
Влезте в ерата на CelianeTM



Балансирана и лесна за употреба 
 

 
...технологията е на вашите услуги.

Céliane гарантира баланс между форма и функция, чрез 
комбинация от кръгли и правоъгълни визии. 
Една иновативна гама от цветове и материали внася ново 
измерение в естетиката. 
Дава възможност за създаване на собствен стил.

 
 
Céliane дава възможност за нов, удобен начин за контрол 
на осветлението.
Оставете на заден план традиционните функции на 
включване и изключване на ключовете и преоткрийте 
изцяло нов жесто - мимичен език за контрол на 
осветлението, на който ще се радвате. Включване, 
изключване или димиране на светлината, оставете 
пръстите да направят избора на движение : натиск, допир, 
леко докосване...
Контролирайте светлината в дома си по собствен начин.
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Нека ритъма на дома ви 
е отражение на самите вас 

Вашият дом отразява стила ви, той живее във вашия темп.

Системата трябва да отговаря на вашите изисквания, да повишава 
качеството на комфорт и отдих, осигурявяйки същевременно 
безопасността ви по дискретен начин. Защо да не получите един 
единствен и комбиниран начин за контрол?
Céliane отговаря на вашите изисквания и предлага нови 
възможности.

Всички наши ключове са с интегрирани LED индикатори, които имат 
дълготраен живот и консумират по-малко енергия. Те са предназначени за 
ограничаване консумацията на енергия, например компактни луменесцентни 
лампи.
Разнообразните продукти на серията Céliane* ще ви позволят да контролирате 
и намалявате ежедневно енергийното си потребление.

* Те са означени със зелено лого в брошурата.
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Централизиран контрол

Комфорт

Безопасност

Мултимедия

Сценарии за осветление
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Мултимедия

Batibox конзола

RCA розетка

HDMI розетка

HDMI розетка

USB розетка
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Гледайте любимия си филм с висока резолюция на монтирания на стената екран – без да са необходими кабели.

Видео връзка с висока резолюция 
между източниците (DVD, компютри 
и други ) и екрана. Ултра високо 
качество на звука. 
Аудио и видео розетка

 

              

Директен достъп до екрана за 
мултимедийни устройства (MP3, 
видео камера).
USB и  RCA розетка
HDMI розетка

 Предимствата на Céliane

Гледайте и се забавлявайте

HDMI розетка
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КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 

входящ телефон, DSL TV, 
високо скоростен интернет

TVИНТЕРНЕТ ТЕЛЕФОН
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 Предимствата на Céliane

Разменяйте информация и комуникирайте свободно
Споделяйте мултимедийното си съдържание и широколентовия достъп 
до интернет навсякъде в дома си.

Забавлявайте се с видео, снимки и 
музика, съхранени на компютъра си.
Legrand комуникационен шкаф и 
мултимедиен интерфейс.

Сърфирайте в интернет с лаптопа 
навсякъде в дома си, благодарение 
на безжичната връзка.
Legrand комуникационен шкаф, 
универсална мултимедийна розетка 
и wi-fi достъп.

Универсална 

мултимедийна розетка
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Слушайте вашите CD - та и цялата 
музика съхранена на компютъра, 
където и да се намирате в дома си.
Аудио разпределение във всяка стая

Разпределението на звука може да 
се контролира чрез мини сензорни 
екрани.
1.2 инчов сензорен екран

 Предимствата на Céliane

Слушайте музика навсякъде в дома си

Слушайте музика и се забавлявайте

1.2 инчов сензорен екран
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Свържете интернет, видео камера, MP3... 
....на едно и също място в една и съща рамка, комбинираща 6 механизма с различни функции.

 Предимствата на Céliane
Една единствена точка на свързване за всички функции, 
оптимизирани връзки с изчистена и привлекателна визия
Рамка 2х3 модула (3 контакта + RJ45 + HDMI + USB)

рамка 2х3 модула

Свържете се и сърфирайте
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Намерете лесно пътя в тъмните коридори и стълби през нощта.

 Предимствата на Céliane
Управлявайте светлината в тъмни и 
опасни пространства.
Датчик за препядствие със 
светлинна сигнализация

Можете лесно да намерите 
светещите ключове, например ако 
детето се събуди.
Безшумен ключ със светещ ореол

Лесно включвате и изключвате 
домакинските си уреди 
благодарение на повдигащото се 
лостче.
Контакт с катапулт.

безшумен ключ със светещ 

пръстен

датчик за препядствие със 

светлинна сигнализация

контакт с катапулт

Движете се наоколо в безопасност
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Радио управляем димер със 

сензорен панел

Сензорен ключ 
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Контролирайте осветлението по нов начин, чрез различни движения.

Създайте и управлявайте различни 
сцени, показвайки нивото на 
осветление.
радио управляем димер със сензорен 
панел

 Предимствата на Céliane

Светлината е ваш приятел

Избор на действия за управление 
на сцените за осветление.
Сензорен ключ, с лостче, сензорни 
или безшумни ключове.
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Живейте със собствен стил 

 Предимствата на Céliane

Например , можете да контролирате естествената 
светлина (щорите)....

Иконите и LED светодиодите на бутоните 
имат насочваща роля и потвърждават 
статуса на всяка функция.
бутонен и сензорен контрол за 
4 сценария (bus)

сензорен панел за 4 сценария (bus)
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Изберете как да управлявате тези ключови моменти, чрез 
монтирани на стената механизми или чрез дистанционно.
Инфраред и радио преносим сценариен ключ.

бутонен контрол за 4 сценария

– и изкуствената ( луменесцентна) светлина от леглото си.
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Множество връзки и точки за осветление разположени на минимално пространство.

Контролирайте осветлението 
навсякъде от една единствена 
компактна точка на достъп.
Контрол на 5 точки за осветление 
на един единствен панел

Можете да имате много контакти 
на работното място и да бъдете 
сигурни, че те не заемат много 
място.
Четворен окабелен контакт.

  Предимствата на Céliane

Контрол на 5 точки за осветление от една единствена рамка

Концентрация и оптимизиране
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3.5 инчов сензорен екран в режим енергиен мениджмънт
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Управлявайте бюджета си като намалите енергийното си потребление и подобрите комфорта си – и всичко това 
съобразявайки го с начина си на живот

Управление на отоплението и 
показване на консумацията при 
отваряне на прозорците.
Модул за контрол на температурата 
и сензор

Индивидуализирано програмиране 
за намаляване консумацията на 
топлоенергия.
Програмируем стаен термостат

 Предимствата на Céliane

Пазете околната среда и пестете пари
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Алармена централа 
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Почувствайте сигурност и защита в дома си с детекторите, които ще ви предупредят при необходимост.

Céliane детектор за движение е 
свързан с мощна сирена (105 dB) 
и с устройство за набиране на 
телефонни номера.
Централа за сигнално-охранителна 
система и сирена

Визуално или звуково 
предупреждение при изтичане 
на газ или вода или дим. 
Електромагнитния клапан 
автоматично затваря съответната 
верига.
Детекторни устройства за газ, вода 
или дим.

Лесно за контрол чрез клавиатура и 
бадж без батерии.
Клавиатура и четец за баджове 
(транспондер).

         

 Предимствата на Céliane

Предупреждение и защита



24



Цветна видео домофония 
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Почувствайте се в безопасност с цветната видео домофонна система. Можете да идентифицирате посетителите си и да 
разговаряте с тях от разстояние и също така да ги приветствате само чрез включване на външното осветление.

Идентифицирайте посетителите 
си на цветния екран, говорете със 
свободни ръце, отворете вратата с 
едно единствено действие, включете  
външното осветление, за да осветите 
входа. 
Цветна видео домофонна система 3.5 
инчов екран

Разговаряйте с посетителите си и 
отворете вратата от разстояние
Аудио домофонна система

Различни начини за индикиране 
пристигането на посетителите: 13 
мелодии, възможност за настройване 
силата на звука.
Звънец

 Предимствата на Céliane

Посрещнете вашите гости
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Лесно е да се добави допълнителен механизъм за контрол без прокарване на кабели или рушене на стени.

Направете подобрения без да 
рушите стени, използвайки 
безжични функции.
Обикновен радио ключ, радио ключ 
за управление на щори.

Добавете лесен сценарий: 
осветление и ролетни щори, които 
работят заедно.
4-сценариен радио контрол 

Възможност за добавяне на Céliane 
Wi-fi точка на достъп.

         

 Предимствата на Céliane

Подобряване и увеличаване на функционалността
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Система “Всичко в едно”! Контролирайте всички функции в дома си от 10 инчов екран. 
Например, управление на всички сценарии, идентифициране и разговаряне с посетителите 
или получаване на информация от статуса на инсталираните в дома детектори, всичко това 
от една централизирана точка.

Управлявайте функциите 
на автоматизацията си от 
телевизионния екран чрез 
мултимедиен интерфейс.
Мултимедиен интерфейс.
 

Чрез протокола“OpenWebNet”
можете да контролирате системата 
от любимия си телефон, smart 
phone или  iPhone.
Web сървър.

 Предимствата на Céliane

Мултимедиен сензорен екран (10’’ екран)

Контролирайте и управлявайте



Околната среда 

Избор на иновативни функции*

Димиране / Детекция  

Създаване на сценарии 

Осветителни функции и възможности 

Безшумен девиаторен 

ключ със светещ ореол

Сензорен димер, 

радио контрол

Автоматичен ключ с 

бутони ВКЛ/ИЗКЛ 

сензорен контрол за 4 

сценария (Bus) 
бутонен контрол за 4 

сценария (Bus) 
бутонен радио контрол 

за 4 сценария 
сензорен радио контрол 

за 4 сценария 

Бутон с държач за 

етикети

Автономна сигнална лампаДевиаторен ключ със 

светещ ореол

Бутон с индикатор

Свалящ се авариен 
осветител

Универсален димер за
енергоспестяващи
лампи и LEDs 
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Вашите връзки

Аудио и видео Разпределение на звука Комуникация 

Контакти 

Контакт с капаче

HDMI аудио / видео 
розетка

USB розетка 1,2 инчов сензорен екран 
в режим «управление на 
звука»

Мултимедийна розетка 
(ТВ, телефон, интернет)

RDS тунер Wi-fi точка на достъп

Комплект от 3 контакта, фабрично 

свързани помежду си

Контакт с катапулт 
за изхвърляне на 

щепсела
*Всички функции на Céliane са показани с лицева рамка Никелово кадифе 
(с изключение на сензорните функции и дисплейте) 
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Вашата комуникация



Сензорен панел за 

ролетни щори

Стаен термостат 

Инфраред детектор за 

движение
Детектор 

против 

изтичане

(газ, вода)  за 

вграждане

Алармена централа с комуникатор

Програмируем панел за 

ролетни щори

Извод за централна 

почистваща система

Програмируем стаен термостат 

3,5” сензорен екран в сценарии “енергийно управление” 

32

Избор на иновативни функции*
Вашият комфорт

Вашата безопасност

Контрол на щори | Извод за централна почистваща система

Аларми срещу влизане с взлом 

Отопление 



Създаване на сценарии и мултимедия

Аларми срещу влизане с взлом 

Стаен звънец с 

визуален индикатор

Вътрешен аудио

домофонен панел

10“ мултимедиен сензорен екран 

Сензорен контрол за 

4 сценария (Bus) 

Видео дисплей 

*Всички функции на Céliane са показани с лицева рамка Никелово кадифе (с изключение на сензорните функции)
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Вашият контрол

Вашата безопосност
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Мечтайте и осъществявайте
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Широката гама от материали и решения в серията Céliane ви дава пълна 
свобода да ги съчетавате с осветителните си тела, с дизайна на стените и 
пода или с други аксесоари.
- дайте воля да въображението си: дърво или метал, цветни или стъклени.... – 
вие сте дизайнера на своя дом, а крайния резултат ще бъде уникален!
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Авангардни

бамбукграфитено стъкло структурен инокс
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титан порцелан

Класически

махагон
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Модерни

яворлавандула каолиново стъкло
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Уникални 

пясъченмедкафява кожа
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Неутрални

Гланцирани

Матирани

Сивокафяв

Бамбук

Грейпфурт

Бял

Лед

Кокос

Каки

Пурпурен

Анасон

Циментов

Аквамарин

Пъпеш

Пясъчен

Мандарина

Лавандула
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Оксидирани

Графит

Слюда

Титан

Кобалт

Алуминий

Мед
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Кожа

Дърво

Стъкло и порцелан

Цвят венге(1)

Кожа бордоКамилска кожа

Каолиново стъкло

Явор

Титаниево стъкло

Махагон

Графитено стъкло

Кафява кожа

Дъб

Порцелан(2)

Кедър

(1) Цвят венге пепел 

(2) Произведено от Bernardaud, световно известен производител в Limoges

(1)
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Corian®(3) 

Метал

(3) Регистрирана търговска марка Dupont de Nemours

АнтарктикаОникс

Никелово кадифе Оксидирано желязо

Помпей

Оксидирана медСтруктурен инокс
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Никелово кадифе Оксидирано желязо Оксидирана медСтруктурен инокс

Явор Титаниево стъкло Графитено стъкло Кафява кожа

Сивокафяв ГрафитСлюдаМед

Рамки с графитен клавиш
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