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Oferiţi clienţilor dumneavoastră o alternativă originală la 
prizele şi întrerupătoarele tradiţionale. Cu designul său 
aerodinamic şi culorile elegante, gama Sedna vă oferă 
schimbarea pe care o căutaţi.

8 mm…
de design pur

Pentru 
interioare 
personalizate    
> Secretul eleganÍei 
gamei Sedna constŸ 
Án simplitatea liniilor 
Ûi designul impecabil. 
DacŸ clientul 
dvs. preferŸ stilul 
contemporan atunci 
va ÁndrŸgi aceastŸ 
gamŸ. Propune un stil 
personalizat cu gama 
Sedna!

StrŸlucitor Án 
fiecare zi    
> Mecansimele sunt 
diponibile Án alb Ûi 
crem iar ramele Án 
alb, crem, roÛu Ûi 
gri. Mecanismele pot 
fi grupate Án rame 
multiple aÛa cum 
doreÛte clientul. 
Se potrivesc perfect 
pentru orice camerŸ, 
de la bucŸtŸrie Ûi living, 
baie Ûi dormitor. Se 
pot face combinaÍii de 
funcÍii Ûi culori care sŸ 
se potriveascŸ perfect 
fiecŸrui interior.

4 rame colorate

2 inserturi colorate

culori
Cu 4 rame colorate Ûi 2 inserturi colorate 
disponibile, puteÍi oferi o gamŸ bogatŸ Ûi 
diversŸ de produse cu un stoc minim.



Combinând confortul, iluminatul şi controlul 
încălzirii, Sedna face totul. Funcţiile avansate 
vă pot ajuta să simplifi caţi vieţile clienţilor 
dumneavoastră şi să demonstraţi valoarea 
afacerii dumneavoastră.

Confort la 
ÁndemânŸ
> Casa trŸieÛte 
în ritmul nevoilor 
personale Ûi rutinei 
ocupanÍilor sŸi:
+ Sistemele de 
încŸlzire programate 
sŸ ofere confortul 
optim din momentul în 
care rezidenÍii pŸÛesc 
înŸuntru;
+ Variatoarele de 
tensiune asigurŸ exact 
nivelul de luminozitate 
necesar;
+ Storurile pot fi 
controlate prin simpla 
apŸsare a unui 
mecanism …

Un mediu sigur
> Uneori trebuie doar 
un detaliu pentru a 
face o locuinÍŸ mai 
sigurŸ. Toate prizele 
Sedna sunt dotate cu 
dispozitiv de protecÍie 
pentru copii pentru a 
preveni accidentele. 
Detectoarele de 
miÛcare pot asigura 
iluminarea automatŸ 
aÛa încât ocupanÍii 
se pot deplasa în 
siguranÍŸ pe timpul 

nopÍii.

Toate 
conexiunile 
necesare 

> OferiÍi clienÍilor 
dumneavoastrŸ o reÍea 
puternicŸ pentru a se 
conecta la internet sau 
pentru a privi la TV de 
oriunde din casŸ.

funcÍii
Pentru a creea o casŸ care rŸspunde 
simÍurilor (optic Ûi tactil).

... Ûi confort

ÎntrerupŸtor dublu
cu lampŸ de veghe

PrizŸ TV/R/SAT  

ÎntrerupŸtor simplu
 

ÎntrerupŸtor simplu ÎntrerupŸtor simplu
cu lampŸ de veghe
ÎntrerupŸtor simplu ÎntrerupŸtor dublu

Mecanism 
pentru storuri 
Mecanism 
pentru storuri 

Buton cu apŸsare
Ûi lampŸ de veghe

PrizŸ cu dispozitiv de 
protecÍie pentru copii   
PrizŸ cu dispozitiv de 
protecÍie pentru copii   

Buton cu apŸsare
Ûi lampŸ de veghe

PrizŸ TV/R/SAT  Variator de tensiune rotativ TermostatDetector de miÛcare Variator de tensiune rotativ TermostatDetector de miÛcare



… Ìi o miÛcare mai uÛoar Ÿ pentru dumneavoastrŸ
Designerii gamei Sedna s-au gândit la toate, dar în mod 
special la dumneavoastră. Calitatea designului exterior este 
o reflexie a inovaţiei din interior. Doar câteva mici plusuri 
care fac diferenţa 

Mai mult pentru energia dumneavoastrŸ

> Clapetele 
mari Ûi colorate 
reprezintŸ prinderea 
conductorilor pentru 
o instalare uÛoarŸ
Pârghiile colorate fac ca 
procesul sŸ devinŸ mai 
rapid Ûi mai intuitiv.

> Gheare verticale   
Insertul poate fi  
poziÍionat adânc: 
prindere uÛoarŸ în 
doza - ghearele nu 
ating conductorii.

> Marcare clarŸ   

Conectare Ûi poziÍionare 
imediatŸ.

> Design telescopic  
Nu este necesarŸ o 
atenÍie specialŸ în timpul 
instalŸrii. Designul 
telescopic asigurŸ o 
potrivire perfectŸ pe 
suprafeÍe neregulate dar 
Ûi aliniere ireproÛabilŸ 
cu orice componente 
preinstalate în perete.

> Terminale 
aliniate   
Conductorii pot fi tŸiaÍi 
la aceeaÛi lungime. 
Este mai uÛor de fixat 
insertul în dozŸ cu toÍi 
conductorii de aceeÛi 
parte.

> Terminale deschise 

Nu este necesarŸ 
deÛurubarea, terminalele 
sunt pre-deschise pentru 
cablare rapidŸ.

� �



… Ìi o miÛcare mai uÛoar Ÿ pentru dumneavoastrŸ

Manevrare complet sigură

> Rame metalice
de prindere  

Rama de prindere 
este realizatŸ din oÍel 
inoxidabil ce este 
rezistent la ruginire Ûi 
la încovoiere. AsigurŸ 
stabilitate excelentŸ 
dupŸ instalare.

> Ghidaje pentru
 conductori
Orificiile pentru 
conductori sunt realizate 
astfel încât conductorul 
poate fi plasat în terminal 
mai uÛor iar vârful 
dezizolat este ascuns 
în spatele izolaÍiei, 
prevenind scurt-circuitul.

> Inserturi din 
plastic la partea 
superioarŸ   

Ascunde pŸrÍile sub 
tensiune din prize.

> Gheare protejate    
Ghearele sunt complet 
protejate pentru 
siguranÍa degetelor

> ÎntrerupŸtor 
iluminat  
UtilizaÍi lŸmpi  
economice. 
ÎntrerupŸtoarele 
iluminate au fost 
testate cu succes pe 
�� de tipuri diferite 
de lŸmpi CFL Ûi 
fluorescente 

Ghearele lungi Ûi 
robuste sunt deosebit 
de importante în cazul 
prizelor ce se pot 
desprinde dupŸ utilizŸri 
repetate. Aceste gheare 

puternice Íin priza 
fixatŸ în perete, chiar 
Ûi în cele mai grele  
condiÍii.

> Gheare puternice pentru o instalare 
trainicŸ

Asigură robusteţea şi fiabilitatea
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ÁntrerupŸtor simplu SDN01001xx SDN1�001xx SDN0�003xx
ÁntrerupŸtor dublu SDN03001xx SDN03003xx -
ÁntrerupŸtor cap scarŸ SDN0�001xx SDN1�001xx SDN0�011xx
ÁntrerupŸtor cruce SDN0�001xx SDN0�011xx -
ÁntrerupŸtor dublu 
cap scarŸ

SDN06001xx - -

ÁntrerupŸtor bipolar SDN02001xx - SDN02011xx
mecanism cu cartelŸ SDN19001xx - -
ÁntrerupŸtor pentru
jaluzele cu blocare 
mecanicŸ

SDN13003xx - -

ÎntrerupŸtoare  Cu indicator Cu indicator
  luminos roÛu(1) luminos albastru(2)

10 AX, 2�0 Vc.a.

cap scarŸ SDN0�00�xx SDN1�002xx -
bipolar SDN02002xx - SDN02012xx

16 AX, 2�0 Vc.a.

prizŸ cu ÁmpŸmÊntare cu obturatoare SDN30001xx
prizŸ cu ÁmpŸmÊntare cu obturatoare Ûi capac SDN31001xx
prizŸ dublŸ cu ÁmpŸmÊntare cu obturatorare 
(produs complet)

SDN3000�xx

Prize 16 A, 2�0 Vc.a.   

TV de capŸt SDN32016xx - -
TV/R intermediarŸ - SDN33018xx SDN33013xx
TV/R de capŸt SDN33016xx - -
TV/SAT intermediarŸ - SDN3�019xx SDN3�012xx
TV/SAT de capŸt SDN3�016xx - -
TV/R/SAT intermediarŸ - SDN3�01�xx SDN3�012xx
TV/R/SAT de capŸt SDN3�013xx - -

Prize TV/R/SAT 1 dB � dB 8 dB

prizŸ dublŸ pentru difuzor SDN��001xx
prizŸ ieÛire cablu 2� A/230 Vc.a. SDN��001xx
obturator SDN�6001xx
lampŸ de veghe 3 W/230 Vc.a. SDN�900123
cadru de montaj aparent, 1 funcÍie SDN61001xx
cadru de montaj aparent, multiplu, universal SDN61002xx

FuncÍii complementare 

ÁntrerupŸtor cu revenire(1) SDN07001xx
ÁntrerupŸtor cu indicator luminos(1) SDN16001xx
ÁntrerupŸtor cu cordon SDN12001xx
(1) Disponibile Ûi Án variantele cu simbol luminos sau cu suport pentru etichetŸ.

ÎntrerupŸtoare cu revenire 10 AX, 2�0 V sau 12 V 

1 post SDN�8001xx
2 posturi SDN�8003xx SDN�8011xx
3 posturi SDN�800�xx SDN�8013xx
� posturi SDN�8007xx SDN�8020xx
� posturi SDN�8009xx SDN�801�x

 Orizontal  Vertical

ÁntrerupŸtor de jaluzele cu blocare electricŸ SDN13001xx
detector de miÛcare cu temporizare SDN20002xx
termostat de camerŸ SDN60001xx
termostat cu funcÍie de confort, 16 A/230 Vc.a. SDN60002xx
termostat pentru ÁncŸlzirea Án pardosealŸ SDN60003xx

FuncÍii de control 

variator cap scarŸ cu 
acÍionare prin apŸsare

SDN22007xx SDN2200�xx - -

variator cap scarŸ rotativ SDN22006xx - - SDN2200�xx
variator rotativ universal RC, 
halogen, transformatoare 
electronice Ûi feromagnetice

- SDN22008xx -

Variatoare de RC, 2�-32� VA RL, 60-�00 VA RL, 60-32� VA RC, �0-600 VA
tensiune 230 Vc.a. 230 Vc.a. 230 Vc.a. 230 Vc.a.  

prizŸ de telefon SDN�1011xx - - -
prizŸ duble de telefon SDN�2011xx - - -
prizŸ de date(1) - SDN�3001xx - -
prizŸ duble de date (1) - SDN��001xx - -
prizŸ de date+telefon - - SDN�1001xx SDN�2001xx
(1) Disponibile Ûi Án cat.6 UTP, STP Ûi cat.5e STP.

Prize de date RJ11 RJ��, cat.�e TJ11+RJ�� RJ11+RJ��
Ûi de telefon UTP cat.�e UTP cat.6 UTP  

21 alb
23 crem
33 gri (rame)
�1 roÛu (rame)

 Culoare
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Bd. Ficusului nr. �0, ClŸdirea “Apimondia”, Sector 1, BucureÛti 
Tel :   (�0) 21 203.06.60 
Fax :  (�0) 21 232.1�.98  
www.schneider-electric.ro

Centrul Suport ClienÍi
Tel :  (�0) 21 203.06.06
ro-csc@ro.schneider-electric.com

În conformitate cu evoluÍia normelor Ûi a produselor, datele 
indicate în textul Ûi imaginile din acest material nu ne angajeazŸ 
decât dupŸ consultarea agenÍiilor Schneider Electric.

Schneider Electric 
RomÊnia S.R.L.

CuloriRame

OfertŸ Ûi referinÍe
ÎntrerupŸtoare

(1) ÎntrerupŸtorul este aprins cÊnd lumina este aprinsŸ.
(2) ÎntrerupŸtorul este aprins cÊnd lumina este stinsŸ.


