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Slim design
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Ευκολία

Κατοικία

Sedna:
Συνεργάζεται μαζί σας

Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει
τη σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna
χαρακτηρίζεται από όλες τις αξίες της Schneider Electric,
που την έχουν καθιερώσει ως την κορυφαία εταιρεία
στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.
Η κορυφαίας ποιότητας σύγχρονη εργολαβική σειρά
διακοπτών Sedna, αποτελεί την ιδανική επιλογή για νέες
κατασκευές ή ανακαινίσεις, για οικίες, κτίρια γραφείων,
εμπορικά καταστήματα ή επαγγελματικούς χώρους,
προοριζόμενη να γίνει η καθημερινή συνεργάτης
του επαγγελματία ηλεκτρολόγου.
Η σειρά Sedna συνδυάζει: ευκολία εγκατάστασης, στιβαρή
κατασκευή, μοντέρνο design και πλήρη σειρά μηχανισμών.
Σύγχρονη, ανθεκτική και εξαιρετικά προσιτή, η σειρά Sedna
είναι κάτι περισσότερο από άλλη μια σειρά διακοπτών.
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Σειρά Sedna:
εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση!
Διαθέσιμη με δύο μόνο κωδικούς παραγγελίας
(μηχανισμός/πλακίδιο + πλαίσιο), η σειρά Sedna
είναι σχολαστικά μελετημένη ως την τελευταία
της λεπτομέρεια!
Μηχανισμός
Πλαίσιο
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Ολοκληρωμένος 			
διακόπτης

Τι κάνει
τη σειρά Sedna
ξεχωριστή;
ενσωματωμένη ασφάλεια
για τα παιδιά
σε όλες τις πρίζες σούκο,
στo κόστος της απλής πρίζας!

λύση 2σε1:

συνδυασμός RJ45 (πρίζα πληροφορικής)
& RJ11 (πρίζα τηλεφώνου)
μαζί σε ένα μηχανισμό!

το πιο λεπτό προφίλ πλαισίου

μόλις 0,8cm
για διακριτική παρουσία στο χώρο

στιβαρή μεταλλική βάση στήριξης
πάχους 1mm και προστατευμένα
μακριά νύχια μήκους 24mm
για τη σταθερότερη στήριξη
του μηχανισμού

… και όλα αυτά σε ιδιαίτερα

ανταγωνιστικό κόστος!
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Sedna αισθητική
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Στυλ και χρώματα*
για κάθε χώρο!

Λευκό / Λευκό

Αλουμίνιο / Γκρι σχιστόλιθου

Αλουμίνιο / Αλουμίνιο

Λευκό / Κόκκινο

Τιτάνιο / Τιτάνιο

το πιο λεπτό
προφίλ πλαισίου
μόλις 0,8cm,
για διακριτική
παρουσία
στο χώρο

Το χρωματολόγιο της σειράς Sedna περιλαμβάνει
τρία χρώματα μηχανισμών και πέντε χρώματα
πλαισίων, δίνοντας τη δυνατότητα για συνδυασμούς
που ταιριάζουν στην αισθητική κάθε χώρου.
Λευκό, αλουμίνιο, τιτάνιο… για τους μηχανισμούς
σύγχρονα χρώματα που ενσωματώνονται αρμονικά
σε κάθε χώρο για απόλυτη κομψότητα.
Λευκό, αλουμίνιο, κόκκινο, τιτάνιο, γκρι σχιστόλιθου…
για τα πλαίσια
ιδιαίτερα χρώματα που ταιριάζουν τέλεια
σε οποιαδήποτε πρόταση διακόσμησης.

* Η απεικόνιση των χρωμάτων στο έντυπο μπορεί να αποκλίνει
από την πραγματικότητα. Για τα ακριβή χρώματα συμβουλευτείτε
το δίκτυο διανομέων της Schneider Electric.

πλαίσια οριζόντια & κάθετα
μέχρι 5 θέσεων
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Sedna εύρος λειτουργιών
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Για μια πιο άνετη
και ασφαλή ζωή!
Η καθημερινότητα μπορεί να γίνει ευκολότερη αλλά και ασφαλέστερη
κυρίως για τα παιδιά που ζουν στο σπίτι, με την πλούσια γκάμα λειτουργιών
που παρέχει η σειρά Sedna.

Ενσωματωμένη ασφάλεια για παιδιά για την
αποφυγή ατυχημάτων σε όλες τις πρίζες σούκο
στo κόστος της απλής πρίζας!

Λυχνία προσανατολισμού που κάνει εύκολο
τον εντοπισμό του διακόπτη για άνεση και
ασφάλεια ακόμα και στο σκοτάδι.

Λύση 2σε1:
συνδυασμός RJ45 (πρίζα πληροφορικής)
& RJ11 (πρίζα τηλεφώνου)
μαζί σε ένα μηχανισμό!

Ρύθμιση της έντασης του φωτισμού,
για δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας
ανάλογα με την περίσταση και τη διάθεση
εξοικονομώντας ενέργεια.
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Sedna εγκατάσταση
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Για μια πιο εύκολη
και ασφαλή εγκατάσταση!
Οι σχεδιαστές της σειράς Sedna τα σκέφτηκαν όλα…
και ειδικά τον επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Τηλεσκοπική στήριξη
Η τηλεσκοπική στήριξη διασφαλίζει την άψογη
προσαρμογή του διακόπτη στον τοίχο ακόμα και σε
δύσκολες συνθήκες όπως ανώμαλες επιφάνειες
και στραβά τοποθετημένα κουτιά εντοιχισμού.

Ξεκάθαρη σήμανση
Αρίθμηση των επαφών με
ενσωματωμένο τεχνικό σχέδιο
λειτουργίας για διευκόλυνση
στην καλωδίωση.

Μεταλλική βάση
στήριξης
Στιβαρή βάση στήριξης
πάχους 1mm κατασκευασμένη
από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ευθυγραμμισμένοι ακροδέκτες
Ευθυγραμμισμένοι ακροδέκτες που επιτρέπουν το
κόψιμο των καλωδίων στο ίδιο μήκος για ευκολία
και εξοικονόμηση χρόνου κατά την εγκατάσταση.

Εργονομική
είσοδος καλωδίων
Υπερυψωμένες υποδοχές

Αυτόματοι ακροδέκτες
Μεγάλα και εύχρηστα πλήκτρα
απελευθέρωσης καλωδίων για την
εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση
των καλωδίων.

αγωγών, κατασκευασμένες
έτσι, ώστε να δέχονται εκτός
από το απογυμνωμένο
μέρος του καλωδίου και
το μονωμένο μέρος του,
μηδενίζοντας τις πιθανότητες
επαφής με αγώγιμο μέρος
της εγκατάστασης.

Προστατευμένα
μακριά νύχια
Προστατευμένα μακριά νύχια
μήκους 24mm με πλαστικά
προστατευτικά για σταθερή
στήριξη και για αποφυγή
τραυματισμών.
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Εξοικονόμηση ενέργειας

με τη χρήση ρυθμιστών
έντασης φωτισμού Sedna (dimmer)

Η ανάγκη του πελάτη

Η πρότασή μας

• μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
• αλλαγή της ατμόσφαιρας και
• δημιουργία συνθηκών άνεσης

Με τη χρήση του Sedna Universal ρυθμιστή
έντασης φωτισμού δίνεται η δυνατότητα στον
τελικό χρήστη να ελέγξει ανεξάρτητα το
επίπεδο φωτισμού του φορτίου, ενώ μπορεί
να ελέγξει διαφορετικά φορτία φωτισμού από
ένα ή παραπάνω σημεία.

Εξοικονόμηση ενέργειας με απλά προϊόντα
Υπάρχουν τρεις ρυθμιστές έντασης φωτισμού Sedna (dimmer), ανάλογα με το είδος του φορτίου και τη
δυνατότητα συνδυασμού με άλλους μηχανισμούς ελέγχου φωτισμού.
Οι ρυθμιστές έντασης φωτισμού Sedna μπορούν:
να εξοικονομήσουν ενέργεια, καθώς με το ρυθμιζόμενο φωτισμό καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια
έναντι του πλήρους φορτίου φωτισμού
να επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής του φωτιστικού με τη λειτουργία "soft-on" (απαλή εκκίνηση)
να προσαρμόσουν το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας ώστε να ταιριάζει στην ατμόσφαιρα του χώρου
να εγκατασταθούν εύκολα καθώς δεν απαιτείται αλλαγή στην καλωδίωση
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Έλεγχος φωτισμού

Πιο συγκεκριμένα

Ρυθμιστές
έντασης φωτισμού
Ρύθμιση φωτισμού
> Πλεονεκτήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
> Οι χωνευτοί ρυθμιστές έντασης φωτισμού επιτρέπουν
τη μείωση ενέργειας που χρησιμοποιείται στο φωτισμό.
> Τα φώτα αντί να βρίσκονται σε θέση λειτουργίας ON
ή OFF, μπορούν να ρυθμιστούν στο επιθυμητό επίπεδο
φωτεινότητας.
> Χαμηλώνοντας την ένταση του φωτισμού κατά 25%,
η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει στο 20%.

Διάγραμμα λύσης

διακόπτης
αλέ ρετούρ

ρυθμιστής
έντασης
φωτισμού

Προϊόντα που χρησιμοπιούνται
Προϊόν

Περιγραφή

Ποσότητα

Κωδικός

Sedna

Ρυθμιστής έντασης φωτισμού Universal 40-600W/VA Λευκό

1

SDN2200823

Sedna

Διακόπτης αλέ-ρετούρ Λευκό

1

SDN0400123

13

Σειρά Sedna
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Τιμοκατάλογος*
Σ
ΡΙΟ
Α
Υ
ΡΟ
ΦΕΒ 2013
ΛΕΥΚΟ /
ΛΕΥΚΟ

Διακόπτης απλός

ΛΕΥΚΟ /
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΛΕΥΚΟ /
ΤΙΤΑΝΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ /
ΓΚΡΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ /
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

5,51

5,71

5,93

6,49

6,72

Διακόπτης απλός με λυχνία προσ/σμού

13,65

13,85

14,07

16,65

16,88

Διακόπτης απλός με ενδεικτική λυχνία

14,38

14,58

14,80

18,33

18,55

6,46

6,65

6,88

7,70

7,92

Διακόπτης αλέ-ρετούρ με λυχνία προσ/σμού

14,86

15,06

15,28

18,14

18,36

Διακόπτης μεσαίος αλέ-ρετούρ

11,35

11,55

11,77

14,42

14,64

Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ

11,67

11,87

12,09

14,83

15,06

7,50

7,70

7,92

9,46

9,68

Διακόπτης κομμυτατέρ με λυχνία προσ/σμού

16,17

16,37

16,59

18,94

19,16

Διακόπτης ρολών

18,02

18,22

18,44

22,99

23,21

Διακόπτης με κάρτα

19,09

19,29

19,51

24,59

24,81

6,41

6,61

6,83

8,06

8,28

Μπουτόν με λυχνία προσ/σμού & σύμβ. λαμπτήρα

10,69

10,89

11,11

13,44

13,67

Μπουτόν κουδουνιού με θέση επιγραφής

14,50

14,70

14,92

18,47

18,70

Μπουτόν ρολών

18,02

18,22

18,44

22,99

23,21

Μπουτόν τραβηχτό με κορδόνι

14,45

14,65

14,87

17,59

17,81

Πρίζα σούκο ασφαλείας (προστασία για παιδιά)

6,22

6,42

6,64

7,65

7,87

Πρίζα σούκο ασφαλείας με καπάκι

9,18

9,37

9,59

11,61

11,83

Πρίζα σούκο ασφαλείας για UPS (κόκκινη)

10,38

10,58

10,80

10,58

10,80

Πρίζα σούκο ασφαλείας πράσινη

10,38

10,58

10,80

10,58

10,80

Πρίζα τηλεφώνου RJ11 μονή

10,75

10,95

11,17

13,06

13,28

Πρίζα τηλεφώνου RJ11 διπλή

16,01

16,21

16,43

19,52

19,74

Πρίζα πληροφορικής RJ45 UTP κατ.6 μονή

14,67

14,87

15,09

18,19

18,41

Πρίζα πληροφορικής RJ45 UTP κατ.6 διπλή

19,45

19,64

19,86

24,17

24,39

Πρίζα RJ11 και RJ45 UTP κατ.6

17,64

17,84

18,06

21,91

22,13

Πρίζα TV-FM διέλευσης / τερματική

18,79

18,99

19,21

22,91

23,14

Πρίζα TV-SAT διέλευσης / τερματική

21,40

21,60

21,82

26,13

26,35

Πρίζα TV-FM-SAT διέλευσης / τερματική

24,28

24,48

24,70

29,64

29,86

Πρίζα ηχείων διπλή

25,63

25,83

26,05

31,32

31,54

Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (Dimmer) Universal
40-600W

102,71

102,90

103,12

120,11

120,33

Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (Dimmer) 25-325W
απλός/αλέ-ρετούρ για 12V ηλεκτρονικό Μ/Σ

60,23

60,43

60,65

75,83

76,05

Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (Dimmer) 60-500W
απλός/αλέ-ρετούρ

43,03

43,22

43,44

54,12

54,34

Φωτιστικό νυκτός

25,56

25,76

25,98

25,76

25,98

Θερμοστάτης

87,16

87,35

87,58

102,10

102,32

Διακόπτης αλέ-ρετούρ

Διακόπτης κομμυτατέρ

Μπουτόν απλό

ΤΙΤΑΝΙΟ /
ΤΙΤΑΝΙΟ

* Στις τιμές € συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
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Ανακαλύψτε όλη την προσφορά
της Schneider Electric
σε διακοπτικό υλικό
Σειρά Sedna

Slim design

Σειρά Unica

Χρώμα

Σειρά Merten

Υλικά κατασκευής

* Η απεικόνιση των χρωμάτων στο έντυπο μπορεί να αποκλίνει από την πραγματικότητα.
Για τα ακριβή χρώματα συμβουλευτείτε το δίκτυο διανομέων της Schneider Electric.
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Χρώμα, Στυλ, Design, Άποψη, Πολυτέλεια, Άνεση,
ό,τι κι αν χρειάζεστε, όπου το χρειαστείτε,
οι διακόπτες Schneider Electric καλύπτουν
κάθε προσωπικό σας γούστο.
Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας.

Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών:
800 11 62900 (χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα)
ή 210 6295268 (από κινητό τηλέφωνο)
ή στο e-mail gr-ccc@schneider-electric.com
και ενημερωθείτε για τα σημεία πώλησης
του διακοπτικού υλικού Schneider Electric σε όλη την Ελλάδα.

www.schneider-electric.gr
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Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας

Περισσότερο από το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας
καταναλώνεται από τα Κτίρια και τις Κατοικίες.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο γρήγορος,
ο πιο ασφαλής και ο πιο καθαρός τρόπος
να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους για πολλά
ακόμα χρόνια.

ανάγκη
για εξοικονόμηση
ενέργειας

τεχνογνωσία
της Schneider Electric

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση
ενέργειας, διαθέτει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων
διακοπτικού υλικού, καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων
για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας.
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Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, σας παρέχει
τις ακόλουθες επιλογές:
Επιλογή 1:
Τεχνικές πληροφορίες προϊόντων
Επιλογή 2:
Παραγγελίες, τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων
Επιλογή 3:
Yπηρεσίες και θέματα Αfter Sales

OnLine FAQs:

www.schneider-electric.gr

Υποστήριξη

FAQ

Ανακαλύψτε τη νέα ενότητα του website μας και κερδίστε χρόνο

Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών:

800 11 62900 (χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα) ή
210 6295268 (από κινητό τηλέφωνο)
e-mail Εξυπηρέτησης Πελατών:

gr-ccc@schneider-electric.com
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Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 11 62900 (χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα) ή 210 6295268 (από κινητό τηλέφωνο)

http://www.schneider-electric.com
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Make the most of your energy

