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Niloe Eco 

Niloe 
Niloe 

Seria Niloe ewoluuje… 
 
 oferta Niloe Eco zostaje zastąpiona w 100% nowymi produktami 
 oferta Niloe zostaje zastąpiona w 33% nowymi produktami 
 kilkanaście nowych funkcji  czyni ofertę  bardziej różnorodną i ciekawą 
 
W wyniku zmian powstaje nowa seria… Niloe 

Nowa oferta serii Niloe 

Nowa oferta 



Niloe 



Elementy składowe referencji nowej oferty 

Łączniki i przyciski 
 
 zaciski automatyczne 
 pazurki nowej konstrukcji w komplecie 
 zmniejszony mechanizm 
 poprawa percepcji działania podczas 
załączania 

Zaciski śrubowe Zaciski automatyczne 

Nowa oferta 

Wycofany Nowy 



Elementy składowe referencji nowej oferty 

Łączniki i przyciski 
 
 klawisze przystosowane do dodania 
podświetlenia w dowolnym momencie 
 dodanie podświetlenia możliwe jest w 

 łącznikach jednobiegunowych  oraz 
świecznikowych 
 łącznikach schodowych pojedynczych            
i podwójnych 
 przyciskach pojedynczych i podwójnych 

+ = 



Zmiana konstrukcji 
pazurków 

Zmiana zacisków ze 
śrubowych  
na automatyczne 

 Optymalizacja instalacji oraz wzrost jakości mechanizmów 
 Poprawiona warstwa akustyczna kultury pracy łącznika 
 Klawisz przełącza się przy mniejszej sile nacisku zachowując 
jednocześnie wyraźnie odczuwaną granicę przełączenia 
  

Zmiany w konstrukcji i komforcie użytkowania 

Łączniki i przyciski 



Łącznik 
jednobiegunowy 
 Zaciski śrubowe 

Łącznik jednobiegunowy 
 Zaciski automatyczne 
 Nowy typ pazurków 
 Klawisz przystosowany do 
podświetlenia 

Łącznik schodowy 
 Zaciski śrubowe 

Łącznik uniwersalny 
 Zaciski automatyczne 

Łącznik schodowy 
 Zaciski automatyczne 
 Nowy typ pazurków 
 Klawisz przystosowany do 
podświetlenia 

Łącznik wielofunkcyjny 
 Zaciski automatyczne 

Dotychczasowa oferta Nowa oferta 

Bez zmian 

Łączniki nowa oferta Niloe 



Elementy składowe nowej oferty 

Łącznik lub przycisk  pojedynczy 
Łącznik lub przycisk podwójny 

Łącznik potrójny 

Ściemniacze LED  
obrotowe lub przyciskowe 

Łącznik automatyczny 
 

Łącznik lub przycisk sterowania 
roletami 

Sterowanie temperaturą 



Elementy składowe referencji nowej oferty 

Gniazdo 2P+Z 
 
 zaciski śrubowe lub automatyczne 
 dostępne wersje z przesłoną lub bez 
 pazurki nowej konstrukcji w komplecie w 
wersjach ref. 7xxxxx 
 

Nowa oferta 

Wycofany Nowy 



System przesłon przytwierdzony do mechanizmu gniazda 
Wyższa jakość oraz bezpieczeństwo produktu  

Nowy system pazurków, redukcja wielkości mechanizmu, przyłącza typu 
„open” Optymalizacja szybkości wykonywania instalacji 

Zmiany w konstrukcji i komforcie użytkowania 

Gniazda 



 Nowy mechanizm gniazda podwójnego 
do ramek wielokrotnych 
 Przesłony wbudowane w mechanizm 
 Zaciski śrubowe 
 Pazurki nowej konstrukcji w komplecie 
 
 

Gniazda podwójne do ramek wielokrotnych 



Gniazdo tradycyjne 
 Zaciski automatyczne 
 Z przesłoną 

Gniazdo płaskie 
 Zaciski automatyczne 
 Z przesłoną 

Bez zmian 

Gniazdo tradycyjne 
 Zaciski śrubowe 
 Z przesłoną 
 Nowy typ pazurków 

Bez zmian 

Gniazdo tradycyjne 
 Zaciski śrubowe 
 Bez przesłony 

. . . 

Dotychczasowa oferta Nowa oferta 

Gniazda nowa oferta Niloe 

Gniazdo tradycyjne 
 Zaciski śrubowe 
 Bez przesłony 
 Nowy typ pazurków 



Gniazdo podwójne 
monoblok 
 Zaciski automatyczne  
 Z przesłoną 

Gniazdo podwójne 
monoblok 
 Zaciski śrubowe 
 Bez przesłony 

Gniazdo podwójne do 
ramek wielokrotnych 
 Zaciski śrubowe 
 Z przesłoną 

Gniazdo podwójne 
monoblok 
 Zaciski śrubowe 
 Z przesłoną 
 Nowy lekki desing 

Gniazdo IP44 
 Zaciski automatyczne 
 Z przesłoną 

Zmiana: 
Pazurki w komplecie 

Dotychczasowa oferta Nowa oferta 

Gniazda nowa oferta Niloe 



Elementy składowe referencji nowej oferty 

Gniazdo pojedyncze 

Gniazdo podwójne monoblok Gniazda podwójne do ramek 
wielokrotnych 

Gniazdo podwójne do ramek 
wielokrotnych w ramce pojedynczej Gniazdo z ładowarką USB 



Gniazdo TV-RD-SAT-SAT 

Gniazdo podwójne USB  
2400 mA 

Ładowarka mikro USB  
ze stacją dokującą  
2400 mA 

Gniazdo 2P+Z z 
ładowarką USB 1000 mA 

Gniazdo podwójne monoblok  
w nowym lekkim wydaniu 

Gniazdo podwójne do ramek 
wielokrotnych 

Niloe - nowe rozwiązania 

Łącznik uniwersalny z 
automatycznych 
wyłączeniem 

Ładowarka indukcyjna 



Łącznik z automatycznym wyłączeniem 

 Sposób instalacji i działania analogiczny 
do łącznika jednobiegunowego / 
schodowego.  
 
 Dodatkowo posiada funkcję 
automatycznego wyłączenia po upływie 10 
min jeżeli wbudowany czujnik podczerwieni 
nie wykryje ruchu.  
 
 Kąt detekcji 160° 
 
 Pole detekcji 8 m 
 



Niloe ZigBEE – sterowanie bezprzewodowe 

 Rozbudowa istniejących instalacji bez 
konieczności kucia ścian 
 Zestaw 2 sterowników i jednego modułu 
załączającego 
 Gwarancja kompletności konfiguracji 
 Opakowanie prezentujące ideę działania 
 Atrakcyjna cena zestawu względem 
konfiguracji złożonej z pojedynczych 
elementów 



Gniazdo TV/RD/SAT/SAT 

 Umożliwia jednoczesne oglądanie oraz 
nagrywanie innego programu TV SAT na 
dekoder 
 Wzrastająca popularność wyznacza 
standard na przyszłość 
 Wymagana jest instalacja 2 przewodowa 
(1 przewód TV/RD/SAT i 2 przewód SAT) 



Elementy składowe referencji nowej oferty 

Gniazdo TV 

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT 

Gniazdo TV-SAT 
Gniazdo TV-RD-SAT 

Gniazdo RJ 45 

Gniazdo RJ 11 + RJ 45 



Gniazdo 2P+Z z ładowarką USB 1000 mA 

 Instalacja w pojedynczej puszcze 
instalacyjnej 
 Oszczędność miejsca i porządek na 
biurku 
 Brak konieczności noszenia 
ładowarki 



Ładowarka indukcyjna 

 Indukcyjna stacja ładująca 5 V - 1000 mA + 
USB 5 V – 2400 mA.  
 Umożliwia szybkie ładowanie smartfona 
przystosowanego do ładowania indukcyjnego 
 
 Wyposażona w 2 anteny umożliwiające 
natychmiastowe sparowanie ze smartfonem  
 Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm 
wykończona materiałem antypoślizgowym  
 
 Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 
80% pojemności < 2 godziny  
 Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 
100% pojemności < 2 godziny i 45 minut  
  



Elementy składowe referencji nowej oferty 

Stacja dokująca mikro USB + USB 2400 mA 

Gniazdo USB + USB 2400 mA 

Stacja dokująca mikro USB + USB 2400 mA 

Gniazdo zasilające + USB 1000 mA 



Gama wykończeń 



Gama wykończeń 

 Ramki z zatrzaskami stopniowymi 

 Cztery punkty mocowania ramek w uchwycie 

 Niezależna regulacja głębokości osadzenia w każdym 

punkcie 

 Pewne zamocowanie w uchwycie 

 Doskonałe przyleganie, nawet do nierównych ścian 

lub ścian po malowaniu, czy tapetowaniu  

Ramka specjalna z klapką  
IP 44 – IK 07 
Umożliwia zmianę stopnia ochrony urządzeń* 
na IP44. Chroni przed: 
• wilgocią / zabrudzeniem 
• uszkodzeniem / ingerencją 

 
* Z wyjątkiem wyjść kablowych, łączników automatycznych,, ściemniaczy obrotowych oraz urządzeń ZigBee 

Ramki i plakietki wykonane z ABS - bez halogenków 



Elementy składowe referencji nowej oferty 



 Każdy produkt pakowany jest w osobny 
woreczek/flowpack 
 Opakowania zoptymalizowane  

   pod względem pakowania 

 Produkty rotujące 10/20 sztuk 

 Produktu mniej rotujące 1 sztuka 

 Ramki:  1/5/10/20 sztuk 

 Opakowanie kartonowe zawiera 10/20 sztuk 

pojedynczych produktów we flowpack-ach 

      Pakowanie 

x20 x10 x1 



 Wszystkie nowe mechanizmy (7xxxxx) wyposażone są w pazurki 
 Bardzo dobra przyczepność i odporność na wyrwanie ze ściany, gwarantująca 
bezpieczeństwo przez lata, dzięki zastosowaniu nowego typu pazurków 
 Łączniki dostępne w wersji z automatycznym przyłączeniem ułatwiającym instalację 
 Wszystkie typy gniazd występują w bezpieczniejszej dla dzieci wersji, z przesłoną 
stanowiącą część konstrukcji mechanizmu. To gwarantuje niezawodność działania 
przez lata. 
 Gniazda śrubowe są dostosowane do bezpośredniego umieszczenia przewodu, bez 
poświęcania czasu na odkręcanie śrub zacisków. Ułatwienie przyspiesza czas 
instalacji. 
 Mniejsze, przeprojektowane mechanizmy pozostawiają dużo miejsca na przewody. 
Większość z nich komfortowo instaluje się nawet w najmniejszych puszkach. 
 Sposób przełączania łączników oświetlenia oraz rolet został poprawiony, tworząc 
komfortową, wyczuwalną granicę pomiędzy poszczególnymi pozycjami łącznika. 
 Przeprojektowana plakietka łącznika oświetlenia umożliwia zastosowanie diody 
podświetlającej bez konieczności wymiany klawisza. Dzięki temu decyzję o jego 
podświetleniu możemy podjąć bez ponoszenia zbędnych kosztów w każdej chwili po 
dokonaniu już instalacji. 
 

Nowa oferta Niloe - korzyści 



 2 nowe kolory ramek (aluminium i grafit, ramki maksymalnie 3-krotne), 8 
nowych funkcji w tym gniazdo podwójne do ramek wielokrotnych oraz 
przeprojektowana wizualnie lekka wersja monoblok. Ładowarki USB ładują bardzo 
szybko. 
 Każdy produkt pakowany jest we flowpack, zabezpieczający produkt przed 
uszkodzeniem w drodze do klienta. Brak reklamacji i zadowolenie klienta. 
 Adapter Mosaic umożliwiający rozbudowę serii o funkcje specjalne (np. gniazda 
innych standardów). W dowolnej chwili możemy dodać dowolną funkcję serii 
Mosaic. 
 Lekka, ponadczasowa, nowoczesna forma. Ładna i dyskretna. 
 Doskonała relacja ceny do jakości 
 Łatwy i szybki montaż dzięki zatrzaskom w ramkach. Brak widocznych śrub 
występujących w konkurencyjnych rozwiązaniach. 
 Jeden typ ramki do montażu poziomego i pionowego oraz IP44. Uniwersalna 
konstrukcja. 

 
  
 
 

Nowa oferta Niloe - korzyści 
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