114118

SDD180118

SDD181118

SDD170118

Tlačidlá 10A, 250 VAC, bezskrutkové

Tlačidlá s kontrolkou, 10 A, 250 VAC, bezskrutkové, modrá orientačná kontrolka
Tlačidlo jednopólové 1/0, orientačná

SDD111111L

SDD112111L

SDD113111L

SDD114111L

SDD180111L

SDD181111L

SDD170111L

Tlačidlo jednopólové 1/0, orientačná, symbol zvončeka

SDD111131L

SDD112131L

SDD113131L

SDD114131L

SDD180131L

SDD181131L

SDD170131L

Tlačidlo jednopólové r1/0, orientačná, symbol svetla

SDD111132L

SDD112132L

SDD113132L

SDD114132L

SDD180132L

SDD181132L

SDD170132L

Tlačidlo jednopólové 1/0, orientačná, popisové pole

SDD111133L

SDD112133L

-

-

-

-

-

Tlačidlo striedavé r. 6So, orietnačná

SDD111116L

SDD112116L

-

-

-

-

-

SDD114143L

-

-

-

Tlačidlá s kontrolkou, 10 A, 12 VAC, bezskrutkové, modrá orientačná kontrolka
Tlačidlo jednopólové 1/0, orientačná, popisové pole

SDD111143L

SDD112143L

SDD113143L

Ovládače roliet/žalúzií, 10A, 250 VAC, bezskrutkové, s elektrickým blokovaním
Spínač žaluzií

SDD111104

SDD112104

SDD113104

SDD114104

SDD180104

SDD181104

SDD170104

Tlačidlový ovládač žaluzií

SDD111114

SDD112114

SDD113114

SDD114114

SDD180114

SDD181114

SDD170114

LED stmievač, RC, 3-200 W (Pripravujeme v r. 2021) SDD111501

SDD112501

SDD113501

SDD114501

SDD180501

SDD181501

-

LED stmievač, univerzálny, 5-200 W, stried. ovládanie SDD111502

SDD112502

SDD113502

SDD114502

SDD180502

SDD181502

-

Náhradná doska s kolieskom pre otočný stmievač

SDD111503

SDD112503

SDD113503

SDD114503

SDD180503

SDD181503

-

SDD111504

SDD112504

SDD113504

SDD114504

SDD180504

SDD181504

-

Otočný priestorový termostat s vypínačom, 16A

SDD111506

SDD112506

SDD113506

SDD114506

SDD180506

SDD181506

-

Otočný podlahový termostat s vypínačom
a podlahovým čidlom, 16A

SDD111507

SDD112507

SDD113507

SDD114507

SDD180507

SDD181507

-

Otočné stmievače, 230 VAC

Detektory pohybu, 230 VAC
Detektor pohybu so spínačom, 160°, 2000 W

Termostaty, 230 V AC
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Mechanizmy Sedna Design / Elements
* Dostupné v r. 2021
Mechanizmus,
bez rámčeka

Mechanizmus bez rámečku

Bílá
Biela

Béžová

Aluminium

Antracit

Bříza
Breza

Wenge
Wenge*

Brouš. hliník
Leštený
hliník*

Zásuvka 2P+E, skrutková

SDD111011

SDD112011

SDD113011

SDD114011

-

-

-

Zásuvka 2P+E, bezskrutková

SDD111012

SDD112012

SDD113012

SDD114012

SDD180012

SDD181012

SDD170012

Zásuvky, 16A, 250 V AC, s clonkami

Zásuvka 2P+F, skrutková, červená
Zásuvka dvojnásobná 2x2P+E, skrutková

SDD115011
SDD311211C SDD312211C SDD313211C SDD314211C SDD380211C SDD381211C SDD314211C

Dátové zásuvky a adaptéry
Zásuvka 1xRJ45 Kat.5e UTP

SDD111451

SDD112451

SDD113451

SDD114451

SDD180451

SDD181451

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.5e UTP

SDD111452

SDD112452

SDD113452

SDD114452

SDD180452

SDD181452

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.5e STP

SDD111451S

SDD112451S

SDD113451S

SDD114451S

-

-

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.5e STP

SDD111452S

SDD112452S

SDD113452S

SDD114452S

-

-

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6 UTP

SDD111461

SDD112461

SDD113461

SDD114461

SDD180461

SDD181461

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6 UTP

SDD111462

SDD112462

SDD113462

SDD114462

SDD180462

SDD181462

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6 STP

SDD111461S

SDD112461S

SDD113461S

SDD114461S

SDD180461S

SDD181461S

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6 STP

SDD111462S

SDD112462S

SDD113462S

SDD114462S

SDD180462S

SDD181462S

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6A UTP

SDD111466

SDD112466

SDD113466

SDD114466

SDD180466

SDD181466

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6A UTP

SDD111467

SDD112467

SDD113467

SDD114467

SDD180467

SDD181467

-

Zásuvka 1xRJ45 Kat.6A STP

SDD111466S

SDD112466S

SDD113466S

SDD114466S

SDD180466S

SDD181466S

-

Zásuvka 2xRJ45 Kat.6A STP

SDD111467S

SDD112467S

SDD113467S

SDD114467S

SDD180467S

SDD181467S

-

Adaptér 1xRJ45, mechanizmy KRONE

SDD111441C SDD112441C SDD113441C SDD114441C -

-

-

Adaptér 1xRJ45, mechanizmy RDM

SDD111442C SDD112442C -

-

-

-

-

Adaptér 1xRJ45, mechanizmy SYSTIMAX

SDD111443C SDD112443C -

-

-

-

-

Adaptér 2xRJ45, mechanizmy AMP, MOLEX, KELINE SDD111444C SDD112444C SDD113444C SDD114444C Adaptér 1x pre Keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA) SDD111421

-

-

SDD112421

SDD113421

SDD114421

-

-

-

Telefónne zásuvky
1xRJ11 zásuvka

SDD111491

SDD112491

SDD113491

SDD114491

SDD180491

SDD181491

-

2xRJ11 zásuvka

SDD111492

SDD112492

SDD113492

SDD114492

SDD180492

SDD181492

-

Kombinovaná zásuvka TV/RJ45 Kat.6 UTP

SDD111469T

SDD112469T

SDD113469T

SDD114469T

SDD180469T

SDD181469T

-

Kombinovaná zásuvka RJ11/RJ45 Kat.5e UTP

SDD111458

SDD112458

SDD113458

SDD114458

-

-

-

Kombinovaná zásuvka RJ11/RJ45 Kat.6 UTP

SDD111468

SDD112468

SDD113468

SDD114468

SDD180468

SDD181468

-

Kombinované zásuvky

Ako zostaviť prístroj Sedna?

kovový montážny rámček
s mechanizmom

www.se.com/sk | www.mojvypinac.sk

krycí rámček

kompletný prístroj
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Mechanizmy Sedna Design / Elements
* Dostupné v r. 2021
Mechanizmus,
bez rámčeka

Mechanizmus bez rámečku

Bílá
Biela

Béžová

Aluminium

Antracit

Bříza
Breza

Wenge
Wenge*

Leštěný hliník*
hliník
Leštený

TV zásuvka, koncová, 4 dB

SDD111471

SDD112471

SDD113471

SDD114471

SDD180471

SDD181471

-

TV zásuvka, prechodná, 7 dB

SDD111474

SDD112474

SDD113474

SDD114474

SDD180474

SDD181474

-

TV zásuvka, prechodná, 10 dB

SDD111478

SDD112478

SDD113478

SDD114478

SDD180478

SDD181478

-

TV/R zásuvka, koncová, 4 dB

SDD111471R

SDD112471R

SDD113471R

SDD114471R

SDD180471R

SDD181471R

-

TV/R zásuvka, prechodná, 7 dB

SDD111474R

SDD112474R

SDD113474R

SDD114474R

SDD180474R

SDD181474R

-

TV/R zásuvka, prechodná, 10 dB

SDD111478R

SDD112478R

SDD113478R

SDD114478R

SDD180478R

SDD181478R

-

TV/SAT zásuvka, koncová, 4 dB

SDD111471S

SDD112471S

SDD113471S

SDD114471S

SDD180471S

SDD181471S

-

TV/SAT zásuvka, prechodná, 7 dB

SDD111474S

SDD112474S

SDD113474S

SDD114474S

SDD180474S

SDD181474S

-

TV/SAT zásuvka, prechodná, 10 dB

SDD111478S

SDD112478S

SDD113478S

SDD114478S

SDD180478S

SDD181478S

-

Zásuvka TV/R/SAT, koncovka, 4 dB

SDD111481

SDD112481

SDD113481

SDD114481

SDD180481

SDD181481

-

Zásuvka TV/R/SAT, priebežná, 7 dB

SDD111484

SDD112484

SDD113484

SDD114484

SDD180484

SDD181484

-

Zásuvka TV/R/SAT, priebežná, 10 dB

SDD111488

SDD112488

SDD113488

SDD114488

SDD180488

SDD181488

-

Zásuvka TV/SAT/SAT, koncovka, 2 dB

SDD111481S

SDD112481S

SDD113481S

SDD114481S

SDD180481S

SDD181481S

-

Dvojitá reproduktorová zásuvka

SDD111411

SDD112411

SDD113411

SDD114411

SDD180411

SDD181411

-

Káblová vývodka

SDD111903

SDD112903

SDD113903

SDD114903

SDD180903

SDD181903

-

Záslepka

SDD111904

SDD112904

SDD113904

SDD114904

SDD180904

SDD181904

-

Časový spínač, 10 A

SDD111508

SDD112508

SDD113508

SDD114508

SDD180508

SDD181508

-

Kartový spínač, 10 AX

SDD111121

SDD112121

SDD113121

SDD114121

SDD180121

SDD181121

-

Kartový spínač s oneskorením, 8 A

SDD111121E

SDD112121E

SDD113121E

SDD114121E

SDD180121E

SDD181121E

-

Dvojitá USB nabíjačka, A+A, 2,1 A

SDD111401

SDD112401

SDD113401

SDD114401

SDD180401

SDD181401

-

Dvojitá USB nabíjačka, A+C, 2,4 A

SDD111402

SDD112402

SDD113402

SDD114402

SDD180402

SDD181402

-

Zásuvka s vyrovnaným potenciálom

SDD111061

-

-

-

-

-

-

Anténové zásuvky

Ďalšie funkcie

Nočné orientačné osvetlenie 250 V ~ – 3 W

SDD111906

Prístroje v krytí IP44, 10A, bezskrutkové svorky
Spínač jednopólový r. 1, IP44

SDD211101

SDD212101

SDD213101

SDD214101

SDD280101

SDD281101

SDD270101

Spínač dvojpólový r. 2, IP44

SDD211102

SDD212102

SDD213102

SDD214102

-

-

-

Prepínač sériový r. 5, IP44

SDD211105

SDD212105

SDD213105

SDD214105

SDD280105

SDD281105

SDD270105

Prepínač striedavý r. 6, IP44

SDD211106

SDD212106

SDD213106

SDD214106

SDD280106

SDD281106

SDD270106

Prepínač krížový r. 7, IP44

SDD211107

-

-

-

-

-

-

Tlačidlo jednopólové 1/0, symbol zvončeka, IP44

SDD211131

SDD212131

-

-

-

-

-

Tlačidlo jednopólové 1/0, symbol svetla, IP44

SDD211132

SDD212132

SDD213132

SDD214132

-

-

-

Zásuvka 230V 16A IP44, skrutková

SDD211013

SDD212013

SDD213013

SDD214013

SDD280013

SDD281013

SDD270013

Zásuvka 230V 16A IP44, bezskrutková

SDD211014

SDD212014

SDD213014

SDD214014

-

-

-
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Krycie rámčeky Sedna Design
Krycí rámček Sedna Design

Univerzálne krycie rámčeky IP20 a IP44* Jednonásobný

Dvojnásobný

Trojnásobný

Štvornásobný

Päťnásobný

Biela

SDD311801

SDD311802

SDD311803

SDD311804

SDD311805

Béžová

SDD312801

SDD312802

SDD312803

SDD312804

SDD312805

Aluminium

SDD313801

SDD313802

SDD313803

SDD313804

SDD313805

Antracit

SDD314801

SDD314802

SDD314803

SDD314804

SDD314805

Biela

SDD311809

-

-

-

-

Béžová

SDD312809

-

-

-

-

Aluminium

SDD313809

-

-

-

-

Antracit

SDD314809

-

-

-

-

Rámčeky s držiakom na mobil**

* Pre horizontálnu i vertikálnu montáž
** Pripravujeme v r. 2021

Krycie rámčeky Sedna Elements
Krycí rámček Sedna Elements

Univerzálne krycie rámčeky IP20

Jednonásobný

Dvojnásobný

Trojnásobný

Štvornásobný

Päťnásobný

Breza

SDD380801

SDD380802

SDD380803

SDD380804

SDD380805

Wenge**

SDD381801

SDD381802

SDD381803

SDD381804

SDD381805

Leštený hliník**

SDD370801

SDD370802

SDD370803

SDD370804

SDD370805

Leštené zlato**

SDD371801

SDD371802

SDD371803

SDD371804

SDD371805

Biele sklo

SDD360801

SDD360802

SDD360803

SDD360804

SDD360805

Tmavé sklo

SDD361801

SDD361802

SDD361803

SDD361804

SDD361805

Dymové sklo

SDD362801

SDD362802

SDD362803

SDD362804

SDD362805

Betón

SDD390801

SDD390802

SDD390803

SDD390804

SDD390805

Bridlica

SDD391801

SDD391802

SDD391803

SDD391804

SDD391805

* Pre horizontálnu i vertikálnu montáž
** Pripravujeme v r. 2021

Povrchové inštalačné krabice
Univerzálne nástenné krabice

Jednonásobná

Biela

SDD111901

Viacnásobná (dvojnásobná až päťnásobná)
SDD111901 + (1 až 4x) SDD111902

Béžová

SDD112901

SDD112901 + (1 až 4x) SDD112902

Aluminium

SDD113901

SDD113901 + (1 až 4x) SDD113902

Antracit

SDD114901

SDD114901 + (1 až 4x) SDD114902

Pozn: Určené len pre rámčeky Sedna Design, vhodné ako pre horizontálnu, tak pre vertikálnu montáž.
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Naša podpora pre profesionálov
Podpora predaja
Pre vašu úspešnú prácu sme pripravili mnoho podporných materiálov, ktoré si môžete objednať v tlačenej podobe alebo on-line.

Prezentačné materiály

Tlačené a online materiály

Technická podpora

Pre našich partnerov ponúkame
prezentačné kufre,
plastové prezentéry
alebo nástenné
panely.

Katalógy, brožúry a letáky, ktoré
nájdete na se.com/sk alebo na
www.mojvypinac.sk, sú k dispozícii
väčšinou aj v tlačenej podobe. Pozrite
si videá s montážou Sedna zásuviek
a vypínačov. Môžete nás sledovať
na Facebooku, kde zverejňujeme
zaujímavé tipy, novinky a informácie.

Kontaktujte našu technickú podporu
- telefonicky na 0850 123 455 alebo
mailom na sk.schneider@se.com.
Radi vám pomôžeme.

Zákaznícke
centrum
0850 123 455

Aplikácia mySchneider
Spoznajte našu aplikáciu
mySchneider,
ktorá ponúka nepretržitý
prístup k nášim katalógom,
podpore a informáciám
od expertov. Stiahnite si aplikáciu,
zaregistrujte sa a majte všetky
informácie pod palcom.
5 užitočných funkcií:
• Prezrite si našu kompletnú ponuku
vrátane cien, často kladených otázok,
dokumentov a ďalších dôležitých
informácií.

• Vyhľadávajte informácie o produktoch
pomocou zabudovaného skenera čiarových
kódov/kódov QR, čím ušetríte čas.
• Nájdite najbližšieho distribútora, ktorý
vám pomôže okamžite získať požadované
produkty
• Zaregistrujte sa v aplikácii a dostávajte
v reálnom čase upozornenia na
aktualizované technické dokumenty
a produktové novinky.
• Aplikácia mySchneider je navrhnutá pre
zariadenia so systémom iOS™ a Android™
a je k dispozícii vo viac ako 30 jazykoch.

Skontrolujte dostupnosť tovaru online
Kliknite na sklady.se.com a zistite
jednoducho online, kde vo vašom okolí
môžete konkrétny tovar ihneď zakúpiť.
Vyhľadávač dostupnosti produktov
Schneider Electric pre vybrané
partnerské veľkoobchody:

Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.

SKCOM401

•	stačí zadať referenciu hľadaného produktu, alebo jeho opis (stačí aj čiastočný)
• zvolíte mesto, veľkoobchod či lokalizujete svoju polohu
•	systém vám ponúkne zoznam predajných miest vrátane počtu kusov skladom
na predajni či centrálnom sklade
•	ak chcete produkty objednať, odporúčame kontaktovať priamo daný
veľkoobchod

Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
Zákaznícke centrum - tel.: 0850 123 455
e-mail: sk.schneider@se.com
www.se.com/sk
08-2020

Rýchlo pre nožnice! Vyskúšajte Sednu priamo na vašej stene v skutočnej veľkosti.
Leštený hliník
Leštené zlato

Betón
Bridlica

Biele sklo / Biela

Dymové sklo

Biela

Béžová

Aluminium

Antracit

Wenge

Breza

