System M

Lahendused
kodutarbijale –
disain ja mugavus

P121036

Lülitid ja pistikupesad

P121134

Meie arusaamad
mugavusest ja
disainist on erinevad

Hea põhjus paindlikuks
lahenduseks
Oma unistuste kodu planeerides on tähtsatel kohtadel mugavus, ohutus, välimus
ning samuti hind. Samal ajal tuleb arvesse võtta erinevaid soove ja tingimusi.

System M lahendused
on mõeldud igat tüüpi
kodudesse

Kui sobiv oleks lülitite ja pistikupesade seeria, mis

lahendustest ning raadiosüsteemidest kuni

täidaks kõik teie tehnoloogilised, funktsionaalsed

keeruka hooneautomaatikani.

ja disainialased nõudmised?
Süsteem, mis sobib täpselt teie stiiliga tänu
Süsteem, mis pakub teile rätseplahendusi ning

suurele disainivalikule ning on seejuures veel

vastab teie hetkenõudmistele kuid on paindlik ka

visuaalselt muudetav ilma funktsionaalset osa

teie tulevikusoovide täitmiseks.

asendamata.
Schneider Electric on loonud teile rätseplahen-

Süsteem, mis sisaldab väga laia skaalat funktsio-

duse

one realiseerituna erinevate tehnoloogiate abil –
alates traditsioonilistest seadmetest, lihtsamatest

Valige endale rätseplahendus
seeriaga System M!
System M, mis on üks paindlikumaid seeriaid, võimaldab teil luua teie oma
kohandatud lahenduse.

Paindlikkuse
süsteem

Sobib iga elustiili ja spetsifikatsiooniga

Sobib iga maitsega

System M pakub lahendusi, mis võivad olla

System M võimaldab kombineerida disaini ja

kombinatsioon 175 eri funktsioonist.

pinnakatteid, et sobida iga teie sooviga.

Töötab koos kõigi tehnoloogiatega
System M ühendab endas klassikalised seadmed
modernsetega nagu RF, PlusLink või KNX.
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P121034

Nutikad vastused tänu sarjale System M
Uudsed funktsioonid klassikaliste
elektripaigaldiste jaoks.
System M on konstrueeritud unistuste täideviimiseks klassikaliste
elektripaigaldistega - ei mingeid agasid, ainult uudsed ideed.

Laiendatud
tavalahendused
sarja System M poolt

Sari System M pakub üllatavalt palju võimalusi.

System M teeb planeerimise lihtsaks - isegi kui

Valikus on 175 funktsiooni ja palju erinevaid

soovite funktsioone muuta. Ei ole mingi probleem

kujundusvariante, mis võimaldavad koostada

vahetada valguse juhtimine liikumisanduri vastu –

unistuselahenduse igat tüüpi ruumi.

see on System M üks funktsioonidest, mis aitab

Ühe sektsiooniga lüliti
koos märgutulega,
M-Smart

Pistikupesa
liigpingepiirikuga,
M-Smart

P121076

P121082

P121072

P121010

oluliselt vähendada elektriarveid.

Argus 180
süvispaigaldusega
liikumisandur, M-Smart

Temperatuuri reguleerimise
seade, M-Smart

Kuni 20%
energiasäästu
Valgustus

Liikumisandur

Liikumisandurid suurendavad mugavust ja annavad
täiendava turvatunde. Lisaks tagavad need olulise
energiasäästu, mis pikemas perspektiivis aitavad
Teie raha kokku hoida.
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KNX tagab suurema
tõhususe ja mugavuse
Mitte ainult mugavus
Tehke kodu energiasäästlikumaks ja mugavamaks ükskõik millal vaid ühe
nupuvajutusega. System M pakub intelligentsete KNX funktsioonide
isikupäraseid lahendusi.
KNX koondab kõik
põhilised hoone
funktsioonid ühte
arukasse süsteemi

Külalised on varsti õhtusöögiks kohal, kuid Te

KNX tähendab tõelist mugavust, sest

pole kaugeltki veel valmis? Lülitage sobiv

intelligentsed funktsioonid on omavahel loogiliselt

valgustus, stereosüsteem ja õige temperatuur

ühendatud.

sisse vaid ühe nupuvajutusega. See on võimalik
tänu sellele, et KNX võimaldab seadistada

KNX on energiatõhus, sest ruumi temperatuuri ja

erinevaid stsenaariume, mille aktiveerimiseks

valgustust saab reguleerida vastavalt vajadusele.

piisab vaid ühest System M nupuvajutusest.

See aitab vähendada kulusid ning säästa
keskkonda.
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P121002

P120984

P121136
P120993

P120992

P121138

Võrguühendus,
M-Elegance, metall

SAT/TV pistikupesa,
M-Elegance, metall

Surunupp, 4 sektsiooni
või rohkem
IR-vastuvõtjaga,
M-Elegance, metall

Mitmefunktsiooniline surunupp
4 sektsiooni ja temperatuuri
reguleerimine,
M-Elegance, metall

100% mugavus
ja luksus kodus
Soov nautida
mugavust ja
turvalisust

KNX ja System M
paindlikkus

Kaasaegsetele elektripaigaldistele esitatavad
põhinõuded on kasutuslihtsus ja
kõikehõlmavad funktsioonid.
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P121035

P121342

P121126

Paindlikud lahendused ilma kaabliteta
System M on muudatustele avatud
Elu on täis muutuseid ja eluruumid tuleb kohandada vastavalt
elustiilile. Tore, et System M on alati paindlik ja pakub lihtsaid
lahendusi uutesse tingimustesse.
Raadiosüsteem Connect
ja System M tagavad
juhtmeta paindlikkuse.

Teil on uhiuus magamistoamööbel ja Te soovite,

System M pakub erinevaid lahendusi

et valgustust saaks lülitada otse voodist? Ei ole

lülitussüsteemi uuendamiseks. Mugavuse,

probleemi, kui Teil on System M ja raadio-

turvalisuse ja energiatõhususe saab lihtsalt

süsteem Connect. Kinnitage raadio surunupp

ümber tõsta.

lihtsalt kruvidega või kleepige see oma uue voodi
kõrvale ja - ongi valmis. Ei ole vaja vedada uusi

Connect raadio surunupp,
Move, M-Plan

Connect raadio surunupp,
2 sektsiooni, M-Plan

P105893

P121019

P121021

P121022

kaableid ega teha seina auke.

Connect raadio
kardinasurunupp,
anduri sisendiga, M-Plan

Connect raadio
pistik - adapter

100% paindlikkus
renoveerimistöödel
Soov nautida
mugavust ja
turvalisust

Juhtmeta lahendus
raadiosüsteemiga
Connect

Paigaldage raadio surunupp lihtsalt süsteemis System M
soovitud kohta ja ühendage see raadiosüsteemiga
Connect. Ongi valmis!
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Süsteemi ülevaade

P121038

Paindlik, ühenduv,
kaunilt kujundatud.

10 | System M | Generating solutions for individuals

10. 2012 | Switches, sockets & boxes

Piiramatu paindlikkus
System M annab kujundamisel täieliku vabaduse.
System M on üks kõige paindlikumatest lülitite sarjadest. Selle
läbiv põhimõte on moodulsüsteem, mis hõlmab kõiki
kaasaegses kodus vajalikke funktsioone.
Pole lihtsamat viisi
sobitada lülitite ja
pistikupesade sari
teie isikliku eelistusega

Paindlikkus = Nautige täielikku vabadust
Olenemata sellest, kas teie koduks on avar villa või hubane korter, renoveeritud
ärklikorrus või unistuste maja kogu perele - System M tunneb end koduselt igal
pool. Erinevaid funktsioone ja kujundusi saab omavahel paindlikult ühendada ja
renoveerimistööde käigus vahetada.

Ühenduv = Kasutab kõiki tehnoloogiaid
Kaunis lülitite sari System M on õige valik neile, kes soovivad klassikaliste lülititega
juhtida valgust, kütet ja ruloosid. Samas võimaldab sari System M-le ka
intelligentset võrguühendust, seda kas KNX süsteemiga või raadiosüsteemil
Connect põhinevate lahenduste abil, ning võimalik on luua individuaalseid lahendusi.

Kaunis kujundus = Täiendab igat sisekujundust
Teile meeldib selge ja sirgjooneline kujundus? Eelistate ajatut elegantsust
või omanäolisemaid lahendusi? Ei ole vahet, millisena Te oma nelja seina näha
soovite– sarja System M paljudest erinevatest kujundustest
ja pinnakatetest leiab igaüks endale sobiva.

Süvispaigaldusega
lüliti siseosa

Raam

P113529

P106097

P113405

P120987

Süsteemi põhimõte

Klahv

Valmis!
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Õige lahendus kõikide
vajaduste jaoks
System M – suur hulk erinevaid funktsioone
Lülitid ja pistikupesad alates iga lülitite sarja põhimudelist. Lisaks on sarjas System M
suurepärane valik põhielemente. 175 funktsiooni näitavad selgelt sarja System M
olemust: erinevad funktsioonid ühe klahvi all.

P120997

P120992
P121001

P120999

P120993

Ruumitemperatuuri juhtseade

P121002

Liikumisandur 2,20 m

P121047

P121048

Liikumisandur 1,40 m

P121003

Kõlari pistikupesa

RJ45 pistikupesa

SAT/TV pistikupesa

Mitmefunktsiooniline
surunupp temperatuuri
reguleerimisega,
4 sektsiooni

Pöörd-dimmer

Surunupp

Pistikupesa
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P121000

P120995

P120991

Rohkem kui 175
funktsiooni seast
leiab igaüks vajamineva

Surunupp, 4 sektsiooni
või rohkem

Connect raadio
surunupp, 1 sektsioon

Tehnoloogia ei oma tähtsust
System M ühendab kõik tehnoloogiad

Lahendused
mistahes teie
valitud
tehnoloogiatega

System M on kõigele avatud. Tehnoloogilised piirangud puuduvad. Tänu sellele saab
teoks teha kõik, alates klassikalistest elektripaigaldistest kuni raadiosüsteemi
lahenduste ja terviklike KNX-süsteemideni. Funktsioone saab paindlikult kombineerida
või renoveerimistööde käigus ümber vahetada.

System M + lihtsad funktsioonid = mugavus
Kui eelistate klassikalist paigaldist, vastab System M kõikidele nendele nõuetele
usaldusväärselt ja pakub palju uudseid funktsioone ning seda kujundusega, mis
sobib Teie isikupärase stiiliga.

System M + KNX = tõhusus
KNX ühendab kõik ehitusfunktsioonid ühte intelligentsesse süsteemi. See tähendab
suuremat mugavust, turvalisust ja tõhusust. System M hõlmab kõiki funktsioone ja
tagab intelligentse raamistiku. Lisaks sellele loob KNX kõik vajalikud tingimused
elektrienergia kokkuhoiu maksimeerimiseks.

System M + raadiosüsteem Connect = paindlikkus
Raadiosüsteem Connect võimaldab kasutada uusi funktsioone ilma suuremate
ehitustöödeta. Sarjas System M on kõik funktsioonid
saadaval isikupäraste kujundustega ning seetõttu sobib uus raadiolahendus
ideaalselt igasse interjööri.
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P120977

Täiuslik disain
System M on kujundatud Teie kodu jaoks
Kodud väljendavad alati isikupära.
System M annab Teile ihaldatud vabaduse.
Lihtsalt vaheta
raamid ja ongi
töö valmis

Valikus on kujundused, värvid ja materjalid, mis

Termoplastist kuni klaasi, metalli ja puiduni – viies

sobivad ideaalselt Teie mööbli, seinte ja

erinevas sarjas on erinevad materjalid, pinnad ja

ruumilahendusega. Mõnikord on vaja ainult õiget

värvid, millest leiab igaüks oma isikupärasele

vastust lihtsale küsimusele, kas lüliti sobib

stiilile sobiva.

kardinatega. Selle tagab System M!

M-Elegance, metall,
titaan/polaarvalge

M-Arc, alumiinium

P134298

M-Creativ, läbipaistev

M-Creativ, foto
paigaldamiseks

P133007

M-Smart, polaarvalge/
antratsiitviimistlus

P106049

M-Plan, alumiinium

P121014

P113527

M-Elegance, naturaalne
puit, pöök/polaarvalge

M-Smart, polaarvalge

P121009

P121017

P113572

M-Elegance, naturaalne
M-Plan, polaarvalge
klaas, säravvalge/polaarvalge

M-Creativ

P136459

M-Smart

P121011

M-Plan/M-Arc

P121023

P113545

M-Elegance

M-Smart, aktiivvalge

M-Creativ, taustapildi
paigaldamiseks
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P121335

M-Elegance
Kõrge kvaliteediga ja elegantne
Toote materjal, samuti tema vorm ja kuju muudavad ta väga eriliseks. Tulenevalt kõrgest
väärtusest ja tuntavalt naturaalsetest materjalidest, on M-Elegance raamid väga
ligitõmbavad. Kas klaas, puit või metall – M-Elegance sarjas leidub midagi igale maitsele.
M-Elegance loob hea mulje ka tänu oma tasakaalustatud raami ja seadme sisu mõõtude
suhtele.

M-Elegance, Metal

M-Elegance, metall,
titaan/polaarvalge
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M-Elegance, metall,
kroom / polaarvalge

P113529

P113532

P121025

P113527

M-Elegance raame eristavad nende pind, vaoshoitud värvid ja kõrge kvaliteet ning
naturaalsed materjalid. Olgu tegu, kas plaatina hõbedase, robustse roodiumhalli,
kõrgläikega kroomi või ekslusiivse titaaniga.

M-Elegance, plaatina
hõbe/antratsiit

M-Elegance, metall,
roodiumhall/polaarvalge

M-Elegance, naturaalne klaas

M-Elegance, naturaalne
klaas, rubiinpunane/
alumiinium

M-Elegance, naturaalne
klaas, kaltsiitoranž/
polaarvalge

M-Elegance, naturaalne
klaas, safiirsinine/alumiinium

P113543

M-Elegance, naturaalne
klaas, smaragdroheline/
polaarvalge

P113553

P113542

P113537

M-Elegance, naturaalne
M-Elegance, naturaalne
klaas, säravvalge/polaarvalge klaas, oonüksmust/
polaarvalge

P113568

P113541

P121026

P121027

Kõrge kvaliteet, eriline materjal – klaas kui materjal muutub M-Elegance raamides eriliseks.
Välised servad on lõigatud nagu vääriskividel, et rõhutada klaasi elegantset välimust ja
tunnetust.

M-Elegance, naturaalne
klaas, teemanthõbedane/
polaarvalge

M-Elegance, naturaalne
klaas, mahagonpruun/
polaarvalge

M-Elegance, naturaalne puit

M-Elegance, naturaalne
puit, pöök/polaarvalge

M-Elegance, naturaalne
puit, kirss/polaarvalge

P113574

P113577

P113576

P121028

Eriti soe ja hubane – M-Elegance täispuidust raamid Schneider Electricult loovad
atmosfääri. Erilise puidu tekstuuri ning naturaalse välimuse ja tunnetusega – ideaalne
inimestele, kes ihaldavad luksuslikku ja harmoonilist elukeskkonda

M-Elegance, naturaalne
puit, pähklipuu/polaarvalge

M-Elegance, naturaalne
puit, wenge/polaarvalge
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P134300

P133042

M-Creativ

M-Creativ
Pöörd-dimmer

M-Creativ
Lüliti

P133004

P133000

P133008

P133012

Lülita personaalsus sisse

M-Creativ
Pistikupesa

M-Creativ
Koos System M siseosaga

M-Smart
Kena ja tugev

M-Smart, aktiivvalge
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M-Smart, polaarvalge

M-Smart, polaarvalge/
antratsiit

P121344

P111003

P121009

P121011

P106049

Sirgete joonte ja tagasihoidliku kujundusega M-Smart lüliti jätab iga elustiiliga alati hea
mulje. Lühidalt: see on ideaalne põhilüliti.

M-Smart, polaarvalge/
alumiinium

M-Smart, valge

P121130

P121342

M-Arc
Dünaamiline ja elegantne

M-Arc, beež/polaarvalge

P116337

P121014

P109608

Lüliti kõigile, kellele meeldivad kurvikad jooned. M-Arci teeb ligitõmbavaks lisaks
värvide kombinatsioonidele ka sujuv üleminek klahvilt raamile.

M-Arc, alumiinium

M-Arc, antratsiit/poolarvalge

M-Plan
Lihtne ja voolujooneline

M-Plan, activ valge

M-Plan, polaarvalge

M-Plan, valge

P121016

P121017

P121343

P105967

P121023

M-Plan on minimalistliku kujundusega, esindades konkreetseid kujunduspõhimõtteid.
Ideaalne lüliti kõigile, kes eelistavad tagasihoidlikku kujundust.

M-Plan, alumiinium

M-Plan, antratsiit
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Merten Artec
Merten Artec on ilmeksimatult äratuntav. Selle ajatud ja selged vormid on ühendatud
õhukesse kesta. Tänu sellele vastab see sari ideaalselt kaasaegse arhitektuuri nõuetele ja
sobib oivaliselt paigaldamiseks paljudesse erinevatesse kohtadesse.

Polaarvalge

Valge

Lüliti Merten Artec, roostevaba teras, toote originaalsuurus

Alumiiniumivärvi

Roostevaba teras
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Piiramatud
võimalused
Meie lülitite sarjad on varustatud paljude erinevate
funktsioonidega, mis tagavad parima lahenduse igaks
kasutusotstarbeks, olgu siis eramajas, kontoris, hotellis, haiglas,
koolis või muudes asutustes.
Toome siinkohal mõned näited meie lülitite sarjade
mitmekülgsetest kombineerimisvõimalustest.

Optimaalne
lahendus igaks
kasutusotstarbeks

Valik sarjast System Merten Artec

Liikumisandur,
süvispaigaldusega

Lüliti sümboli väljaga

Aknakatte lüliti

Pistikupesa

Pistikupesa, hingedel
kaanega

Ruloo surunupp

Lüliti 0 ja 1 tähisega

Telefoni pistikupesa

Maandusega pistikupesa

Grupilüliti

Pöörd-dimmer

Lüliti sümboliväljaga

+

palju erinevaid
funktsioone
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Merten Antique
Lülitite sari, mis väärib oma nime. Merten Antique’i elegants sobib keskkonda, mis seda kõige
rohkem vajab - traditsioonilises klassikalises stiilis ehitatud hoonetesse. See lülitite sari on
ilmselge võitja. Seda tänu kõrgekvaliteetsetele materjalidele ning raami ja siseosa hoolikalt
valitud värvikombinatsioonidele. Stiilne, ehe ja lihtne.

Poleeritud messing/polaarvalge

Antiikne messing/polaarvalge

Lüliti Merten Antique, antiikne messing, toote originaalsuurus

>
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Kõrgkvaliteetsed
materjalid!

Kõrgkvaliteetsed materjalid
Antique seeria vastab nõudliku esteedi maitsele ja sobib
ideaalselt klassikalisesse interjööri. Schneider Electric pakub
Merten Antique puhul täielikku sarja modernse tehnoloogiaga,
kombineerides selle klassikalise disainiga. Antique seeria lülitist
saab kõrgkvaliteetse interjööri lahutamatu osa.

Valik sarjast System Merten Antique

Lüliti etiketiväljaga

Pistikupesa

Lüliti ja pistikupesa

Lüliti, 2 kanalit

Liikumisandur,
süvispaigaldusega

4-osalise raamiga
komplekt
Pistikupesa

Telefonipistikupesa
Lüliti ja pistikupesa
5-osalise raamiga
komplekt

Pistikupesa, hingedel
kaanega

Pöörd-dimmer

| 23

ARTXXXX © Schneider Electric – Kõik õigused kaitstud

Schneider Electric Eesti AS
Pärnu mnt. 139E/2, 11317 Tallinn, 5. korrus
Klienditeenindus
Telefon: + 372 6 580 777
e-mail support@ee.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/ee

Kuna standardid, spetsifikatsioonid ja kujundused võivad aeg-ajalt muutuda,
veenduge selles brošüüris sisalduva teabe kehtivuses.

