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Ázsia, Közel-Kelet és a 
Csendes-óceáni térség
Ausztrália • Kína • Hong-
Kong • India • Indonézia 
• Irán • Jordánia • 
Kazakhsztán • Libanon • 
Malayzia • Új- Zéland • 
Fülöp-szigetek • Katar • 
Szaúd-Arábia • Szingapúr 
• Dél-Korea • Szíria • 
Thaiföld • Egyesült Arab 
Emírségek • Üzbegisztán • 
Vietnám

Amerika
Brazília •  Kanada • Chile 
• Kolumbia • Costa Rica • 
Mexikó • Peru • Egyesült 
Államok • Venezuela 

Európa és Afrika
Algéria • Ausztria • 
Fehéroroszország • Belgium 
• Bosznia-Hercegovina • 
Bulgária • Horvátország • 
Cseh Köztársaság • Dánia 
• Egyiptom • Észtország 
• Franciaország • 
Németország • Görögország 
• Magyarország • Írország 
• Olaszország • Líbia 
• Litvánia • Marokkó • 
Hollandia • Lengyelország 
• Portugália • Románia • 
Oroszország • Szerbia és 
Montenegró • Szenegál 
•  Szlovákia • Szlovénia • 
Dél-afrikai köztársaság • 
Spanyolország • Svájc • 
Tunézia • Törökország • 
Ukrajna • Egyesült Királyság

AKTÍV NEMZETKÖZI JELENLÉT
Több mint 70 leányvállalat és iroda, eladások közel 180 országban98 termékcsalád 

formál átfogó ajánlatrendszert 
bármilyen projekthez

Vezető pozíció 
közel 30 országban

4 600 szabadalom 
1 700 különböző rendszer  
és technológia

Közel

Világvezető szerelvények 
és kábelrendezés terén
A Legrand két területen is vilá-
gelső: szerelvények (19%-os 
piaci részesedés) és kábelren-
dező termékek (15%-os piaci 
részesedés). A Legrand aján-
lata között komplett, integrált 
megoldásokat és széleskörű 
alkalmazásokat is talál.

Az egyik legteljesebb ajánlat 
a piacon
170 000 termék
Katalógusainkban megtalálja az 
Ön igényeihez legjobban illeszke-
dő termékeinket és megoldá-
sainkat.

Folytonos innováció
2009-ben több mint 1800 
munkatársunk szentelte idejét 
a kutatás és fejlesztésnek. 
A Legrand éves jövedelmé-
nek átlagosan 4-5%-át költi 
kutatás és fejlesztésre.

                A  villamossági rendszerek és informatikai  
hálózatok világszintű szakértője.

LEGRAND 
A PIAC MEGHATÁROZÓ 
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Lakossági, kereskedelmi és ipari épületekhez.

ÁTFOGÓ MEGOLDÁSOK  
MINDEN PROJEKTHEZ

Gyenge és erősáramú 
rendszerek: 

  Vezérlés és Irányítás

Termékek és energiaha-
tékony megoldások a kom-
fortért, energiahatékony-
ságért,és a biztonságért.  

Kábelmenedzsment

Minden megoldás, amely 
szükséges az energia- és 
adatelvezetéshez épületeken 
át és munkaállomásokhoz. 
Kábelcsatornák, kábeltálcák, 
padlódobozok és energiaoszlo-
pok, és asztali megoldások...

  Adatátvitel és 
Energiaelosztás

Minden termék és rendszer, 
amely szükséges energiae-
losztáshoz, ingatlan és embe-
rek védelméhez és az ener-
giahatékonyság növeléséhez. 
Szekrények, kismegszakítók, 
transzformátorok és sínek, 
kondenzátorok, szünetmentes 
tápegységek.

Minden megoldás, amely szük-
séges az adatforgalomhoz az 

egész épületen keresztül: fali- és 
állószekrények, RJ45 aljzatok és 
Wi-Fi hotspotok, patch panelek és 
kábelek, optikai megoldások.

VILÁGMÁRKÁK
LEGRAND • BTICINO

Helyi vagy specialista márkák
Alpes Technologies • Anam • Arnould
• Cablofil • Cemar • Electrak • Estap 
• Famco • HDL • HPM • Kontaktor • 
Krieg & Zivy • Lorenzetti • Luminex • 
Nelson • Ortronics • Pass & Seymour
• Pial • Planet Wattohm • Quintela • Sarlam 
• Shidean • TCL • Tegui • URA • Van Geel 
• Vantage • Watt Stopper • Wiremold • 
Zucchini • Raritan • IME
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A Legrand folyamatos fejlődésen ment át az évek 
folyamán, hogy egy profitálható és fenntartható 

vállalatot biztosítson. A Csoport fő elve a hosszútávú 
teljesítmény kombinálása a környezet védelmével és 

emberi tőkével.

FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉS

MERT A HOLNAP MA 
KEZDŐDIK

Társadalmi 
Felelősségvállalás
Önkéntes kezdeményezések, mint 
a Globális Szerződés aláírása vagy 
a szigorú szociális és környezeti 
kritériumok teljesítése az 
átláthatóság érdekében.  

< Energiahatékonyság ösztönzése
A Legrand nem csak az épületek energia 
gazdálkodása terén nyújt innovatív 
megoldásokat. Az olyan új ajánlatok, 
mint például a védelmi eszközök 
napelemes berendezések számára, 
mind a megújuló energia használat 
felgyorsítására szolgálnak.

< Öko-dizájn és Termék 
Környezeti Profilok
Az öko-dizájn alkalmazása az 
Altis szekrények tervezése 
során 57%-kal csökkentette 
a természeti erőforrások 
kimerülésére gyakorolt 
hatásukat. A termék környezeti 
profilok a termékek környezetre 
gyakorolot hatásáról nyújtanak 
információt a vásárlók számára.

környezetgazdálkodást az 
ipartelepek vezetésébe.
2009-re ipartelepeink 
világszinten 84%-a és 

európai ipartelepeink 
96%-a kapott ISO 14001-
es környezetgazdálkodási 
tanúsítványt. Jelenlegi 
törekvéseink közt szerepelnek 
az energia és vízfelhasználásra, 
hulladék újrahasznosításra 
és oktatásra irányuló 
intézkedések.

Vegyszerhasználat 
felügyelete
A Legrand Csoport termékei 
gyártása során figyelembe 
veszi az anyagok kezelésére 
vonatkozó Európai irányelveket 
és rendeleteket (REACH, 
RoHS, stb.). A Cég különösen 
elkötelezett a REACH 
irányelv által meghatározott 
anyagok vagy tárgyak 
kizárására új termékei 
fejlesztési folyamatából. 

Fenntarthatóság, egy 
globális megközelítés
A Legrand elkötelezettsége 
a fenntartható fejlődés felé 
három területen valósul meg: 
társadalmi felelősségvállalás, 
a környezet és kormányzás. 
Projektjeink célja elektromos 
hálózat kiépítése, megoldások 
támogatott életvitelhez, öko-
megoldások fenntartható 

energiahasználathoz, 
beszállítók bevonása a 
Csoport fenntartható fejlődés 
megközelítésébe. Ezek az 
irányelvek választ nyújtanak a 
jelenlegi és jövőbeni környezeti, 
gazdasági és szociális 
igényekre.

Ipartelepeink ökológiai 
lábnyomának csökkentése
1996 óta a Legrand integrálta 
a környezetvédelmet és 

Ebbe a folyamatba a Legrand 
Csoport mindenkit belevon, a 
személyzettől a beszállítókig 
és vevőkig, egy átláthatóság 
és felelősségvállalás alapú 
megközelítés keretein belül. 

Az öko-dizájn megközelítés
Az öko-dizájn egy olyan 
megközelítés, amelynek a 
középpontjában egy termék 
környezetre gyakorolt 
hatásának optimalizálása 
áll, teljes életciklusa során. 
A Legrand már több éve 
alkalmazza a környezetbarát 
tervezést, és 2009 végén a 
Csoport tervezői irodáinak 
70%-a használta ezt az öko-
dizájn módszert.

További információkért kérjük látogasson el weboldalunkra:
www.legrand.hu
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Lehetőségek az automatikus 
kapcsolóktól a teljes 
otthoni automatizálási 
megoldásokig, amelyek 
lehetővé teszik a különböző 
funkciók automatizálását 
és központosítását, mint a 
világítás, redőnyvezérlés, 
fűtés, valamint szcenáriók 
vezérlését, energiafogyasztás 
megfigyelését és ezáltal 
irányítását.

UPS, egyenáram-, váltóáram- 
és túlfeszültség-védelem, 
elosztószekrények: A védelmi 
eszközök új választéka 
napelemes berendezésekhez 
a lakossági és a 
kereskedelmi szektorban 
lehetővé teszi a megújuló 
energiaforrás beépülését 
mindennapi környezetünkbe.

A Legrand globális energiahatékonysági 
politikája:

 Épületeken belüli, hatékonyabb fogyasztás-
szabályozásra irányuló megoldások, amelyek 
hozzáférést biztosítanak a jobb minőségű energia 
használatához és előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat.

 Egyértelmű jelzésen alapuló felelős 
kommunikáció és egy pontos, energia-előnyt jelző 
öko-címke megjelenítése.

 Közvetlen részvétel a szabályozó és szabvány 
keretrendszerek változtatásában, annak érdekében, 
hogy a villamossági rendszerek teljes mértékben 
részt vegyenek a jövő épületeinek hatékonyabbá 
tételében.

ENERGIA-
HATÉKONYSÁG
FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS

RedőnyvezérlőMozgásérzékelős
kapcsoló

Programozható 
szobatermosztát

AUTOMATIZÁCIÓ ÉS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
Az automatikus világításvezérlés, központosított redőny-
vezérlés, különböző funkciók csoportos vezérlése vagy a 
programozható hőmérséklet-szabályzás mind hozzájárul 
az energiamegtakarításhoz és az otthonok költséghatékony 
irányításához.

Szcenárió 
vezérlő

Épületszintű energiafogyasztás kezelése

A Zucchini nagy teljesítményű transzformátorain keresztül lényeges áramfogyasztás csökkenés érhető 
el az üresjárati veszteségek csökkentése által. A valós teljesítmény növelésével a kondenzátortelepek 
javítják az elektromos berendezések kimenő teljesítményét. Az analizátorok, mérőműszerek és 
felügyeleti megoldások lehetővé teszik az elektromos paraméterek szoros nyomonkövetését, problémák 
felderítése és megelőzése és ezáltal az elektromos teljesítményleadás optimalizálása érdekében.

Épületi alkalmazások fenntartható kezelése és a fajlagos villamosenergia-fogyasztás csökkentése

Jelentős energiamegtakarítás érhető el világításvezérlés terén az automatikus kapcsolók, érzékelős 
kapcsolók, integrált BUS megoldások vagy környezetbarát tervezésű, hosszú élettartamú és alacsony 
fogyasztású LED-del felszerelt vészvilágítási egységek használatavál. A programozható rendszerek 
lehetővé teszik bizonyos áramkörök időrés szerinti lekapcsolását, ezáltal hozzájárulnak az irodai 
berendezések villamosenergia-fogyasztásának optimalizálásához.

ENERGIAFOGYASZTÁS-KIJELZŐ 
RENDSZER 
Kövesse nyomon és kezelje gáz-, 
villany-, víz- és fűtésfogyasztását 
az energiafogyasztás-kijelző 
rendszer segítségével, amely a 
Legrand otthoni automatizálási 
rendszerek részét képezi.

VÉDELMI ESZKÖZÖK NAPELEMES BERENDEZÉSEKHEZ ÉS 
FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREKHEZ 3-TÓL 250 KWP-IG
UPS és készre szerelt lakossági elosztószekrények vagy 
moduláris rendszerek kereskedelmi helyiségekhez.

Analizátorok

Vezérlő-
rendszerek

Fázisjavító
berendezések

Tartalékvilágítás

 Felügyeleti 
szoftver

Asztali elosztósorok

Zucchini nagy teljesítményű 
transzformátorok

További információkért kérjük látogasson el weboldalunkra:
www.legrand.hu

VÁLASZTÉK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKHOZ: FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREKLAKOSSÁGI ÉPÜLETEK

NEM LAKOSSÁGI ÉPÜLETEK
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Mozgás és jelenlét 
érzékelők
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A Legrand Csoport otthon automatizálási megoldásai 
(MyHome) nemcsak a legigényesebb esztétikai normáknak 
felelnek meg, hanem magas szintű kényelmet és biztonsá-
got is nyújtanak. Ahogy az elvárt, az otthoni szórakoztatás 
és kommunikáció terén megjelent legújabb technológiák is 
integrálhatók a rendszerbe.

LAKOSSÁGI MEGOLDÁSOK 
MAXIMÁLIS  
SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG 
IGÉNYES
ÜGYFELEKNEK

Multimédiás  
ér intőképernyő

09
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KORSZERŰ TECHNOLÓGIA
ami a különbséget jelenti

Automatikus 
kapcsoló

Videó  
kaputelefonHangszóró

Adat-
szekrény

Szcenárió  
vezérlő

Redőny- 
vezérlő

Wi-Fi  
hozzáférési 

pont

Útvonaljelző

Termosztát

Multimédiás 
csatlakozóaljzat

Kihangosító-
rendszer

Gázérzékelő

Multimédiás  
érintőképernyő

Érintőképernyős 
tablet

Válaszfal 
lámpa

Csatlakozó- 
aljzat

Csatlakozó- 
aljzatok

My Home  
web vezérlés

Stop & Go  
biztonsági  

funkció

Fényerő- 
szabályzó

Süllyesztett 
útjelző

KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MAXIMÁLIS 
SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁGÉRT

Formák, funkciók, anyagok széles választéka áll rendelkezésre. 
Szerelvénycsaládok a hagyományostól az exkluzívig: átfogó 
színválaszték az időtállótól a modernig, elegáns anyagok, mint a bőr, 
fa vagy szövött fém, mértékletes vagy lágy, modern vagy klasszikus 
formák.

RUGALMAS SZÓRAKOZTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ:
Otthoni hálózati rendszer, amely rugalmas hozzáférést biztosít bár-
mely kommunikációs médiához, kihangosítórendszerhez, hogy ked-
venc zenéjét minden kívánt helyiségbe eljuttathassa.

1.2”-os 
Ér intő-
képernyő

Mult imédiás 
csat lakozóal-
jzat

Többhely iséges 
k ihangosító-
rendszer

RDS Tuner

Biztonság és  védelem:  túl feszültség 
levezetők,  Stop & Go v isszakapcsoló 
automatika

GázérzékelőMozgás- 
érzékelős  
kapcsoló

Riassza el a behatolókat, érzékelje a gáz- vagy vízszivárgást, védje 
érzékeny berendezéseit, kerülje el az áramkimaradások negatív hatá-
sait (pl. fagyasztó vagy riasztórendszer kikapcsolása).

TELJES OTTHONI 
HÁLÓZAT

BIZTONSÁG A NAGYOBB 
NYUGALOM ÉRDEKÉBEN 

FOKOZOTT KÉNYELEM: vezérelje világítását, szabályozza a hőmérsék-
letet irányítsa az egész lakást egyetlen pontból vagy egy érintőképer-
nyős tabletről: különböző otthoni automatizálási megoldásaink lehetővé 
teszik, hogy a saját igényük szerint személyre szabhassák rendszerüket. 

Vantage
Ér intőképernyő és  bi l -
lentyűzet

Axolute
Videó kapute-
lefon
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FEHÉR 

LINK 

GYÖNGYHÁZ

TERRAKOTTA ADRIAKÉK

ELEFÁNTCSONT 

ROKOKÓ ELEFÁNTCSONT

RÉZ DEKOR BAMBUSZ DEKOR WENGE DEKORALUMÍNIUM 

FEHÉR-KRÓM

ROKOKÓ FEHÉR

INOX DEKOR

ELEFÁNTCSONT - 
ARANY

LIME ZÖLD 

AZ ÖRÖK KLASSZIKUS

IGAZÁN MAI

MERÉSZEN KIFEJEZŐ

KERET16

FEHÉR KRÓM DEKOR MATT FEKETE 

ELEFÁNTCSONT VÖRÖS BAROKK DIÓ 

JÉGFEHÉR ÍRISZ FEKETE KARBON 

FEHÉR ZEN
 

VILÁGOS NIKKEL

GYÖNGYHÁZ ARANY DEKOR FEKETEÜVEG

ELEFÁNTCSONT ZEN FEKETE BAROKK CSERZETT BŐR 

FEHÉRÜVEG RÉZSZÁLAS MÁRVÁNY

ALUMÍNIUM SÖTÉT NIKKEL

TISZTÁN ELEGÁNS EGYEDÜLÁLLÓAN MERÉSZ TERMÉSZETESEN KIFINOMULT

KERET22

KÜLÖNBÖZŐ 
BILLENTYŰ7

FEHÉR

MATT FEKETEALUMÍNIUM

GYÖNGYHÁZ

VILÁGOS NIKKEL

ELEFÁNTCSONT

SÖTÉT NIKKEL

ALLURE

2 ARCA

VALENA 
MECHANIZMUS1

FORMÁLD ÁT
AZ ÉLETED

KÜLÖNBÖZŐ 
BILLENTYŰ ÉS 
BURKOLATOK3
FEHÉR ELEFÁNTCSONT ALUMÍNIUM

ÁTFORMÁLJA
AZ ÉRZÉKEKET

FUNKCIÓ145
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Ahhoz, hogy az elektromos eszközöket és kommu-
nikációs hálózatot oda helyezhessük el, ahová sze-
retnénk, egy alkalmazkodóképes és rugalmas műszaki 
infrastruktúrára van szükség. Nagyobb általánosságban 
az ilyen épületeknek oly módon kell működniük, ami 
funkcionálisan optimális és egyben energiahatékony és 
környezetbarát.

IRODAI MEGOLDÁSOK
ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG  
ÉS RUGALMASSÁG  
A TELJESÍTMÉNY KULCSA

Többkimenetes  e losztó 
tárgyalóterembe 
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TESTRESZABOTT MEGOLDÁSOK 
RENDEZVÉNYSZERVEZÉSHEZ

Kifejezetten rendezvényhelyszínekre ter-
vezve, a konferencia-központ padlódoboz 
többfunkciós szolgáltatást biztosít a bemu-
tatótermekbe. Egyetlen pontban közvetlen 
hozzáférést nyújt az áramellátáshoz és 
adathálózathoz, audió/videó funkciókhoz.

FOKOZZA A HELYISÉGEK 
ÖSSZKÉPÉT

Letisztult formák, anyagok, színek és funkciók minden 
környezethez.

Hotelkártya-
kapcsoló
Ni loé/ 
Fehér

Egypólusú 
kapcsoló 
Valena Al lure/ 
Rézszálas

Egypólusú 
kapcsoló 
Valena L i fe/ 
L ink

Halk  egypólusú 
kapcsoló 
Cél iane/ 
L i la  bőr

SZEMÉLY- ÉS 
VAGYONVÉDELEM

CCTV kameraJelzőfényekKültér i  v i lágítás

Biztosítsa a személyek és tulajdonok védelmét megvilágított 
útvonalakkal és lépcsőkkel, külső és belső megfigyelőrendszerekkel.

NÖVELJE  
ÜGYFELEI KÉNYELMÉT

Minden részlet számít, ha a vásárlói elégedettségéről van szó:  
érintőképernyős vezérlőpanelek központosított szcenárió vezérléshez, 
világítás- és redőnyvezérlés, belső egységek, amelyek lehetővé teszik 
a kívánt beállítások könnyebb kiválasztását és bármely multimédiás 
alkalmazás elérését...

Sz ínes  ér in-
tőképernyő

Borotva 
a l jzat

Mult imédiás
csat lakozóal jzatok

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ INTEGRÁLT RENDSZEREK  
a látogatók nagyobb kényelme és az üzemeltető nyereségessége érdekében

Wi-Fi 
hozzáférési 

pont

Jelenlét- 
érzékelő

Kihangosító- 
rendszer

HDMI/YUV/ 

RCA aljzat

Padlódoboz

Érintő- 
képernyő

Fogyasztó- 
egység

Kábelcsatorna

Fényerő- 
szabályzó

Távirányító

VDI 
rack  

szekrény

Vészvilágítás

Vészvilágítás

CCTV

kamera

Videó 
kaputelefon

Mobil szcenárió 

vezérlő

Hozzáférés-
szabályzás

Útvonaljelző

Fém  
kábel- 

csatorna

Távirányító

Redőny- 
vezérlőFényerő- 

szabályzó 
és borotva 
aljzat Ágy 

melletti 
egység

PadlódobozKültéri  
világítás
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GONDOSKODJON  
AZ EMBEREK BIZTONSÁGÁRÓL

A központilag vezérelhető, öntesztelő vész-
világító egységek biztonságot nyújtanak az 
emberek számára és megkönnyítik a kar-
bantartási folyamatokat.

Tarta lékvi lágítás

FOKOZZA A 
TERMELÉKENYSÉGET

A nagy teljeítményű strukturált kábelvezető rendszerek gyors, megbíz-
ható és biztonságos hozzáférést nyújtanak az információs hálózathoz az 
optimális munkakörülmények érdekében.

Strukturált  kábelvezetés i  rend-
szerbe tökéletesen i l leszkedő 
Wi-F i  hozzáférés i  pontok

Tel jes  körű adathálózat i  meg-
oldások az  egész  épületen 
keresztül

SPÓROLJON 
ENERGIÁT

Az automatikus világításvezérlők és fényerőszabályzók lehetővé teszik 
a megfelelő megvilágítást minden helyiségben és minden szituá-
cióban. Ideális nyitott terű irodákba, tárgyalótermekbe, folyosókra, 
mosdókba, stb.

Jelenlétérzékelők és  és  v i lágí -
tásvezér lők ,  a  vezér lés  haté-
kony módjai

Fényerőszabályzó, 
tökéletesen a lkal -
mazható tárgyalóter-
mekben

Mozgásérzékelős
kapcsoló

ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG

Sül lyesztett  kábelren-
dezők

Padlódobozok és 
sül lyesztett  dobo-
zok

Pop-up eszközök, 
ideál is  í róaszta lok-
hoz vagy e lőadóter-
mekhez

Kábelcsatornák, energiaoszlopok, padlódobozok, asztali 
kábelrendezők, irodai elosztó egységek... teljes kínálat a padlótól 
a mennyezetig. Ez megkönnyíti a módosítások és karbantartások 
végrehajtását, ezáltal tökéletes alkalmazkodóképességet biztosítva az 
épületnek.

A MŰSZAKI HELYISÉGTŐL A MUNKAÁLLOMÁSIG
A Legrand megoldásai úgy illeszkednek egymáshoz, hogy a leghatékonyabb  
és leggazdaságosabb épületet biztosítsák Önnek

Vészvilágítás

Gyűjtősín

Padlódoboz

Kábelcsatorna

Távirányító

VDI rack 
szekrény

Kábel- 
csatornaIrodai 

elosztóegység

Útvonaljelző

Jelenlét- 
érzékelő

Vészvilágítás

Fényerő- 
szabályzó

Többkimenetes 
elosztóegység tárgyaló-

terembe

Automatikus 
kapcsoló

Automatikus 
kapcsoló

Energiaoszlop

Kábeltárca
Gyűjtősín

Főelosztó

Padlódoboz

Mozgásérzékelő 
nappali  

beállítással

Gyors 
csatlakozás

Hozzáférés-
szabályzás
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Stabil, nagy teljesítményű, átfogó megoldások ipari környezetbe, 
egyszerű telepítéssel.

IPARI MEGOLDÁSOK
BIZTOSÍTSA 
SZOLGÁLTATÁSA 
FOLYTONOSSÁGÁT

Fázisjavító 
berendezések

IP
AR

I M
EG

O
LD

Á
SO

K

20 21



OPTIMÁLIS SZOLGÁLTATÁS FOLYTONOSSÁG
stabil, nagy teljesítményű megoldásokon keresztül, egyszerű telepítés és 
újrakonfigurálás

SZEMÉLYRE SZABOTT 
VÁLASZTÁS

Személyre szabott megoldásaink megfelelnek minden igényének. 

Integrált  megoldások energia-
elosztás  terén

Atlantic szekrény: 
hőszabályozás, 
perforálás és fes-
tés rendelésre

Kombinált  egy-
ségek

EGYSZERŰBB 
ÚJRAKONFIGURÁLÁS

Kábel létra :  a  fő 
e losztás i  infrastruk-
túra

Mobi l  és  többcélú 
P17 helysz íni  e losz-
tódoboz

Cablof i l  kábeltá lca

Ipari környezeteben az energiaelosztási hálózatoknak könnyen és 
gyorsan kell alkalmazkodniuk az új konfigurációkhoz. A gyűjtősín és 
kábelvezetési termékek egyszerű telepítésük és rugalmasságuk kom-
binációjával megfelelnek ezeknek az elvárásoknak.

Fázisjavító
berendezések

Főelosztó  
forrásátkapcsolóval és  

mérőkészülékekkel

Toksínek

Ipari  
elosztó- 

szekrény

Kábeltárca

Vészvilágítás

Kábel-
csatorna

Gyors 
csatlakozás

Ipari  
csatlakozó- 

aljzat

Kombinált 
egység

Kábeltálca

Nagy teljesít-
ményű toksín

Hajlékony 
csővezetékek

Alelosztószekrény működtető 
-és jelzőkészülékekkel

KÖF/KIF 
transzformátor 

Kábellétra

MAXIMÁLIS SZOLGÁLTATÁS FOLYTONOSSÁG 
ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG 

Az automatikus forrásátkapcsolók megoldást jelentenek a szolgáltatás foly-
tonosság és a nagyobb biztonság kettős igényére. Hagyományos ipari alkal-
mazásuk mellett egyre inkább elterjedtebb energiaforrások kezelésére való 
használatuk, különösen a megújuló energiaforrások terén. 

Automatikus 
forrásátkapcsoló

DMX³,  DPX 3 és  DX 3Középfeszültség kompenzáció
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VIKING 3
Csavaros vagy rugós bekötésű, 
megbízható, egyszerű 
vezetékezés és jelölés a CAB 3 
rendszernek köszönhetően.

JELÖLŐRENDSZER
A CAB 3 jelölőrendszer 
széleskörűen alkalmazható: 
vezeték- és kábeljelölők, 
vezetékkötegelők.

HATÉKONY VÉDELEM 
6 300 A-IG

A Legrand kínálatában megtalálható DMX3 
légmegszakítók, DPX3 kompakt megszakítók,  

moduláris és ajtóra szerelhető készülékek, 
automatikus forrásátkapcsolók, leválasztó 

kapcsolók és XL3 fali és álló elosztószekrények 
egy gyorsan telepíthető, élvonalbeli technológiát 

alkalmazó szettet alkotnak. A Zucchini 
sínrendszereivel együtt kiegészülve magas szintű 

energiaelosztási rendszer alakítható ki.

IPARI CSATLAKOZÓALJZATOK 
ÉS KOMBINÁLHATÓ EGYSÉGEK
Ipari csatlakozórendszerek és 
kombinálható egységek 125 
A-ig, a legkeményebb mun-
kakörnyezetben való speciális 
alkalmazásokra tervezve.

ZUCCHINI TOKOZOTT 
SÍNRENDSZEREK
A Zucchini 5 000 A-ig terjedő 
energiaelosztási rendszere 
megbízható, és problémamentes 
telepítést biztosít.

XL3 ÉS ALTIS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK
A teljes XL3 elosztószekrény kínálat, ugyanazon értékeken alapulva mint az 
XL3 4000 elosztószekrények, az elegáns kialakítást és minőséget az egyszerű 
és gyors felszereléssel kombinálja. Az Altis elosztószekrények kifejezetten 
ipari alkalmazásra lettek kialakítva.

DMX3, DPX3 ÉS DX3 MEGSZAKÍTÓK
A Legrand átfogó védelmi készülék kínála-
ta hatékony elektromos üzemzavarok elle-
ni védelmet nyújt berendezései számára.

XL3 4000 
ELOSZTÓSZEKRÉNYEK 
Robosztusság, elegáns 

dizájn, teljesítmény 
ergonómia és a védelmi 

eszközök tökéletes 
integrálása az XL3 4000 

elosztószekrény család fő 
tulajdonságai.
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TELJES KÖRŰ
MODULÁRIS  KÍNÁLAT

Megszakítók, áram-védőkapcsolók, túlfeszültség-
levezetők, visszakapcsoló automatikák, program- 

vagy alkonykapcsolók... a Legrand Csoport széleskörű 
DIN-sínes készülék kínálata, különböző funkciókkal 

és moduláris szekrényekkel kiegészülve, amelyek 
megfelelnek bármely lakossági és kereskedelmi projekt 

által támasztott elvárásnak.

MODULÁRIS SZEKRÉNYEK
Különféle kiselosztó szekrény megoldások 
(Practibox, Nedbox, Drivia, Practibox3, Plexo3) bár-
milyen típusú felszereléshez. Modern kialakítást, 
egyszerű kábelezést és telepíthetőséget nyújta-
nak.

PROGRAMKAPCSOLÓK /
ALKONYKAPCSOLÓK
Egyidejűleg optimalizálja az 
energiafogyasztást és növeli a 
felhasználók komfortérzetét.

TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK
Megbízható védelem az olyan 
érzékeny hardverek részére, mint a 
számítógépek, nyomtatók, televíziók, 
házimozi rendszerek, stb.

PRACTIBOX3 
6 és 36 modul közötti DIN-
sínes, moduláris, süllyesztett 
kiselosztó, ami ötvözi a dizájnt 
az ergonomikus kialakítással.

MODULÁRIS KÉSZÜLÉKEKKISELOSZTÓ SZEKRÉNYEK

DX3 MEGSZAKÍTÓK ÉS ÁRAM-
VÉDŐKAPCSOLÓK
Minden alkalmazási igénynek 
megfelelő, széleskörű 
megszakító és áram-
védőkapcsoló kínálat.

STOP & GO VISSZAKAPCSOLÓ 
AUTOMATIKA
Ha egy átmeneti hiba miatt 
leáll az általános védelmi 
rendszer, a SOPT & GO készülék 
automatikusan újraindítja a 
berendezést.
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KAPUTELEFON RENDSZEREK ÉS 
ÉPÜLETAUTOMATIZÁLÁS: TÖKÉLETES 
INTEGRÁCIÓ 
A teljes körű otthon automatizálási központ 
kombinálja a lakásvezérlést a távfelügyelet-
tel és a kaputelefon rendszerekkel, valamint 
hozzáférést biztosít különböző multimédiás 
tartalmakhoz: rádió, időjárás előrejelzés, 
lejátszólisták, MP3, stb.

A Legrand és Bticino MyHome rendszere az 
intelligens otthon minden kritériumát teljesíti 

a komfort, a biztonság, a kommunikáció, a vezérlés 
és az energia-megtakarítás fontosságát szem 
előtt tartva.  A rendszer használatánál lehetséges 
az összes funkció egyszerre történő vezérlése: 
világítás- és redőnyvezérlés, szcenáriók (napi rutinhoz 
kapcsolódó komplett funkció beállítások) kezelése, 
energiahatékonyság, riasztórendszer, multimédiás 
eszközök, kaputelefon rendszer, ill. technikai riasztások 
(folyadékszint érzékelő, gázérzékelő). A speciális 
BUS kábelezésnek köszönhetően az elektroszmog 
is minimalizálható az élettérben a hagyományos 
vezetékezéssel kialakított rendszerekkel szemben. A 
MyHome rendszer bővítésére alkalmas, Radio/ZigBee® 
világítás- vagy redőnyvezérlő szerelvényeivel bontás és 
plusz vezetékezés nélkül teheti intelligenssé otthonát.

KÉT TECHNOLÓGIA 
MINDEN IGÉNYRE

A modern életmódhoz nélkülözhetetlen funkciók: 
világítás- és redőnyvezérlés, riasztók, kihangosító 
rendszerek...

Felügyelje és ellenőrizze 
berendezéseit távolról, okos-
telefonján vagy az interneten 
keresztül.

Szabja személyre épületautoma-
tizálási alkalmazásait, Bticino és 
Legrand termékeit egy harma-
dik fél megoldása által: ez mind 
lehetséges a ‘My Open’ internetes 
közösségen keresztül.

Vezérelje a központosított funkciókat és 
szcenáriókat minden helyiségben egy érintő-
képernyő segítségével: világítás, redőnyök, 
kihangosító rendszer, riasztók, stb.

Vezérelje központosított szcenárióit: világítás, 
redőnyök, hőmérséklet, stb.

 KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG  SZCENÁRIÓ VEZÉRLÉS  HELYISÉG VEZÉRLÉS  TÁVFELÜGYELET  MY OPEN KÖZÖSSÉG
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A Legrand és Bticino kaputelefonok ideális 
megoldást jelentenek magán- és különböző 

lakásszámú (akár 100 lakásos) társasházakhoz. Legyen 
szó audió vagy videó kaputelefonról, a falon kívüli, 
vagy süllyesztett kültéri egységek és formatervezett 
lakáskészülékek a ház elegáns részeivé válnak. 
A választékban mindenki megtalálja az igényeinek 
leginkább megfelelő stílusú rendszert, legyen az új építés, 
vagy xfelújítás.

KAPUTELEFON  
RENDSZEREK ÉS VEZETÉK 
NÉLKÜLI CSENGŐK

LINEA 3000 
Az extra lapos Linea 3000 
kaputábla 2-vezetékes 
BUS rendszerének 
köszönhetően 
tökéletes megoldás 
egy- vagy többlakásos 
alkalmazásra.

BELTÉRI EGYSÉGEK  
Különálló egységként vagy valamelyik 
szerelvénycsalád részeként, telefonkagylóval 
vagy anélkül - válassza az Önhöz legjobban illő 
megoldást.

SFERA ÉS AXOLUTE OUTDOOR
A Sfera egy rugalmas, minden felszerelési 
környezetbe illő kültéri egység. A Bticino Axolute 
Outdoor kaputáblája ötvözi a 2 vezetékes és IP 
alapú rendszer előnyeit. Innováció az esztétika, 
funkcionalitás és technológia terén.

TÖBB, MINT EGY EGYSZERŰ VIDEÓ KAPUTELEFON
Valódi otthon automatizációs központként ezen beltéri egységek 
széles körű funkcionalitással rendelkeznek: kaputelefon rendszer, 
közösségi és kültéri területek megfigyelése, lakásvezérlés, webes 
szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz való hozzáférés, stb.

KÜLTÉRI KÜLTÉRI BELTÉRIBELTÉRI

TÁRSASHÁZAK
LAKÁSOK ÉS OTTHONOK
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CLASSE 300X13E
Vezérelje kaputelefonját akár okostelefonján 
keresztül is! 2-vezetékes technológia a csatlakoztatott 
eszközök extra funkcióival, előnyeivel. Beépített Wi-Fi 
csatlakozásának köszönhetően a Classe 300X13E 
nem igényel a “normál” 2-vezetékes videó beltéri 
egységektől eltérő szerelési módszert.



ÁTFOGÓ MEGOLDÁS
A Legrand széles körű világításvezérlés 
választéka: jelenlét-alapú, kombinált manuális 
és automatikus vezérlés, fényerősség 
szabályozás a természetes fény vagy 
helyhasználat függvényében, programozható 
beállítások.

ÁTLÁTHATÓ INFORMÁCIÓK
A Legrand Csoport teljes, 
átlátható információt nyújt a 
világításvezérlő rendszereivel 
potenciálisan elérhető meg-
takarításokról: az energia-
fogyasztási előrejelzések az 
EN15193 szabványon alapulnak.

A Legrand világításvezérlés rendszere biztosítja, 
hogy a világítás csak ott legyen felkapcsolva, ahol 

szükség van rá. Kínálatunkban háromféle érzékelési 
megoldás van, amivel a különböző terekben pontosan 

lehet érzékelni a mozgást és a jelenlétet. Mindegyik 
érzékelő működését egyszerű módon, távirányítóval, 

gombnyomással lehet beállítani. A háromféle technológia: 
PIR, ultrahang és duál technológia (a kettő kombinációja). 
A különböző terekhez más-más érzékelőt kell választani. 

A megfelelő típusú érzékelő kiválasztásával érhető el a 
megfelelő működés attól függően, hogy milyen jellegű a 

mozgás, milyen a világítás használatának gyakorisága és 
milyen akadályok vannak a helyiségben.

VESSEN VÉGET AZ 
ENERGIAPAZARLÁSNAK

FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

HELYISÉG VEZÉRLŐ
KONFIGURÁCIÓS 

ESZKÖZ

SCS SZENZOR

VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ 
RENDSZER 
ENERGIAHATÉKONYSÁGRA 
TERVEZVE

Az energiamegtakarítás maxi-
malizálását célzó legjobb 
megoldás nagyban függ a cél-
terület és projekt jellegétől. A 
Legrand két megoldást is kínál 
a különböző alkalmazások által 
meghatározott specifikus köve-
telmények leküzdésére.

 Mozgás- és jelentlétérzékelők 
Automatikus világításvezérlés, ideális megoldás egy vagy 
több helyiség számára

 BUS/SCS RENDSZER 
A BUS/SCS alapú rendszer lehetővé teszi egy teljes emelet vagy 
egy egész épület világításvezérlését. Teljes mértékben kompatibi-
lis DALI rendszerekkel valamint minden lámpatípussal.
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LIPSO
LED-del szerelt jelzőfények, 
a stílus és a biztonság egy-
sége.

BIZTONSÁG ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓJA KÜLÖNBÖZŐ MEGOLDÁSOK

Az új kínálat hosszú élettartamú és alacsony 
fogyasztású LED-eket, valamint környezetbarát 

Ni-MH akkumulátorokat tartalmaz. További előny, hogy 
minden tartalékvilágítási megoldásunk eco-tervezett, 
rendelkezik eco-címkével (NF-környezet) és teljes 
mértékben újrahasznosítható alapanyagokból készül. A 
Legrand egyedülálló tartalékvilágítási lámpatesteket és 
címezhető megoldásokat kínál bármilyen típusú épületbe 
az egész világon.

KÖRNYEZETBARÁT 
TARTALÉKVILÁGÍTÁS

CÍMEZHETŐ RENDSZEREK

U34LED

Süllyesztett dizájn és 
az alacsony fogyasztás 
tökéletes kombinációja. 
Környezetbarát 
megoldás.

URA ONE
Többféle rögzítési módot és 
keretet kínáló tartalékvilágítási 
egység, nagy teljesítményű LED 
fényforrással. Bármilyen fela-
datra, bárhol a világon. 

ÚJ 
TARTALÉKVILÁGÍTÁSI 
LÁMPATESTEK
A süllyeszthető 
kiegészítő garantálja 
a gyors és könnyű 
mennyezetre 
szerelhetőséget.

ÚJ TARTALÉKVILÁGÍTÁSI 
AJÁNLATOK
A Legrand új 
tartalékvilágítási 
egységei kisfogyasztású, 
hosszú élettartamú LED 
fényforrással vannak 
ellátva, melyek az alacsony 
energiafogyasztásuk 
mellett csökkentik a 
karbantartási költségeket. 
A Ni-MH akkumulátorok 
használatával csökken a 
környezetre mért hatásuk.

A Legrand címezhető 
tartalékvilágítási rendszere, 
egy ellenőrző szoftver 
segítségével, egyetlen 
pontból vezérli az 
épületekben található összes 
tartalékvilágítási lámpatestet. 
Az információk központi 
kezelhetősége
miatt megkönnyíti a 
karbantartást, felügyeletet, 
könnyű áttekinthetőséget, 
kezelhetőséget biztosít. 
Az előírt ellenőrzéseket 
automatikusan, mindig időben 
és pontosan végzi el, lámpáról 
lámpára.
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