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Celiane™
gniazda systemu centralnego odkurzania, gniazdo golarki

Pak. Nr ref. Gniazda centralnego odkurzacza
Służą do podłączenia węża odkurzacza 
do centralnego systemu odkurzania.
Nie może być łączone z innymi osprzętem Celiane 
w celu utworzenia wielomodułowych zespołów.
Nie wymaga użycia puszki podtynkowej.
Może być podłączone do rury o średnicy Ø 51, 
do gniazda można podłączyć węże o średnicy 
Ø 38 mm.
Gniazda są dostarczane z pokrywą.
Gniazdo centralnego odkurzacza przeznaczone 
do bezprzewodowego sterownika typu ALDES (układ 
bezprzewodowy włączany przez wytworzenie próżni).
Współpracuje z następującymi systemami:
– Aldes: modele Family i Boosty.
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Gniazdo centralnego odkurzacza ze stykiem 
elektrycznym.
Współpracuje z następującymi systemami:
– Aldes, c.Dooble
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1 0674 39 Zestaw przyłączeniowy do montażu 
podtynkowego dla gniazd centralnego 
odkurzacza.
Zawiera złączki proste i kątowe. 

Gniazdo do golarki
1 0671 59 Zasilanie 230 V~ – 50/60 Hz z wyjściem 

120/230 V~. 
Zgodne z normami EN 60742 i EN 61558–2-5. 
Połączenie przez zaciski automatyczne. 
Wyposażone w transformator separujący 
użytkownika od sieci. Zabezpieczone przed 
przeciążeniem przez wbudowany przekaźnik 
termiczny ograniczający pobór mocy do 20 VA. 

Dostarczane z uchwytem. Należy użyć puszki 
podtynkowej o głębokości 50 mm nr ref. 0801 55 lub 
2 x 0801 51 do ścian murowanych i nr ref. 0800 52 
do ścian karton-gips.

Celiane™
wyposażenie hoteli

Pak. Nr ref. przycisk hotelowy

1 0675 60 6 A – 230 V~.
Wyposażony we wskaźnik stanu sygnalizujący 
wezwanie z pokoju.
Dostarczany z okrągłą pokrywką ze szkła 

opalizującego i klawiszem z uchwytem etykiety.
Do montażu przy wejściu do pokoju w celu 
sygnalizacji stanu pomieszczenia i aktywacji 
wezwania. Instalowany w uzupełnieniu łącznika 
uniwersalnego wyposażonego w plakietki 
nr ref. 0681 60 lub nr ref. 0684 60.
Może też być stosowany z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 63 (poniżej).

łącznik hotelowy
Służy do włączenia obwodu poprzez wsunięcie 
klucza-breloka lub karty dostępowej.
Opóźnienie wyłączania 30 s po wyjęciu karty.
Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów 
montażowych wynosi 71 mm. 
Zasilanie 230 V – 50 Hz.

1 0675 63 Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę 
formatu ISO 50 x 80 mm (rozmiar karty 
kredytowej) 

1 0675 64 Łącznik hotelowy na kartę z chipem 
13,563 MHz 

10 0898 06 Klucz-brelok.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym  
nr ref. 0675 63.
Posiada uchwyt etykiety w kolorze 
przydymionym.

Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm.
Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm.

10 0767 11 Karta hotelowa standardu ISO,  
Mifare 13,56 MHz.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 64.

Akcesoria
Arkusze etykiet z piktogramami do naklejenia 
na klawisze służą do identyfikacji poszczególnych 
łączników i elementów osprzętu.
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 Grafitowe 

0675 60  Corian czarny 
dłutowany

0675 63 Kredowy 0898 060674 30 Biały 0674 31 Tytan 0671 59 Biały
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