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Fascynacja kontrastami
Nowa wizja wyłączników oświetlenia
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—
Spis treści

Fascynujące i zaspakajające najwyższe oczekiwania w odniesieniu do
funkcjonalności i materiału. Wyraziste wyłączniki oświetlenia o wysokiej jakości
firmy ABB spełniają wszystkie wymogi kreatywnej aranżacji wnętrz. Przyciągają
wzrok na każdym podłożu i prezentują indywidualność oraz osobowość.
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Dynasty

Dynasty. Wyszukana elegancja od ABB. Piękne rzeczy olśniewają
doskonałym niepowtarzalnym urokiem. To właśnie one zmieniają
dom w coś szczególnego i dają poczucie luksusu. Dla najbardziej
wyśrubowanych wymagań dotyczących estetyki i artystycznego
ducha wnętrz została utworzona seria wyłączników DYNASTY®.
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dynasty
01 antyczny mosiądz z antracytem
02	antyczny mosiądz,
dekor antracytowy
03	antyczny mosiądz dekor
kość słoniowa
06

07

08

09

04	antyczny mosiądz kość
słoniowa
05 kość słoniowa - tworzywo
06	polerowany mosiądz dekor
antracytowy
07	polerowany mosiądz
z antracytem
08	polerowny mosiądz dekor
kość słoniowa
09	polerowany mosiądz kość
słoniowa
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carat®
Elegancja i wyrazisty kształt

carat®. Jasne zobowiązanie do wzornictwa najwyższej jakości.
Na niepowtarzalność przedmiotu składają się proste linie
i autentyczność materiału. Co więcej, wyłącznik ten jest równie
reprezentacyjny, jak architektura, dla której jest przeznaczony.
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06

04

ca rat ® / ca rat ® flat
01 białe szkło
02 brąz
03 czarne szkło
04 stal nierdzewna
05 złoto (24 karatowe)
06 chrom
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Wczoraj awangarda.
Dzisiaj klasyka.

Decento®. Autentyczna estetyka dla klasycznej architektury.
Porcelanowe wyłączniki oświetleniowe i gniazdka urzekają okrągłym
kształtem. Wszystkie elementy tego programu dostępne są w kolorze
białym studyjnym i czarnym.
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Decento®
01	Wyłącznik z pojedynczym 		
klawiszem
02 Wyłącznik z podwójnym 		
klawiszem
03 Przełącznik żaluzjowy
04 Gniazdo
05

06

07

05 Gniazdko antenowe
06 Gniazdko telefoniczne
07	Wyłącznik obrotowy czarna
porcelana
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pure stinless steel
Pierwszoplanowy. Wyrazisty. Trwały.

pure stainless steel. Piękno. Niezwykły styl osiągania celu. Dlaczego?
Bo stal nierdzewna oznacza absolutną pełnię. Absolutną jakość.
Te same cechy, które łączą wzór i materiał wyłączników tej serii.
Trwałość. Spójność. Zwięzłość. W ten sposób estetyka, funkcjonalność
i trwałość znajdują swój wspólny wyraz w przedmiocie doskonałym.
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pure stainless steel
01 Wyłącznik/przycisk
02 Wyłącznik podwójny
03 Wyłącznik żaluzjowy
04 Wyłącznik komfortowy

05

06

05 Wyłącznik dwubiegunowy
z oznaczeniami i podświetleniem
kontrolnym
06 Ściemniacz obrotowy
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Zenit
Dla projektanta i instalatora

Zenit jest najbardziej wszechstronną modułową kolekcją osprzętu
elektroinstalacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych
i biurowych. Produkty wchodzące w jej skład wyróżniają się wysokiej
jakości wzornictwem, pięknymi elementami wykończeniowymi, które
podnoszą walory estetyczne budynków.

13
02

03

04

05

zenit
01 białe szkło z białym klawiszem
02	stal szlachetna z antracytowym
klawiszem
03	czarne szkło ze srebrnym
klawisze
06

07

08

09

04	kamień łupek ze srebrnym
klawiszem
05	szkło grafitowe z białym
klawisze
06 antracytowy
07 szampański
08 srebrny
09 biały
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Axcent®
Harmonia i stylistyka. Lekkość w odbiorze.

Axcent®. Konsekwentna, prostolinijna stylistyka spotyka się z kolorystyczną
harmonią. Żywe, kontrastowe kolory jednoczą się z purystycznym wyglądem. Nowa jakość kreatywnej aranżacji wnętrz kształtowana jest przez
nowoczesny język kolorów wiodących architektów i designerów.Dwie interesujące możliwości realizacji własnego stylu również przy doborze wyłączników oświetleniowych.
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axcent® / axcent® flat
01 biały chalet
02 biały chalet / beżowy maison
03 biały chalet / szary entrée
04 biały chalet / czarny château
05 biały chalet / czerwony foyer
04

05

16
01

Nadawanie wyrazu. Kreowanie atmosfery.

Axcent®. Kolory i kontrasty nadają wyraz otoczeniu. Stylistyka axcent®
pozwala łatwo osiągnąć pożądany efekt. Bezkompromisowy wzór,
wyróżniający się narożami i krawędziami, płynnie łączy się
z nowoczesnym wzornictwem. Jednocześnie kreuje atmosferę
i zapewnia orientację.
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03
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axcent® / axcent® flat
01 biały / białe szkło
02 biały
03 czarny
04 niebieski
05 czerwony
05

06

06 brązowe szkło | NOWOŚĆ
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future®
To, co istotne, nie potrzebuje dodatków.

future® linear. Pozwól oczom odpocząć, aby móc skupić wzrok na tym,
co istotne. Czysto funkcjonalny element fascynuje swoją prostotą
i odrębnością. Stylistyka future ® linear zwraca uwagę bezkompromisową
rzeczowością. Towarzyszące jej wyraziste kolory harmonizują z nowoczesną
architekturą wnętrz. Estetykę i funkcjonalność zapewniają kolory
wyłączników Softtouch - biały studyjny matowy i czarny matowy.
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future®
01 studyjny biały
02 kość słoniowa
03 srebrny aluminiowy
04 antracyt
05 czarny matowy
05
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basic55® Trendline.
Przestrzeń dla indywidualności.

Kolory to emocje. Wpływają na nasz nastrój. Nadają formę, łączą,
kontrastują. Ukazują aurę i kreatywność. Kolory basic55® tworzą nowy
wymiar w osobistej aranżacji przestrzeni.
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basic55® Trendline
01 biały chalet/biały chalet
02 beżowy maison /biały chalet
03	niebieski bistro /
czarny château
04 szary entrée /biały chalet
05 czerwony foyer /czarny château
05

06

07

06 czarny château /biały chalet
07 szampański
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basic55®
Dyskretnie w centrum uwagi.

Seria basic55® to innowacyjna koncepcja kolorystyczna, uskrzydlająca
fantazję i otwierająca nowe wymiary życzeniom indywidualnych elementów
stylistycznych. Ta barwna a mimo to dyskretna seria stanowi czystą
inspirację. I zapewnia liczne możliwości kreatywnej aranżacji pomieszczeń
mieszkalnych.
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basic55
01 kremowy/kremowy
02 biały alpejski / biały alpejski
03 biały alpejski / fluorescencyjny
04 biały alpejski / morelowy
05 biały alpejski / niebieski
05

06

07

06 biały alpejski / żółty
07 biały alpejski / pomarańczowy
08 biały alpejski / srebrny metalik
09 biały alpejski / seledynowy
08

09
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ABB free@home
Automatyka domowa łatwiejsza
niż kiedykolwiek

System ABB-free@home® służy do wygodnego sterowania całym domem
za pomocą przełączników, a także smartfonów, tabletów lub komputera.
Użytkownik może obsługiwać urządzenia dotykiem lub głosem. System
umożliwia sterowanie automatyką domową w sposób mobilny, inteligentny,
precyzyjny, z możliwością nieustannego dokonywania zmian.

25

Żaluzje
Światło
Ogrzewanie
Klimatyzacja
Wideodomofon

Otwartość na nowe pomysły
System ABB-free@home® umożliwia zarządzanie
wszystkimi funkcjami w domu w sposób
automatyczny – zgodnie z harmonogramem
czasowym, temperaturą oraz czujnikiem ruchu.
Funkcje można oczywiście uruchamiać także
przyciskiem. Nasze rozwiązanie umożliwia zastosowanie każdej kombinacji najróżniejszych funkcji.

Liczne zalety w zakresie obsługi
Większa przyjemność mieszkania.
Automatyka domowa
ABB-free@home® ułatwia życie
codzienne. Żaluzjami, oświetleniem,
ogrzewaniem, klimatyzacją oraz wideodomofonem można sterować przy
użyciu jednego systemu. Wszystkie
urządzenia można obsługiwać za
pomocą smartfonu. Domownicy,
będąc jeszcze w łóżku, mogą otworzyć
żaluzje lub włączyć radio w kuchni
tylko jednym dotknięciem przycisku.
Wychodząc z domu, mogą również
wyłączyć jednocześnie wszystkie lampy
i urządzenia. Bardzo duża wygoda.
Wyjątkowy komfort. Wysoka wydajność
energetyczna. Zapisanie i włączenie
ustawień jest banalnie proste – po
prostu dopasuj je do własnego samopoczucia lub sytuacji.

alpha | Nowa wizja wyłączników oświetlenia 25
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ABB-Welcome.
Komunikacja z wideodomofonem.
ABBWelcome App
•	Mobilna aplikacja na 		
smartfony i tablety
• Tylko w połączeniu
z modułem komunikacyjnym IP

ABB-Welcome. Nowe domofony firmy ABB – marki wiodącej w dziedzinie
techniki elektroinstalacyjnej i inteligentnej komunikacji w budynkach.
Nowa seria produktów ABB-Welcome uzupełnia ten obszerny asortyment.
Doskonale łączy stylistykę, komfort, efektywność i bezpieczeństwo.
Teraz można w jednolity sposób aranżować przestrzeń życiową. Od włączników
światła po domofony. Wewnątrz i na zewnątrz.

ABB-Welcome
01 Zewnętrzna stacja wideo ABB-Welcome
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Możliwości systemu ABB Welcome

•6
 00 metrów od stacji jednostki zewnętrznej do ostatniej stacji
wewnętrznej
• 250 stacji wewnętrznych w jednym budynku
• 60 budynków
• 9 stacji zewnętrznych do każdego pionu

Pozostałe mozliwosci systemu:
• I nterkom
• Zapisywanie obrazów
• P rzekazywanie połaczenia
• A utomatyczne otwieranie
• Połaczenia z konsola portiersą
• D odatkowe kamery
• M ożliwość wezwania Pomocy
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ABB i-bus® KNX
Komfortowa obsługa i informacja.
Struktury sieciowe są znacznie skuteczniejsze niż pojedyncze systemy.
Ich zastosowanie pozwala na zmniejszenie zużycia energii i tym samym na
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych domów, budynków. Równocześnie
zwiększają one komfort i bezpieczeństwo. Elementy obsługowe ABB i-bus® KNX
stanowią interfejs między zaawansowaną technologią i użytkownikiem. Przy ich
pomocy możliwe jest sterowanie
• o świetleniem,
• temperaturą,
• d opływem świeżego powietrza
• ż aluzjami.
Do systemu można również podłączyć urządzenia multimedialne i sieć
internetową.
Koncepcja Living Space® firmy ABB wyznacza nowe standardy.
Wydajna i inteligentna technologia, którą można dostosować do
indywidualnych potrzeb użytkowników.
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Neo®
01 W
 izualizacja na urządzeniach
mobilnych dzięki Control Touch
02 sensor priOn - stal szlachetna
03 sensor Triton - szampański
04 s
 ensor 2/4 funkcyjny
z pomiarem temperatury
05 s ensor, regulator temperatury
z czujnikiem CO2
05

06

06 Panel Smart Touch 7"
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Rzut oka na ofertę.
01

02

03

04

05

01 Wyłącznik / przycisk
02 Wyłącznik
świecznikowy / przycisk
podwójny
03 Ściemniacz obrotowy
04 Ściemniacz dotykowy
05	Ściemniacz szeregowy
06 Wyłącznik komfortowy

06

07

08

09

10

07 Element obsługowy do
sterowania na podczerwień
08 Gniazdo z uziemieniem
09 ABB-Protector® SCHUKO®
gniazdo z ochroną przepięciową
10 Gniazdo z uziemieniem
i ładowarką USB
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11 Wył. / przycisk żaluzjowy na klucz
12 Wielofunkcyjny wyłącznik
żaluzjowy
11

12

13

14

15

13 Element obsługowy
programatora czasowego
Komfort
14 Regulator temperatury
pomieszczenia z wyświetlaczem
15 Wskaźnik otwarcia okien i drzwi
WaveLINE
16 Moduł czujnika alarmowego
ABB SIGNAL

16

17

18

19

20

17 Radio internetowe Busch iNet
18 Gniazdo RTV / SAT
19 Gniazdo
telefoniczne / komputerowe
20 WLAN Accesspoint /
Punkt dostępu WiFi
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Rzut oka na ofertę.
21

22

23

24

25

21 Ładowarka micro USB
22 Oprawa oświetleniowa
iceLight®
23 Gniazdo głośnikowe
24 Głośnik
25 Sensor systemu
ABB-free@home
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27

28

29

30

26 Czujnik KNX 2/4 z regulatorem
temperatury pomieszczenia
27 Czujnik KNX 2/4
28 Czujnik KNX 4/8
29 Czujnik KNX 3/6 z odbiornikiem
podczerwieni
30 Czujnik ruchu KNX - wersja
standard

33
future ®
Kombinacja podwójna:
wyłącznik/gniazdo z podwyższoną
ochroną przed dotknięciem.

Ramki, do montażu pionowego i poziomego,
dostępne w wersjach od pojedynczej do 5-krotnej

01 f u t u re ®, 1-krotna

04

02 f u t u re ®, 2-krotna
03 f u t u re ®, 3-krotna
04 f u t u re ®, 4-krotna
05 f u t u re ®, 5-krotna

02

01

05

03
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Odbieranie świata.

01

Cyfrowo i bez granic.

Radio iNet, Radio z Bluetooth. Dzisiejsze radio nazywa się internet. Radio
iNet i dostęp do internetu WLAN umożliwiają odbiór ulubionych stacji
lokalnych i globalnych w każdym pomieszczeniu. Radio z bluetooth umożliwia odbiór konwencjonalnego radia oraz podłączenie telefonu dzięki któremu mamy dostęp do ulubionej muzyki.
Korzyści:
• 	M ożliwość słuchania ulubionych stacji radiowych lub ulubionej muzyki
• 	 Typowe pomieszczenia: łazienka, kuchnia, gabinet.
• 	Teraz zamiast budzika o denerwującym dźwięku budzić może muzyka.

Multimedia
01 Radio iNet
02	Radio z bluetooth

02
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Odbiornik Bluetooth

02

01

Odbiornik bluetooth pozwala na podłączenie telefonu i słuchanie ulubionej
muzyki lub radia w bardzo dobrej jakości . Już nie musisz pogłaszać
do maksymalnej wartości dźwięku na telefonie wystarczy że podłączysz
go do odbiornika bluetooth. Muzyka może być ukojeniem po ciężkim dniu
pracy lub miłym tłem podczas spotkania w domu.
Głośnik jakie proponujemy są bardzo dobrej jakości, wiec na pewno
są rewelacyjnym uzupełnieniem całości systemu audio.

Multimedia
01 Odbiornik bluetooth
02 Głośnik mały średnica 8cm
03	Głośnik duży średnica 13cm montowany w suficie

03
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Całkiem bezpiecznie.
Czujnik ruchu MasterLINE.
02

Ochrona osobistych wartości. W stylistyce, która sama w sobie jest
wartością. Nowa rodzina czujników ruchu MasterLINE. Innowacyjna
technika. Ekstrawagancka stylistyka. Zaprojektowane przez Hadi Teherani.
MasterLight® W ciemnościach – od zmierzchu po brzask – sztuczne
oświetlenie staje się kreatywnym elementem architektury. Oprawa
oświetleniowa MasterLight® do obszarów zewnętrznych zaspokaja
poczucie estetyki.

Czujniki ruchu
01 Czujki ruchu 220 MasterLINE
02 Czujki ruchu 110 MasterLINE
03 MasterLight®
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Mniej znaczy więcej.
Ściemniacz LED.

Diody LED na nowo definiują oświetlenie. Szczególnie w zakresie
oszczędzania energii. W nowym ściemniaczu Dimmer® kanały
ściemniacza dopasowują się do rzeczywiście potrzebnej energii
i pozostawiają dużą przestrzeń do kreatywnego zastosowania
światła.

Ściemniacze LED
01 Ściemniacz obrotowy
02 Ściemniacz dotykowy

02

38

Światło jest źródłem życia.
iceLight®.

01

02

03

Światło to coś więcej, niż jasność i ciemność. Charketryzuje się ono dużą
różnorodnością. Na jego postrzeganie wpływa szereg czynników. Usytuowanie
źródła światła i jego intensywność. Skupianie lub rozpraszanie promieni
świetlnych i ich barwa oraz odbicie od płaszczyzn. Wszystkie te aspekty
odnajdziemy w trzech wariantach opraw iceLight® montowanych
w standardowych puszkach. Na ścianach i sufitach. Jako oznakowanie świetlne
ułatwiające orientację. Dzięki temu każde pomieszczenie można wyposażyć
w oświetlenie odpowiednie do celu i przeznaczenia.

Oświetlenie LED
01 iceLight® moduł ścienny - atmosfera
02 iceLight® moduł ścienny - orientacja
03 iceLight® moduł sufitowy
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Odpowiednie proporcje
światła i cienia.

Także tutaj na pierwszym miejscu jest najprostsza
obsługa. Nowy wielofunkcyjny wyłącznik żaluzjowy
Busch oferuje dwie intuicyjne możliwości obsługi:
tryb automatyczny i obsługę ręczną. W trybie
automatycznym pokrętło musi być ustawione
na symbolu zegara. W tym stanie roleta w cyklu
24-godzinnym automatycznie otwiera się i zamyka

o ustawionych porach. W przypadku
obsługi ręcznej pokrętło należy obracać
o 180 stopni między pozycjami „Góra”
i „Dół”. Gdy oznaczenie pokrętła jest
skierowane w górę, roleta podnosi się.
Gdy oznaczenie pokrętła jest skierowane
w dół, roleta opuszcza się. W obu
przypadkach aż do osiągnięcia położenia
krańcowego. W położeniach pośrednich
położenie pokrętła odpowiada położeniu
rolety, do którego roleta jest dosuwana.
Przy każdym kompletnym przejeździe
wielofunkcyjny wyłącznik żaluzjowy Busch
automatycznie ustala czas ruchu.Pozwala
to na proste uwzględnianie różnic w czasie
ruchu wynikających ze starzenia i zużycia
rolety.

01

Systemy sterowania żaluzjami
01 Wielofunkcyjny wyłącznik 		
żaluzjowy
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