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Domovní elektroinstalace
Největší výběr spínačů, zásuvek.
Inteligentní elektroinstalace.

•
•
•
•

Spínače a zásuvky
Domovní audio a videotelefony
I nteligentní elektroinstalace
Přístroje pro bezpečnou, komfortní
a úspornou elektroinstalaci

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Swing®
Když potřebujete rozsvítit a zhasnout

jasně bílá

světle šedá

krémová

béžová

hnědá

SWING® – SWING®L
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Swing®L
Ladný a praktický design

jasně bílá / jasně bílá

jasně bílá / světle šedá

jasně bílá / krémová

jasně bílá / mocca

jasně bílá / cihlová

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Tango®
Baví celou rodinu
bílá

šedá

slonová kost

béžová

hnědá

černá

kouřová šedá

vřesová červená

TANGO® – LEVIT®

5

—
Levit®
Pestrý design pro pestrý život
bílá / ledová bílá

bílá / bílá

šedá / bílá

slonová kost / bílá

macchiato / bílá

bílá / kouřová černá

žlutá /
kouřová černá

červená /
kouřová černá

oranžová /
kouřová černá

zelená /
kouřová černá

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Levit®M
Hravý, mocný, výjimečný

onyx/kouřová černá

perleťová/ledová bílá

ocelová/kouřová černá

titanová / kouřová černá

LEVIT®M – NEO®
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Neo®
Provokující a neomylně svůj
bílá / ledová bílá

bílá / ledová oranžová

bílá / ledová zelená

bílá / ledová modrá

bílá / bílá

bílá / ledová šedá

grafitová / ledová bílá

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Neo® Tech
Má svůj styl

titanová / onyx

ocelová / titanová

onyx / titanová

ocelová / teracotta

NEO® TECH – ELEMENT®
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Element®
Barevná pohoda

bílá / bílá

bílá / ledová bílá

bílá / ledová šedá

slonová kost / ledová bílá

kávová / ledová opálová

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Time®
Metalický, tvarově přímý a spolehlivý
bílá / bílá

bílá / ledová bílá

lungo / mléčná bílá

titanová

starostříbrná

šampaňská

antracitová

ocelová

TIME® – TIME® ARBO
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Time® Arbo
Kousek přírody doma

titanová / třešeň

starostříbrná / přírodní javor

starostříbrná / olše

starostříbrná / třešeň

antracitová / mahagon

antracitová / wenge

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Decento®
Porcelánový originál

bílá

bílá / přírodní buk

bílá / třešeň

černá

DECENTO® – FUTURE® LINEAR
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future® linear
Nadčasovost je budoucnost
studio bílá

slonová kost

hliníková stříbrná

antracitová

ušlechtilá ocel

mechová bílá *

mechová černá *

* Softtouch –
matný povrch,
příjemný na dotyk
a současně velmi
odolný

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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solo®
Dokonalá harmonie a styl

studio bílá / studio bílá

slonová kost / chromová

antracitová / chromová

metalická šedá /
chromová lesklá

studio bílá / chromová

SOLO® – SOLO® CARAT
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solo® carat
Ušlechtilý charakter

bílé sklo

bronz

ušlechtilá ocel

chromovaná mosaz

zlacená mosaz

černé sklo

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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alpha exclusive®
Požadujete exkluzivitu?

alabastrová

slonová kost

palladium

titanová

ALPHA EXCLUSIVE® – IMPULS

17

—
impuls
Luxus a emoce
alpská bílá
LED podsvícení spínačů v barvách bílé, červené a modré

slonová kost

šampaňská metalíza

saténová stříbrná /
chromová

alpská bílá / zlatá

mechová bílá *

mechová černá *

* Softtouch –
matný povrch,
příjemný na dotyk
a současně velmi
odolný

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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ABB-free@home®
Propracovaná inteligentní elektroinstalace
• jednoduchá instalace a uvedení do provozu
• ovládání žaluzií, osvětlení, vytápění
a dalších zařízení
• multifunkční ovládací dotykové panely 4,3" a 7"
• designové řady Tango®, Levit®, Levit®M, Element®,
Time®, Time® Arbo, future® linear, solo®, solo® carat
• možnost vzdáleného ovládání pomocí aplikace
v mobilním telefonu nebo tabletu

Dotykový panel s displejem 7"
Ovládací prvek
jednonásobný,
spínací,
Tango®

Ovládací prvek
jednonásobný,
žaluzie,
Levit®

Ovládací prvek
dvojnásobný,
stmívací/
spínací,
Time®

Prostorový
termostat,
future®
linear

ABB-FREE@HOME® – ABB-WELCOME MIDI
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ABB-Welcome Midi
Stačí zazvonit a otevřít
• praktické řešení nejen pro bytové domy
• odolná venkovní audio i videotabla z ušlechtilé
oceli nebo eloxovaného hliníku
• 4,3" a 7" videotelefon s hands-free ovládáním
• sluchátkový a hands-free audiotelefon
• stavebnicový systém tabel pro naprosto
individuální řešení potřeb
• pro rekonstrukce i novostavby

Domovní videotelefon
s dotykovým displejem
a hands-free

Domovní
audiotelefon
se sluchátkem

Tlačítkové
videotablo
z ušlechtilé oceli
Tlačítkové videotablo
v hliníkovém
provedení

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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AudioWorld
Vestavné rádio – hrající vypínače
a zásuvky
Ideální řešení pro ozvučení místností jako jsou koupelny, kuchyně, ložnice apod. Již žádné
přenosné přehrávače. Nechte si rádio umístit, kam chcete, a pusťte si oblíbenou hudbu.
Připojit můžete i MP3 přehrávač nebo mobilní telefon či tablet díky Bluetooth a funkci NFC.
Chcete ještě víc? Další možností je příjem internetového rádia přes wifi. Naše přístroje
AudioWorld jsou dostupné v designových řadách Tango®, Levit®, Levit®M, Neo®, Neo® Tech,
Element®, Time®, Time® Arbo, future® linear, solo®, solo® carat a alpha exclusive®, stejně
jako vypínače nebo zásuvky. Jediné, co potřebujete pro instalaci, je přívod 230 V, který lze
získat ze stávajícího umístění vypínače či zásuvky.

Internetové rádio Busch-iNet,
reproduktor

Zesilovač s tunerem FM a Bluetooth,
vypínač, reproduktor

Bluetooth

W-Lan

FM-Radio

AUDIOWORLD – BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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Bezdrátové dálkové ovládání
Rozšiřovat elektroinstalaci je snadnější,
než si myslíte!
Vynikající řešení pro rekonstrukce, přestavby příček nebo bourání panelákových jader.
Žádné kabely pro nový spínač! Je to drahé a nepraktické. Díky bezdrátovým radiofrekvenčním (RF) vysílačům můžete spínač osvětlení umístit kamkoliv chcete. Stačí jej jednoduše
nalepit. A když u novostavby máte velké prosklené plochy, můžete i zde využít komfortu
RF spínání a mít ovládání světel vždy po ruce. Pokud se dispozice změní, přilepíte spínač
jinam. Bezdrátové spínače ocení i děti. Nemusí v noci hledat „vypínač“, když jej mají
přilepený na pelesti postele nebo na nočním stolku.

Vysílač RF
s krátkocestným
ovladačem

Vysílač RF
jednonásobný

Vysílač RF
dvojnásobný

Vysílač RF
dvojtlačítkový

Vysílač RF
vícekanálový

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Nabíječka USB vždy po ruce!
Zásuvka 2v1
Zásuvky s vestavěnou USB nabíječkou, které se 100% hodí do každé domácnosti. Telefon,
tablet, notebook, foťák… nabíječka je stále po ruce a bez jakéhokoliv adaptéru, který by zabíral místo ve standardní zásuvce. Díky zásuvce s USB nabíječkou lze najednou využít jak běžnou silovou „kolíkovou“, tak USB nabíjecí zásuvku. Již žádné různé nabíječky a adaptéry. Nové
zásuvky najdou uplatnění nejen v domácnosti, ale i v kancelářích, hotelích apod. Je vhodná jak
pro nové moderní instalace, tak i pro rekonstrukce. Velmi jednoduše lze standardní zásuvky
vyměnit za nové s USB. Požádejte svého elektroinstalatéra. Dostupné v designových řadách
Tango®, Levit®, Levit®M, Element®, Time®, Time® Arbo, future® linear, solo® a solo® carat.

Tango®

Levit®

Element®

Time®

future® linear

solo®

solo® carat

ZÁSUVKA S USB NABÍJEČKOU – VYUŽITÍ VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
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Nedostatek zásuvek v kuchyni?
Elegantní využití vícenásobných rámečků
Vedle českého fenoménu dvojzásuvek lze využít možnosti 2 - 5násobných rámečků, které je
možné osadit v jednom místě např. 2 vypínači a 3 zásuvkami apod. Vše pěkně pohromadě
a v místě, kde je potřebujete. Je to estetické a praktické! Především vám umožní kdykoliv
pohodlně zapojit u pracovní desky hned několik spotřebičů! A co teprve kombinace zásuvky
s USB nabíječkou nebo s vestavným digitálním či internetovým rádiem.
Používáte rádi dvojzásuvky a nevejdou se vám do ní dvě vidlice s úhlovým vývodem?
Chytrým řešením jsou dvojzásuvky s natočenou vrchní dutinou. A je po problému.

Trojnásobný rámeček

Dvojzásuvka
s natočenou
vrchní dutinou
Pětinásobný rámeček

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE
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Ušetřete za svícení pomocí stmívačů
A umí stmívat i LED žárovky!
Někdy je světla moc, někdy málo. Například v obývacím pokoji při zapnuté TV chcete svítit
méně, a když přijde návštěva, naopak více. K regulaci intenzity osvětlení slouží stmívače.
Ty je vhodné instalovat tam, kde by jinak byl umístěn běžný „vypínač“, kterým však nelze
intenzitu regulovat. Díky snížené intenzitě osvětlení můžete ušetřit elektrickou energii.
Stmívat lze běžné žárovky i regulovatelné „úsporky“ nebo moderní LED žárovky! Stačí si vybrat vhodný typ stmívače. Ten může být otočný nebo tzv. krátkocestný, který vypadá téměř
jako vypínač. Rozdíl mezi nimi je ve způsobu ovládání. Se stmívači si vytvoříte světelnou
scénu, jakou si přejete, a ještě šetříte.

Tango®

Otočné
stmívače

Krátkocestné
stmívače

Time® Arbo

solo®

alpha exclusive®

STMÍVAČE – MODERNÍ DESIGNOVÉ ELEKTROINSTALACE ABB
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Moderní designové elektroinstalace ABB
Komfort, úspory energií a bezpečnost
Prakticky ve všech designových řadách elektroinstalačního materiálu nabízíme elektronické
přístroje, které vám zpříjemní bydlení a zvýší bezpečnost elektroinstalace.

Žaluziové
ovladače

Automatické
spínače

Termostaty

Zásuvky s USB
nabíječkou

Stmívače

Bezpečnostní
zásuvky FI-DOS

Hlásič kouře
Busch-Rauchalarm®

Snímače
pohybu

Hlásič teplot
Busch-Wärmealarm®

Vypínače a zásuvky
do vlhkého a prašného
prostředí

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE

26

—
Sídla obchodních reprezentantů
Elektromontážní firmy
Martin Dufek
Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj
Chelčického 201
503 02 Hradec Králové
Tel.: +420 731 552 380
martin.dufek@cz.abb.com

Petr Král

Jiří Lyčka

Praha, Středočeský kraj
Areál Šárka Business Park
Lužná 591
160 00 Praha 6 – Vokovice
Tel.: +420 731 552 337
petr.kral@cz.abb.com

Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Štramberská 2878
706 02 Ostrava – Vítkovice
Tel.: +420 735 745 240
jiri.lycka@cz.abb.com

Daniel Kříž
Ústecký kraj,
Karlovarský kraj,
Plzeňský kraj
K Cihelnám 699
326 00 Plzeň – Černice
Tel.: +420 739 552 454
daniel.kriz@cz.abb.com

Luděk Kaňovský

Ondřej Běhounek

Jihočeský kraj + okres Příbram
+ okres Pelhřimov
Sedláčkova 472/6, budova 104
397 01 Písek
Tel.: +420 731 552 354
ludek.kanovsky@cz.abb.com

Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj
Heršpická 13
619 00 Brno
Tel.: +420 703 179 266
ondrej.behounek@cz.abb.com

SÍDLA OBCHODNÍCH REPREZENTANTŮ
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Sídla obchodních reprezentantů
Velkoobchody
Jiří Růžička
Ústecký kraj, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 731 552 364
jiri.a.ruzicka@cz.abb.com

Robert Moravec

Radomír Krejčíř

Praha, Středočeský kraj
Areál Šárka Business Park
Lužná 591
160 00 Praha 6 – Vokovice
Tel.: +420 735 159 075
robert.moravec@cz.abb.com

Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Seifertova 33
750 02 Přerov
Tel.: +420 731 552 340
radomir.krejcir@cz.abb.com

Miloslav Karlík

Marek Sedlák

Karlovarský kraj, Plzeňský kraj,
Jihočeský kraj + okres Rakovník
K Cihelnám 699
326 00 Plzeň - Černice
Tel.: +420 723 962 243
miloslav.karlik@cz.abb.com

Pardubický kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj
Heršpická 13
619 00 Brno
Tel.: +420 739 552 482
marek.sedlak@cz.abb.com
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ABB s.r.o.
Divize Elektrotechnické výrobky
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222
Technická podpora
Tel.: 800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
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www.abb.cz/nizke-napeti
www117.abb.com

