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Keretet adunk vágyainak!
Sokan keresnek olyan termékeket, amelyek elegánsak, 
könnyebbé és természetesen kényelmesebbé is teszik 
életüket. Valójában stílusos és elegáns termékekre 
vágynak a mindennapokban is. 

A vásárlók szeretik a jó minőségű anyagok megjelenését 
és tapintását, ugyanakkor az árakra is érzékenyek.

A Sedna Design / Elements termékcsaládokat rájuk 
gondolva alkottuk meg. A felületek széles skáláját 
kínáló új Sedna termékcsalád stílusa ellenállhatatlan. 
Tökéletes inspirációs forrás és a mai trendi lakásbelsők 
nélkülözhetetlen részét képezi.

Luxusrészletek egy megfizethető 
termékcsaládban

A Sedna Design / Elements olyan prémium 
termékcsalád, mely a modern színek és textúrák 
széles választékát kínálja, a fa, a kő, a fém és az üveg 
érzetét keltve. Ki ne rajongna ezekért a gyönyörű, 
hiperrealisztikus felületekért, nem beszélve azok 
megfizethető áráról?



Okosotthon megoldások
Komfortosabb otthon

Stílus
Merész és kifinomult

Az új Sedna a villanykapcsolók új generációja, amelyet a divat 
és a lakberendezés inspirált. Mai trendeket tükröző modern 
vonalaival és kifinomult esztétikájával nem csupán egy előző 
típus újragondolása.

Szabadon kombinálhatja a kereteket és a betéteket, így minden 
elképzeléshez és igényhez talál megfelelőt, az iparitól kezdve 
a glamouron át a természetes stílusig.

Az új Sedna sorozat a Wiserrel együtt egyszerű okosotthon 
megoldás, amely kielégíti egy modern okosotthon igényeit.  
A helyiségek világítása és a redőnyök is a Wiser okostelefon 
alkalmazással vezérelhetők, a „Hangulatok” funkcióval pedig 
egyetlen érintéssel hozhatók létre szcenáriók a tökéletes 
környezet megteremtéséhez a különböző napszakokban és 
tevékenységekhez.

Works with

Sedna Design Sedna Elements

Funkciók
Minden igényt kielégítenek

Az új Sedna termékcsaládban megvan minden funkció, amely 
szükséges ahhoz, hogy megfeleljen mindenki igényének 
és valódi kényelmet nyújtson minden korosztály számára: 
kapcsolók és csatlakozóaljzatok, redőnyvezérlők, termosztátok, 
USB töltők stb.

Telepítés
Gyorsan és pontosan
Az új Sedna kapcsolókat a korábbi szakmai visszajelzéseket 
figyelembe véve alkottuk meg, többek között a következő 
újításokkal:
• Univerzális – függőlegesen vagy vízszintesen beszerelhető – 
akár ötösig sorolható keretek
•  A Sedna Design és Elements keretek IP20-as és IP44-es 

védettséggel rendelkeznek.
•  A keretek 8 ponton rögzülnek, így a felszerelt kapcsolók 

tökéletesen illeszkednek a fal síkjához.
Az újításoknak és a minőségi anyaghasználatnak köszönhetően 
biztos lehet abban, hogy az új Sedna a legjobb választás a 
villanyszerelési munkákhoz!



Sedna Design / Elements
Mert az emberek valami újat keresnek

Az új Sedna tervezésnél egyik célunk az volt, hogy vásárlóink 
számára korlátlan lehetőségeket nyújtsunk a betétek és a 
keretek tetszőleges módon történő kombinálására.
Egy kis ízelítő abból, mi minden lehetséges: például egy Sedna 
Elements fahatású nyír keretet kombinálhat egy nyír betéttel. De 
miért ne próbálná ki egy Sedna Design antracit betéttel... vagy 
bármelyik más új Sedna betéttel, amely illik a szobájához?

Akár divatról, akár lakberendezésről legyen szó, az emberek 
szeretik a változatosságot. Napjaink otthonai kortárs és antik 
elemeket is hordoznak, ugyanakkor bátran vegyítik a luxust 
a mindennapival.

Lehetőségek tárháza

Minden takarókeret 1-től 
5-ös sorolhatóságig 
elérhető az összes 
kivitelben és kombinálható 
bármelyik betéttel.

Számtalan kombinációs lehetőség, még 
többszörös sorolás esetén is

A keretek szélei lekerekítettek, a fal felé íveltek és a 
formájukat úgy alakítottuk ki, hogy ne ülhessen meg 
rajta a por. Ezen kívül a fényes anyagokat nem csak 
azért választottuk, mert stílusosak, hanem azért is, 
hogy kevesebb por rakódjon rájuk.

Ne legyen gondja  
a porral



Sedna Design
Kiemelkedő stílus

A Sedna Design termékcsalád modern, kifinomult vonalait 
és négyféle anyagát úgy terveztük meg, hogy illeszkedjenek 
napjaink modern belső tereihez, valamint finom és hívogató 
hangulatot teremtsenek. 

Fehér Bézs

Alumínium Antracit

IP44 védettségi szint
A Sedna Design keretek IP44-es funkciókkal együtt is 
használhatók, így ideálisak a párás vagy nedves helyiségekben 
való használatra is.



Sedna Elements
Legyen hatással környezetére!

A rendkívül strukturált formatervezésben finoman keveredő 
lapos és ívelt formák újszerű vonzerőt adnak a Sedna Elements 
családnak.
A lekerekített profil azt az illúziót kelti, hogy a kapcsoló nem egy 
szintben van a fallal, hanem inkább előtte lebeg, könnyedén és 
elegánsan.
A Sedna Elements felületei kinézetre és tapintásra úgy tűnnek, 
mintha üvegből, fából, fémből vagy kőből lennének.

Sedna Elements
Fahatás

Ha egy hívogató otthonra vágyik, akkor jó választás a fa 
használata. A fa tükrözi vágyunkat, hogy a természettel 
összhangban éljünk és kapcsolódjunk a gyökereinkhez.  
A fa színe és textúrája részletgazdag, ami manapság a belső 
terek elengedhetetlen kelléke.

Wenge Wenge / Alumínium

Nyír Nyír / Antracit



Sedna Elements
Kőhatás

A nyers, megmunkálatlan anyagok jelen vannak számos 
mai, népszerű belsőépítészeti irányzatban. A pala, valamint 
modernebb rokona, a cement, masszívak és stabilak. Nem 
hagyományos módon alkalmazva, ezek az anyagok egy 
másféle szépséget, sőt könnyedséget mutatnak.

Cement /
 Antracit 

Pala / 
Alumínium

Sedna Elements
Üveghatás

Az üveg visszaveri vagy átengedi a fényt, vagy ha a két 
folyamat egyszerre megy végbe érdekes vizuális effektek 
jönnek létre. A gyönyörű opál vagy a kristályfekete 
felület hozzáadja azt a bizonyos „hűha” élményt bármely 
belsőépítészeti térhez. A mély, kifinomult füstkvarc felület pedig 
tagadhatatlanul elegáns.

Opál Füstkvarc / 
Alumínium

Kristályfekete / 
Antracit



Sedna Elements
Fémhatás

A fém egyszerűen divatos és egyedülálló módon képes arra, 
hogy energiát és eleganciát vigyen egy belsőépítészeti térbe.  
A rendkívül stílusos, szálcsiszolt arany felület biztos, hogy 
sokak kedvence lesz. De ha valami diszkrétebbre vágyna, a 
szálcsiszolt ezüsttel nem hibázhat.

Szálcsiszolt 
ezüst

Szálcsiszolt arany 
/ Fehér

Az új Sedna termékcsalád áttekintése

Sedna Design

Fehér

Wenge

Opál

Bézs

Nyír

Füstkvarc

Alumínium

Szálcsiszolt ezüst

Kristályfekete

Antracit

Szálcsiszolt arany

Cement

Pala

Sedna Elements

Fahatás

Üveghatás

Fémhatás

Kőhatás



Okosítsa 
otthonát 
egyszerűen!



Ház és kert
Ha azt szeretné, hogy a lámpák felkapcsolódjanak, amikor 
hazaér, egyszerűen adja meg a becsült érkezési időt. Az is 
beállítható, hogy minden nap, amikor távol van, véletlenszerűen 
felkapcsoljanak a villanyok, olyan illúziót keltve, mintha valaki 
otthon lenne. A Wiser időkapcsolói lehetővé teszik a kerti világí-
tás automatikus be- és kikapcsolását. 
Az alkalmazás segítségével egyszerűen ütemezheti, az asztro-
funkcióval pedig automatikusan nyomon követheti a szezonális 
változásokat. Wiser ablak- vagy ajtónyitás-érzékelő: ha elfelej-
tette bezárni az ajtót vagy az ablakot, figyelmeztetés jelenik 
meg az appon.
Helyezzen el egy különleges kapcsolót a bejárati ajtó mellett, 
amivel otthona összes világítását egyszerre le tudja kapcsolni 
távozáskor! A vezeték nélküli kapcsoló hihetetlenül könnyen 
telepíthető. Nincs szükség kábelezésre és a programozás is 
nagyon egyszerű.

Nappali
„Film” hangulat: a redőnyök leereszkednek, a fények elsötétül-
nek. Pont úgy, ahogy egy tökéletes filmnézős estén szereti. 
„Olvasás” hangulat: az indirekt fények elhalványulnak, a dívány 
felett lévő villany felkapcsol, a redőnyök pedig elindulnak felfelé. 

Konyha
„Főzés” hangulat: a fővilágítás és a szpotok világítanak, hogy a 
tökéletes étel elkészítéséhez minden adott legyen. 
„Vacsora” hangulat: este van; a fények halványak, a kiválasztott 
szpotok felkapcsolnak és a kert fényei teszik teljessé a hangu-
latot.

Hálószoba
Automatikus redőnyvezérlés
A Wiser redőnyvezérlők lehetővé teszik a redőnyök önálló vagy 
csoportos leengedését és felhúzását úgy, hogy a Wiser mobilal-
kalmazással Ön megadja a mozgatási időpontokat.
Vezeték nélküli kapcsoló 
Az ágy melletti vezeték nélküli kapcsolóval kényelmesen,  
az ágyból kapcsolhatja le a világítást, illetve engedheti le  
a redőnyöket!

Folyosó
Automatikus világításvezérlés napközben
A Wiser mozgásérzékelő mozgás érzékelése esetén felkapcsolja 
a lámpát, majd egy meghatározott idő elteltével lekapcsolja azt.

Fürdőszoba
A Wiser hőmérséklet- és páraérzékelő
Észleli, ha túl magas a páratartalom, és értesítést küld okos-
telefonjára, hogy nyissa ki az ablakot, ezzel például megóvja 
fürdőszobáját a penészedéstől.
A Wiser vízszivárgás-érzékelő észleli a háztartási gépekből 
vagy a csapból véletlenül kifolyó vizet, és erről azonnal értesí-
tést küld az appon keresztül.

Okosotthon Wiserrel
A Wiser egy okosotthon-rendszer, amit hagyományos módon 
és okoseszközökről is lehet vezérelni. A Wiser ideális partner 
otthonainkban, ahol az intelligens vezérléssel a családi élet 
számos területén biztosítja kényelmünket.

Wiser fényerő-
szabályzó
mikromodul

Wiser világítás-
kapcsoló 
mikromodul

Wiser redőny-
vezérlő 
mikromodul

Wiser mikromodulok 
A legfontosabb funkciók elérhetők mikromodulban is, amit egy 
fali vagy mennyezeti dobozban helyezhet el.
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Wiser Univerzális
nyomógombos, LED
fényerőszabályzó

3

Wiser Intelligens 
redőnyvezérlő

4

Wiser Univerzális
forgatógombos, 
LED fényerő-
szabályzó

2Wiser 
Központi 
egység

1

Wiser Vezeték
nélküli kapcsoló,
2 csatornás

7

Wiser Intelligens 
kapcsoló,
időzítő funkcióval

6Wiser Mozgásérzékelő, 
nyomógombos fényerőszabályzóval

5

Wiser Intelligens adapter, 2P+F
csatlakozóaljzathoz

12

Wiser Vízszivárgás-
érzékelő

8

Wiser Mennyezeti
mozgásérzékelő

10

Wiser 
Nyitásérzékelő

11

Wiser Hőmérséklet/páraérzékelő9



Az alkalmazás egyszerű beállítása

A Wiser app egyszerű kezelőfelülettel rendelkezik, mellyel 
könnyedén beprogramozhatja igényeit. Nincs szükség 
semmilyen képzésre vagy speciális eszközre. Az alkalmazás 
lépésről lépésre végigvezeti egy nagyon egyszerű folyamaton. 
Ráadásul bármilyen típusú okostelefonon és táblagépen 
vezérelhető.

Egyszerű konfigurálás és beállítás

A kapcsolók telepítése után egyszerűen konfigurálja és állítsa 
be őket, a betétet nem kell eltávolítani. A későbbi módosításokat 
bármikor végrehajthatja, közvetlenül az alkalmazásból.

Egyszerű üzembe helyezés
A Wiser intelligens kapcsolói és a Wiser alkalmazás együtt 
olyan megoldást alkotnak, amelyet könnyű telepíteni és 
beállítani. Próbálja ki egyszer, és soha nem fog mást használni!

Wiser by SE alkalmazás

™

Letöltés

A Schneider Electric megoldása 
az otthonaink okosítására



Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800, fax: 382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com
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Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98. 
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu
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Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, 

érdeklődjön munkatársainknál.


