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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 9/2012

Celiane oznacza równowag  formy i funk-

cjonalno ci. Bogactwo kolorów, materia ów, 

kszta tów oraz inteligentnych rozwi za  in-

spiruje do poszukiwania w asnego stylu. 

Koncepcja Celiane zak ada integracj  jak naj-

wi kszej liczby mo liwych funkcjonalno ci 

w pojedynczym mechanizmie. Podstawowy 

produkt serii Celiane – cznik uniwersal-

ny, mo e s u y , jako jednobiegunowy lub 

schodowy. Ponadto dzi ki mo liwo ci prze-

kszta cania mo na uzyska cznik wiecz-

nikowy, schodowy podwójny i pi ciokrotny. 

W ka dej konfiguracji istnieje mo liwo  do-

dania lampek LED w funkcji pod wietlania, 

wska nik napi cia lub wska nik w czenia. 

Klawisze dost pne s  w 2 kolorach: bia ym 

i tytanowym, które idealnie komponuj  si

z ponad 50 ró nymi wyko cze . Ramki wyst -

puj  w liniach wzorniczych: Neutral, Glazed, 

Anodised, Materials (skóra, drewno, corian, 

porcelana, metal) oraz Exclusives (kamie ,

tkanina, terakota, szk o, porcelana). Domowa 

instalacja powinna zapewnia  komfort i wy-

god  u ytkowania. Automatyka domowa My 

Home Legrand to zestaw funkcji, takich jak 

sterowanie o wietleniem, roletami, ogrzewa-

niem oraz wiele innych, które poprawiaj  kom-

fort i bezpiecze stwo domowników. Funkcje 

mog  by czone w scenariusze dostosowa-

ne do stylu ycia. Przed po o eniem si  spa

wystarczy jedno przyci ni cie, aby automa-

tycznie opu ci  rolety, zgasi wiat o i obni y

temperatur . Nowoczesne wzornictwo oraz 

szeroka paleta kolorów i materia ów osprz -

tu Celiane gwarantuj , e wn trze domu b -

dzie perfekcyjne w ka dym detalu. Podstaw

systemu inteligentnej instalacji jest technolo-

gia magistralna SCS w której istnieje mo li-

wo  równoczesnego zarz dzania wszystkimi 

urz dzeniami wed ug zaprogramowanych sce-

nariuszy. U ytkownik mo e wybra  dowolny 

rodzaj interfejsu do komunikacji z systemem 

automatyki: czniki dotykowe, piloty, przy-

ciski, ekrany, nowoczesny tablety lub telefon 

dotykowy. Prosta konfiguracja oraz mo liwo

rozszerzania sytemu o bezprzewodowe stero-

wanie radiowe ZigBee to najwi ksze zalety 

systemu My Home Legrand. Dzi ki struktu-

rze sieciowej, praca w technologii ZigBee za-

pewnia bezawaryjne dzia anie systemu. Je eli 

jedno urz dzenie nie odbiera sygna u steru-

j cego, wtedy jego funkcje przejmuje urz -

dzenie najbli sze. Modu owa budowa syste-

mu My Home pozwala na dodawanie nowych 

elementów ste-

ruj cych, two-

rz c zintegro-

wany system 

dzi ki bez-

przewodowej 

technologii ZigBee. Elementy systemu mog

by  zamontowane w bogatej palecie ramek 

Celiane, które doskonale komponuj  si  z no-

woczesnym, presti owym wn trzem.

Osprz t Celiane firmy Legrand to nowatorska koncepcja osprz tu elektro-

instalacyjnego, która stawia na uniwersalno  mechanizmów.
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