KUHINJE IN SPALNICE
OSVETLJAVA 2017
INOVATIVNA OSVETLJAVA BREZ MEJA

Ker verjamemo v
premikanje meja.
Naša osredotočenost na britanskem oblikovanju osvetljave, proizvodnji visoko
kakovostnih izdelkov in vzdrževanju visokega nivoja svetovanja je tisto, kar nas
loči od konkurence. Želimo vam pokazati prihodnost LED pohištvene osvetljave.
Naš cilj je početi stvari drugače in usmerjati čas ter znanje v prvi vrsti k
oblikovanju in razvoju najnovejših vrhunskih rešitev LED osvetljave. Naši izdelki
vas bodo resnično navdušili in vdahnili življenje vašim kuhinjam. V naše izdelke
želimo vedno vključiti najsodobnejšo LED tehnologijo in njene značilnosti, s
katerimi lahko zadovoljite željam in zahtevam vaših kupcev pri oblikovanju
svoje nove kuhinje ali spalnice.
Da bi še dodatno poudarili visoko vrednost naših izdelkov, nudimo 5-letno
garancijo na vse naše izdelke iz programa kuhinj in spalnic. Poleg proizvodnje
nudimo podporo ter svetovanje pri pravilni izbiri izdelkov ter celovito
usposabljanje prodajnega osebja. S tem želimo zgraditi odličen poslovni
odnos z našimi partnerji v obojestransko zadovoljstvo. Vsi naši zastopniki
izvirajo iz pohištvene industrije, zato resnično verjamemo, da imamo znanje in
razumevanje panoge, da lahko izpolnemo vaša pričakovanja.

michael linsky
direKtor
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VEČKRAT NAGRAJENA OBLIKA IZDELKOV

INNOVATION AWARDS
EXCEL LONDON 2011
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Gradimo ugled,
na katerega smo ponosni.
Od ustanovitve leta 2000 kot malo družinsko podjetje z začetki v družinski
garaži, je podjetje Sensio zrastlo v vodilno podjetje na trgu, ki nudi rešitve na
področju LED pohištvene osvetljave. Podjetje, ki je še vedno v družinski lasti,
vam s ponosom prinaša visoko kakovostne in inovativne izdelke, ki so oblikovani
v Veliki Britaniji ter nudi odlično podporo pri svetovanju.

2008
Novi prostori - 900 m2

2007
Ustanovitev blagovne znamke
Sensio
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2000

2002

Družina Linsky
ustanovi podjetje

Prvi poslovni prostori na
površini 200 m2
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2011
Priznanje za inovacije s strani
KBB nagrad, Excel London
Nagrada za najboljšega
prodajalca kuhinj Irske 2011

2013

2015

Ustanovljeno podjetje Sensio
Slovenija

Ekipi se pridruži novi višji
oblikovalec izdelkov

Po uspešni praksi v letu 2012
Sensio predstavi svojega prvega
oblikovalca izdelkov

Začne se tretja študentska
praksa oblikovanja izdelkov

Sensio se preseli v nove
poslovne prostore - 2700 m2

2010

2012

2014

Ustanovljeno podjetje Sensio
America

Sensio prejme nagrado za najboljšo
osvetljavo v reviji House Beautiful

Uvedena 5-letna garancija na
izdelke za kuhinje in spalnice

Sensio prejme zlato nagrado za
oblikovanje v reviji Designer

Sensio vpelje prvo študentsko
prakso oblikovanja izdelkov

Prenovljena spletna stran
Sensio

Lansiranje nove SLS Quadre edinstveno oblikovan izdelek
Sensio
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> Oddelek za oblikovanje in razvoj v Veliki
Britaniji.
> Omogoča nam ohranitev najvišje stopje nadzora
nad ponudbo naših izdelkov.
> Nudimo edinstvene izdelke z najsodobnejšo
LED tehnologijo ter stil in materiale po meri
strank.
> Razmišljamo drugače, ko se lotevamo razvoja
novih izdelkov. Oblikujemo, razvijamo in
izpopolnimo izdelke do najvišjega nivoja.
> Premikamo meje v naši industriji.
> V celoti smo seznanjeni z željami potrošnikov in
trendi na trgu. To tudi hrani naše ideje za razvoj
novih izdelkov in prototipov.
> Pri razvoju ne razmišljamo samo o svetlobi,
ampak predvsem o oblikovanju izdelkov tako, da
bodo najbolje zasnovani glede na obliko kuhinj,
ki obstajajo na trgu.
> Naše misli so hkrati usmerjene k nenehnemu
iskanju novih rešitev ter razvoju in nadgradnji
izdelkov, ki so že na tržišču.

Sensio Midway
stenski obešalnik
najdete na strani
98.
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Pomen kuhinjske osvetljave

Pred osvetljavo
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Osvetljenost kuhinjskih elementov ni več samo zaželen dodatek, ampak postaja nujnost.
Preoblikujte vašo kuhinjo z vključitvijo osvetljave že pri njenih prvih korakih načrtovanja. Oglejte si,
kakšna je razlika med kuhinjo, ki ima nameščeno pravo osvetljavo in kuhinjo, ki jo osvetljuje samo
stropna osvetljava.

innovate.
create.
illuminate.™
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Po osvetljavi
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Najpomembnejša je kakovost.

5-letna
garancija.
V prid miru in zadovoljstva vaših strank se vsi izdelki v tem katalogu
ponašajo s 5-letno garancijo, kar odraža visoko kakovost našega nabora
izdelkov.
Pri Sensiu smo ponosni na ponudbo izdelkov vrhunske kakovosti, saj
z uporabo najboljših komponent in materialov zagotavljamo dolgo
življenjsko dobo, visoko svetilnost in večjo trajnost izdelkov.
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LED. Pametna odločitev.

Želite izvedeti prednosti investiranja v LED izdelke za vaš
dom? Tukaj lahko spoznate zakaj LED hitro postaja edini
vir svetlobe v domovih.

Začetni vložek se vam lahko hitro povrne

Učinkovitejša svetilnost

Začetni strošek investicije:
> 18,94 € - Hype SLS LED
> 5,28 € - Halogenske luči plus nadomestne sijalke - G4
približno 1,43 € vsaka (potrebnih je 13 zamenjav v
življenjski dobi ene luči Hype) - 18,59 €

Halogenska luč ima svetilnost 320 lm, kot svetilnosti je
360 stopinj, kar pomeni, da se večina svetlobe razprši in
izgubi namesto, da bi bila osredotočena na mesto, kjer jo
potrebujemo. Z LED lahko sedaj že z eno lučjo dosežete
svetilnost do 285 lm s povprečnim kotom osvetlitve 55
stopinj, brez izgube svetlobe.

Letni strošek za elektriko na luč:
> 0,53 € na leto za luč Hype SLS LED
> 6,43 € na leto za halogensko luč
*		 Izračun je zasnovan na 8 urnem delovanju na dan pri znesku 0,11€/kWh.
		 V enem letu lahko z eno lučjo prihranimo 5,90€. S kuhinjo, ki ima za
podelementno osvetljavo nameščenih osem luči Hype SLS LED, bomo
		 letno privarčevali 47,20€. V primeru petih luči pa bi bil prihranek 29,50€.

Prihranite 47,20€
na leto za elektriko*
Tukaj lahko vidite, da izbira LED osvetljave na prvi pogled na
začetku lahko stane več, na dolgi rok pa veliko manj.

Stalen napredek
Življenjska doba je več kot 12-krat daljša
> Sensio LED nastavek zdrži do 50.000 ur.
> Halogenska luč zdrži samo 4.000 ur.

Napredek v LED tehnologiji je vsako leto večji, kar nam
omogoča, da vam ponudimo še bolj inovativne, napredne
modele izdelkov in širši nabor izdelkov. V naši ponudbi tako
najdete različne tehnologije v različnih cenovnih razredih.

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Temperatura barve
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LED barva, ki jo izberete za vašo kuhinjo, ima lahko velik učinek! Naslednji vodič naj vam bo v
pomoč pri izbiri najprimernejše LED barve glede na obliko vaše kuhinje.

Toplo bela

Hladno bela

2850K – 3250K

5000K – 5650K

innovate.
create.
illuminate.™

Marmor

Peščenjak

Oreh

Črni granit, zlata zrna

Sivi granit

Skrilavec

Beli granit,
srebrna zrna

Granit, srebrna zrna

Hrast

Hrast

Hrast, oreh, bukev in
jesen

Prebarvana vrata

Bela

Granit - temno siv

Venge

Visoki sijaj bele

Toplo bela
Toplo bele LED diode oddajajo rumeno svetlobo (podobno halogenski) in popolnoma
dopolnjujejo tradicionalni slog kuhinj, ki jih sestavljajo barve oziroma imitacije lesa.

Hladno bela
Hladno bela se bolj poda moderni kuhinji, prida ji moderen učinek, ki se odbija od sijočih in
modernih front ter ustvari fantastičen učinek.

Na podlagi zgornjih slik lahko vašim strankam pomagate pri pravilni izbiri svetlobe.
Za modernejše kuhinje priporočamo hladno belo barvo, za bolj tradicionalne
kuhinje priporočamo toplo belo barvo. Vsekakor pa je zelo pomembno, da se za
pravo barvo pri izbiri podelementne osvetljave odločite predvsem na podlagi
izbire delovne povrišne (pulta).
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Odkrijte celoten nabor
osvetljave Sensio na spletu.
Spletna stran Sensio je bila zasnovana
tako, da je v pomoč vsakomur, ki želi
namestiti osvetljavo v svojo kuhinjo,
spalnico ali kopalnico.
Na spletni strani Sensio boste našli vse, kar potrebujete, hitro
in enostavno. Izdelki so kategorizirani po lokaciji uporabe v
stanovanju. Izdelek pa lahko najdete tudi tako, da v iskalnik vnesete
Sensio kodo ali ime produkta.

Namizni računalnik • Tablica • Mobilni telefon
www.sensio.si
16
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Kaj najdete na spletni strani?
• Informacije o izdelku
• Slike nameščenih Sensio izdelkov
• Slike visoke resolucije vseh Sensio izdelkov
• Navodila za namestitev
• Tehnične informacije
• Pogosta vprašanja
• Video posnetki
• Črtne kode
Prenosljiva
vsebina.

Naročite se na naše
e-novice!

- Sensio tiskovine
- Izobraževalni material
Naš vodič po osvetljavi vsebuje
vse informacije, ki jih potrebujete
za načrtovanje popolnega
sistema osvetljave za vašo
kuhinjo ali spalnico.

Ostanite v stiku z novostmi, ki jih
ponujamo.

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Programska podpora

Vemo, kako pomembno je, da svojim strankam lahko pokažete, kako bo njihova nova kuhinja izgledala že v začetni
fazi oblikovanja. Z dodatkom luči ter svetlobe pri načrtovanju, lahko naredite dih jemajoč učinek na stranko ter s
tem povečate verjetnost, da se bo za nakup odločila ravno pri vas. Zato smo na najbolj enostaven način, kot je le
mogoče, poskrbeli, da je celoten nabor izdelkov Sensio na voljo tudi v vodilnih programih za načrtovanje kuhinj.

modul za specifikacijo
osvetljave
Slika vzeta iz programa
2020 v podnožju kuhinje
prikazuje LED fleksibilni trak
Sensio v toplo beli barvi in
LED osvetljavo v vitrini. Vsa
uporabljena osvetljava je iz
kataloga Sensio.

18

Za več informacij obiščite www.sensio.si

innovate.
create.
illuminate.™

Izdelki Sensio so na voljo v vseh vodilnih programih za načrtovanje in spletno naročanje...

www.2020spaces.com

www.smart-systems.co.uk

www.compusoftgroup.com

Hiter in enostaven sistem, s katerim lahko načrtujete in naredite
resnično poosebljen načrt popolne osvetljave v vaši kuhinji. To
pomeni, da vaša stranka lahko dobi pravi občutek, kako bo njena
kuhinja izgledala s točno izbrano osvetljavo.

Enostaven način za izbiro ter naročanje Sensio produktov. Sensio
baza je bila oblikovana z namenom, da zberemo vse potrebne
informacije na enem mestu in vam s tem prihranimo čas pri izbiri
osvetljave. Skrbno smo preučili, katere informacije in kakšen izgled
je potreben za enostavno naročanje produktov, zato smo si vzeli
zadosti časa, da smo sistem optimizirali tako, da je njegova uporaba
enostavna ter učinkovita.

Sensio katalog je na voljo vsem uporabnikom zmagovalnega
programa za oblikovanje (Compusoft GB Ltd). Program, ki omogoča
hitro, enostavno ter učinkovito izbiro različne osvetljave, ki jo
potrebujete pri načrtovanju kuhinj.

> Izberite osvetljavo glede na lokacijo kot so navedeni izdelki v
katalogu Sensio.
> Modeli za osvetljavo so resničen prikaz dejanskih izdelkov - pri
izdelavi modelov so bili upoštevani vrednost lumnov, kot
osvetlitve, kelvini in dimenzije.
> Ustvarite ponudbo za osvetljavo neposredno v programu 2020,
lahko pa se za ponudbo povežete tudi kar v KBB Connect, brez
ponovnega vnašanja informacij.

>	Fotografije nameščenih izdelkov, tako da bodo vaše stranke lahko
videle vse prednosti in dodano vrednost, ki jih nudi LED osvetljava,
ko luči vgradite v načrt.
> Izdelki so na strani ločeni po lokaciji, kjer se jih namesti.

>	Ob izbiri območja, kamor želite namestiti izdelke Sensio, se vam
izpišejo različni modeli Sensio, ki so primerni za to območje.
> Pri načrtovanju osvetljave se vam izpišejo stroški vseh izbranih
izdelkov. Ob potrditvi ponudbe lahko svoje naročilo pošljete
neposredno vašemu dobavitelju izdelkov Sensio in tako prihranite
na času.
> Izračunajte svojo maržo preko programske opreme Winner.

> Dodali smo funkcijo, ki vas za vsak izbrani izdelek, kateri potrebuje
transformator, poveže na stran s transformatorji. Tako izbranim
svetilom enostavno izberete tudi pripadajoči transformator.

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Postanite
pooblaščeni prodajalec Sensio.
Program pooblaščenega prodajalca nudi
partnerstvo med podjetjem Sensio in
izbranimi prodajalci. Po opravljeni obširni
raziskavi na trgu pohištvene industrije
smo ugotovili, da prodajalci pogrešate
podporo pri prodaji kuhinjske osvetljave kot
dodatkov kuhinjam.
Vemo, da se zavedate, da je osvetljava pri načrtovanju kuhinje zelo
pomembna, saj pohištvu doda končno noto in ustvari UAU učinek.
Izbira prave osvetljave je ključna za vsako kuhinjo.
Želimo vam pomagati – prepustite nam, da prodajo osvetljave za vas
pohitrimo in poenostavimo ter omogočimo, da določite popolno
shemo osvetljave za vsakega od vaših modelov kuhinje.

Pooblaščeni

Prodajalec
20
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Zakaj postati pooblaščeni prodajalec Sensio?
Pridobite si prednost pred vašo
konkurenco. Če želite ponuditi
dodatno podporo vašim kupcem,
je program pooblaščenega
prodajalca za vas. Prodajalci, ki
so del programa, bodo prejeli
naslednje ugodnosti:

•	BREZPLAČNO svetovanje pri
izbiri osvetljave za salon
• Izobraževanje glede izdelkov
•	Dostop do svetovalca osvetljave
•	BREZPLAČNA objava na seznamu
pooblaščenih prodajalcev Sensio
• BREZPLAČEN promocijski
material
•	Nalepka za na vrata 'Pooblaščeni
prodajalec Sensio'

•	BREZPLAČNI kupcu prijazni
katalogi za uporabo v salonu
•	Četrtletno obveščanje o novostih
•	Opcijsko spletno izobraževanje
prodajnega osebja

Kako postanem pooblaščeni prodajalec Sensio?
Prijava preko spleta

www.sensio.si/ppp
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Nov način življenja...
Kuhamo. Jemo. Se zabavamo.
Namen kuhinje se je skozi zadnja leta drastično spremenil. Kuhinja ni več samo prostor, v katerem
kuhamo obroke, ampak sedaj postaja tudi središče doma.
Vloga kuhinjskega prostora se spreminja in povečuje ter postaja najpomembnejši del naših bivališč.
Prav zaradi tega mora funkcionalnost prostora slediti trendu, ki ga postavljamo sami. Kuhinja je
danes prostor, ki se uporablja za obedovanje, zabavo, druženje in pripravljanje obrokov. Vrednost
kuhinjskega prostora lahko povečamo s pravilno namestitvijo osvetlitve, potopnih vtičnic, zvočnikov,
brezžičnega polnilca pametnih naprav ter pametnih naprav za upravljanje s svetlobo.
Sodobni življenjski slog nam odpira neskončno možnosti pri oblikovanju kuhinj. Vsestranskost kuhinje
je ključnega pomena, integracija najnovejše tehnologije in večnamenskih izdelkov pa lahko resnično
preoblikuje vašo kuhinjo v prostor, ki izpolnjuje vse vaše potrebe. Pri načrtovanju nove kuhinje sedaj
ne pozabite na izdelke, ki so na voljo, da lahko v vaš večnamenski prostor poleg osvetljave vključite
tudi zvok, mobilni nadzor nad osvetljavo preko pametnih naprav in brezžično polnjenje telefonov. S
tem lahko naredite vaše vsakodnevno življenje enostavnejše in zabavnejše.
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Opravilna osvetljava

Pri načrtovanju pravilne osvetlitve v kuhinji je zelo pomembno, da vemo, da gre za
delovni prostor. Zato priporočamo, da ob načrtovanju kuhinj vedno vprašate svoje
stranke, za kakšen namen in kdaj bodo uporabljali kuhinjski prostor ter jim
predstavite različne možnosti rešitev osvetljave.

Opravilna osvetljava
Opravilna osvetljava počne točno to, kar pove že njeno ime. Pozicionirana je tako, da kuhinja postane učinkovit delovni prostor, ki je kos vsakodnevnim
opravilom, kot je priprava hrana. Delovno svetlobo zagotavljajo luči, ki so nameščene pod viseče omarice in zagotovijo pravilno osvetlitev pulta. Bralne
luči so namenjene namestitvi v spalnici, pod katerimi lahko prebirate svoja najljubša dela brez potrebe po vklapljanju ostalih luči.
24
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Dekorativna osvetljava

Ključ do prave osvetljave, ki ustreza praktičnim potrebam in estetskim željam vaših strank, je v
razumevanju, kako želi stranka izrabiti prostor. Kuhinja je velikokrat družabni prostor kot tudi
prostor za druge opravke, ki niso povezani samo s kuhanjem. Dekorativna osvetlitev površin
sami kuhinji doda globino in naredi vzdušje, ki ga lahko ustvarimo samo z dekorativno svetlobo.

Dekorativna osvetljava
Dekorativna osvetljava se uporablja za dodatno dimenzijo in globino prostora, z namenom ustvariti posebno atmosfero in ambient. Osvetljavo lahko
namestite v podnožje, nad kuhinjske elemente, pod kuhinjski otok, tik pod pult ali v steklene vitrine. Dekorativno osvetljavo se največkrat spregleda,
vendar ima zagotovo največji učinek na izgled kuhinje!
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Priročna osvetljava

Priročna osvetljava
Priročna osvetljava je namenjena osvetljevanju notranjosti kuhinjskih elementov, garderobnih omar in vseh vrst predalov, saj vam olajša iskanje stvari, ki
jih tisti trenutek potrebujete. Lep dodatek, ki doprinese dodaten nivo razkošja h kateri koli kuhinji ali spalnici.

26

Za več informacij obiščite www.sensio.si

innovate.
create.
illuminate.™

Promocijski material

Prezentacijska plošča je nastala kot naša pomoč poslovnim partnerjem pri prodaji
kuhinj, zato jo nudimo kot pripomoček, s katero kupcem pokažete prednosti ter
dodano vrednost pri izbiri pravilne LED osvetljave.

Prezentacijska plošča je idealna rešitev, da
svojim strankam prikažete različne možnosti
osvetlitve.
Luči, trakovi in senzorji na plošči imajo
vključeno najnovejšo LED tehnologijo.
Svoje stranke boste tako lahko navdihnili s
Sensio izdelki.
Naročite svojo ploščo še danes...

Koda izdelka: POSBOARD

Za informacijo o ceni se obrnite na svojega svetovalca Sensio.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Za več informacij obiščite www.sensio.si

27

28

Za več informacij obiščite www.sensio.si

100

Izdelki Sensio za vsak
kotiček vaše kuhinje...
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SensioSound
LED luč z Bluetooth zvočnikom
'kuhinjska osvetljava, ki
predvaja vašo glasbo'
>	LED svetilo z visoko svetilnostjo ter vgrajenim Bluetooth RF avdio zvočnikom. S
telefonom se povežite z zvočnikom, izberite glasbo po lastnem izboru ter uživajte v
kakovostnem zvoku.
> Izdelek omogoča osvetlitev delovnega pulta in obenem predvajanje izbrane glasbe
kot nalašč za uporabo ob hišnih opravilih ali zabavi. SensioSound ohranja vaše
delovne površine urejene, ker ne potrebujete nobenih drugih naprav za predvajanje
glasbe.
> SensioSound nudi največ svetlobe od vseh Sensio podelementnih svetil. Prekrit z
mlečnim pokrovom popolnoma razprši svetlobo, brez vidnih LED točk.
> S telefonom se lahko povežete na dva nastavka hkrati in tako napolnite prostor s
stereo glasbo.
> Hitra in enostavna uporaba. Vse, kar potrebujete, je SensioSound, 12V transformator
in mobilno napravo z Bluetooth povezavo. Ni potrebe po dodatnih sprejemnikih,
brezžičnih zvočnikih ali dodatnem ožičenju.
> Operativni doseg do 10m.
> Nastavek iz nerjavečega jekla enostavno namestite na površino.

Koda

Moč

LED barva

Lumni

Kabel

Transf.

SE21090C0

8W

hladno bela (5000K)

334 lm

1,8m

■

SE21090W0

8W

toplo bela (3000K)

228 lm

1,8m

■

Uporabite 2 x SensioSound
nastavek za stereo zvok.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Poiščite 'SensioSound' preko
Bluetooth-a na vašem telefonu.
Povežite se.

Ko ste povezani, izberite glasbo, ki jo
želite predvajati - glasbo na vašem
telefonu, na internetu ali radiu.

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Titon
COB LED trikotna luč
'COB LED zdaj tudi v
popularni trikotni obliki'
> Zanesljivo nudi večjo svetilnost kot podobni izdelki na trgu.*
>	COB LED je najnovejša tehnologija tesno zgoščenih LED diod in nudi povečano LED
učinkovitost, večjo svetilnost ter enotnejši videz.
> Svetlobni izkoristek znaša 95 lm/W.
> Nastavek iz nerjavečega jekla je na voljo v hladno in toplo beli LED barvi, primeren
tako za moderne kot za tradicionalne kuhinje.
> Kljub visoki svetilnosti tega nastavka smo ohranili njegovo nizko porabo, samo 3W.
> Zaščita IP43– omogoča namestitev tudi v bližini kuhinjskega korita (zaščiten pred
morebitnim pršenjem in pljuskom vode).
> Trikotna oblika omogoča usmeritev svetlobe proti sprednjemu delu pulta.
> Možnost vklopa/izklopa in zatemnitve z izbranimi senzorji ter krmilniki Sensio.

* Podatek pravilen v času tiska.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transformator

SE21390C0

3W

hladno bela (5000K)

1

285 lm

■

SE21390C2

6W

hladno bela (5000K)

2

285 lm

6W vključen

SE21390C3

9W

hladno bela (5000K)

3

285 lm

15W vključen

SE21390W0

3W

toplo bela (3000K)

1

270 lm

■

SE21390W2

6W

toplo bela (3000K)

2

270 lm

6W vključen

SE21390W3

9W

toplo bela (3000K)

3

270 lm

15W vključen

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m
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Bermuda
SLS LED trikotna luč
'popularna Bermuda z
razpršeno svetlobo'
> Mlečni pokrov naredi lepši zunanji videz svetila in ohrani njegovo visoko svetilnost.
> Svetlobni izkoristek svetila znaša 61 lm/W, kar naredi za 10% svetlejšo svetlobo kot
podobni izdelki na trgu.*
> Nastavek iz nerjavečega jekla je na voljo v hladno in toplo beli LED barvi, primeren
tako za moderne kot za tradicionalne kuhinje.
> Nastavek je neposredna zamenjava za podelementne trikotne halogenske luči. Toplo
bela barva svetlobe je zelo podobna halogenski svetlobi.
> Dolga življenjska doba - več kot 17 let dlje kot halogenska.
>	Več kot 90% manj porabe energije v primerjavi s halogensko. Prihranite denar na
računih za elektriko s prehodom na LED osvetljavo.
> Možnost vklopa/izklopa in zatemnitve z izbranimi senzorji ter krmilniki Sensio.

* Podatek pravilen v času tiska.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transformator

SE21000C0

1,65W

hladno bela (5000K)

1

100 lm

■

SE21000C2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

100 lm

6W vključen

SE21000C3

4,95W

hladno bela (5000K)

3

100 lm

6W vključen

SE21000W0

1,65W

toplo bela (3000K)

1

93 lm

■

SE21000W2

3,3W

toplo bela (3000K)

2

93 lm

6W vključen

SE21000W3

4,95W

toplo bela (3000K)

3

93 lm

6W vključen

Difuzne LED diode

Nastavek vključuje priključni sistem Sensio.

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Bermuda
HD LED trikotna luč
'tradicionalen izgled,
moderna rešitev'
> Nastavek iz nerjavečega jekla, na voljo v toplo in hladno beli barvi, odličen tako za
moderne kot tudi tradicionalne kuhinje.
> HD LED diode imajo preko svoje površine lečo za večjo svetilnost.
> Svetlobni izkoristek svetila znaša 80 lm/W, kar naredi za 30% svetlejšo svetlobo kot
podobni izdelki na trgu.*
> Nastavek je neposredna zamenjava za podelementne trikotne halogenske luči. Toplo
bela barva svetlobe je zelo podobna halogenski svetlobi.
> Dolga življenjska doba - več kot 17 let dlje kot halogenska.
>	Več kot 90% manj porabe energije v primerjavi s halogensko. Prihranite denar na
računih za elektriko s prehodom na LED osvetljavo.
> Možnost vklopa/izklopa in zatemnitve z izbranimi senzorji ter krmilniki Sensio.

* Podatek pravilen v času tiska.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE9001HDSSCW

1,65W

hladno bela (5000K)

1

132 lm

■

SE9001HDSSCWK2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

132 lm

6W vključen

SE9001HDSSCWK3

4,95W

hladno bela (5000K)

3

132 lm

6W vključen

SE9001HDSSWW

1,65W

toplo bela (3000K)

1

123 lm

■

SE9001HDSSWWK2

3,3W

toplo bela (3000K)

2

123 lm

6W vključen

SE9001HDSSWWK3

4,95W

toplo bela (3000K)

3

123 lm

6W vključen

toplo bela LED

Nastavek vključuje priključni sistem Sensio.

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m
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Novus
HD LED trikotna luč
'tanka oblika,
visoka svetilnost'
> Tanek nastavek. Odlična izbira za moderne oblike kuhinj.
> Svetlobni izkoristek svetila znaša 80 lm/W, kar naredi za 30% svetlejšo svetlobo kot
podobni izdelki na trgu.*
> HD LED diode imajo preko svoje površine lečo za večjo svetilnost.
> Na voljo z ali brez vgrajenega senzorja. IR senzor za vklop/izklop deluje na zamah,
vklopi vse med seboj povezane luči.
> Dve enoti brez senzorja se lahko povežeta na enoto s senzorjem za simultani vklop/
izklop.
> Senzor ima rdečo luč, kar zagotavlja, da je viden tudi v temi.
> Z uporabo IR senzorja za vklop/izklop osvetljave v kuhinji boste med pripravo hrane
vzdrževali tudi visoko raven higiene.
> Na voljo v toplo in hladno beli barvi, primerni za vse vrste kuhinj.

* Podatek pravilen v času tiska.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE9001HDCW

1,65W

hladno bela (5000K)

1

132 lm

■

Brez senzorja

Brez senzorja

SE9001HDCWK2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

132 lm

6W vključen

SE9001HDCWK3

4,95W

hladno bela (5000K)

3

132 lm

6W vključen

SE9001HDWW

1,65W

toplo bela (3000K)

1

123 lm

■

SE9001HDWWK2

3,3W

toplo bela (3000K)

2

123 lm

6W vključen

SE9001HDWWK3

4,95W

toplo bela (3000K)

3

123 lm

6W vključen

SE9001HDSCW

2,15W

hladno bela (5000K)

1

132 lm

■

S senzorjem

SE9001HDSCWK2

3,8W

hladno bela (5000K)

2

132 lm

6W vključen

SE9001HDSCWK3

5,45W

hladno bela (5000K)

3

132 lm

6W vključen

S senzorjem

NOT
DIMMABLE

NOT
DIMMABLE

SE9001HDSWW

2,15W

toplo bela (3000K)

1

123 lm

■

Dodatki

SE9001HDSWWK2

3,8W

toplo bela (3000K)

2

123 lm

6W vključen

Koda

Opis

SE9001HDSWWK3

5,45W

toplo bela (3000K)

3

123 lm

6W vključen

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Dva nastavka brez senzorja povežete z nastavkom
s senzorjem preko vrat na hrbtni strani nastavka
in vse tri nastavke vklopite preko enega senzorja.

Nastavek vključuje priključni sistem Sensio.

Za vklop/izklop luči zamahnite z
roko 5cm pred IR senzorjem .

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Trigon
GX53 LED trikotna luč
'brez transformatorja'
> Trikotni nastavek narejen z nerjavečega jekla (brez sijalke).
> Izberite ustrezno sijalko iz spodnje tabele.
> Nastavek se priklopi neposredno na 240V omrežje brez dodatnega transformatorja.
> Na voljo v toplo in hladno beli barvi. Energijsko varčne LED sijalke.
> Izredno enostaven način namestitve nastavka z distribucijsko dozo SE11175 (glej
dodatek spodaj).
> 50 LED integriranih diod v posamezni sijalki za visoko svetilnost.
> Nastavek pod kotom omogoča usmeritev svetlobe na delovno površino pulta.
> Enostaven način zamenjave posamezne sijalke na zasuk.

1

1 Izberi trikotni nastavek GX53
Koda

Izvedba

Priklop

SE11147SS

nerjaveče jeklo

240V

2

SE10156 - sijalka GX53 LED

SE11147SS s sijalko SE10156CW

3

SE11172 - GX53
povezovalni kabel 2m

2 Izberi sijalko GX53
Koda

Moč

LED barva

LED

Lumni

Priklop

SE10156CW

3W

hladno bela (5800K)

50

250 lm

240V

SE10156WW

3W

toplo bela (3000K)

50

245 lm

240V

Ø7
4m
m

SE11175 - GX53 razdelilna
doza s šestimi vrati 1,5m
s 6 vrati

SE11172

GX53 povezovalni kabel 2m

SE11175

GX53 razdelilna dozas 6 vrati 1,5m

36
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24.5mm

3 Izberi dodatek GX53 (opcijsko)
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Venus
COB LED vgradna/površinska luč
'COB LED - najnovejša
LED tehnologija'
> Zagotavlja največjo svetilnost v primerjavi s podobnimi izdelki, ki jih trenutno
najdemo na trgu.*
>	COB LED je edinstvena konfiguracija LED diod. Nudi večjo učinkovitost, večjo
svetilnost ter enotnejši videz.
> Izdelek lahko namestite na površino ali pa vgradite v element.
> Svetlobni izkoristek svetila znaša 95 lm/W.
> Izdelek je narejen iz nerjavečega jekla. Integrirana svetloba je na voljo v toplo beli ter
hladno beli barvi in je odličen tako za moderne kot tudi tradicionalne kuhinje.
> Potrošnja svetila znaša 3W na nastavek.
> Zaščita IP43 – omogoča namestitev tudi v bližini kuhinjskega korita (zaščiten pred
morebitnim pršenjem in pljuskom vode).
> Možnost vklopa/izklopa ter zatemnitve z izbranimi senzorji in krmilniki Sensio.

* Podatek pravilen v času tiska.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE21290C0

3W

hladno bela (5000K)

1

285 lm

■

SE21290C2

6W

hladno bela (5000K)

2

285 lm

6W vključen

SE21290C3

9W

hladno bela (5000K)

3

285 lm

15W vključen

SE21290W0

3W

toplo bela (3000K)

1

270 lm

■

SE21290W2

6W

toplo bela (3000K)

2

270 lm

6W vključen

SE21290W3

9W

toplo bela (3000K)

3

270 lm

15W vključen

Površinska namestitev

Vgradna namestitev

Izrez: Ø60mm

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Na el. omrežje

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Lara
SLS vgradna/površinska luč
'visoka kakovost in
svetilnost'
> Luč (SLS - Surface Light Source), ki nudi izgled brez vidnih LED diod.
> Svetlobni izkoristek znaša 72 lm/W, kar naredi za 35% svetlejšo svetlobo kot podobni
izdelki na trgu.*
> Najsvetlejše ter najbolj elegantno Sensio SLS LED podelementno svetilo.
> Nastavek je na voljo v toplo in hladno beli barvi, odličen tako za moderne kot tudi
tradicionalne kuhinje.
> Luč je namenjena osvetlitvi kuhinjskih pultov in notranjih površin omar.
> Nastavek lahko namestite na površino ali pa vgradite v element.
> Dolga življenjska doba luči, preko 11,5 let daljša od halogenskih svetil.
> Prihranite denar na računih za elektriko s prehodom na LED osvetljavo.
> Zakaj izbrati SLS luč? Aluminijasti material nudi odlično prevodnost energije, ki jo
oddaja svetilo in zaradi tega zagotavlja več kot dvakrat več svetlobe kot podobne
jeklene SLS luči.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Kabel

Transf.

SE10166C0

3W

hladno bela (5000K)

1

216 lm

1,5m

■

SE10166C2

6W

hladno bela (5000K)

2

216 lm

1,5m

6W vključen

SE10166C3

9W

hladno bela (5000K)

3

216 lm

1,5m

15W vključen

SE10166W0

3W

toplo bela (3000K)

1

194 lm

1,5m

■

SE10166W2

6W

toplo bela (3000K)

2

194 lm

1,5m

6W vključen

SE10166W3

9W

toplo bela (3000K)

3

194 lm

1,5m

15W vključen

Hype vgradna/površinska luč

SLS vgradna/površinska luč
Oglejte si razliko med
standardno LED in SLS
LED. Brez točk in višja
svetilnost.

hladno bela LED

toplo bela LED

Vgradna namestitev

Površinska
namestitev

Dodatki

Izrez: Ø59-60mm

Koda

Opis

SE9009

povezovalni kabel 2,5m
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namestitev
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Hype
SLS LED vgradna/površinska luč
'mlečni pokrov za
razpršeno svetlobo'
> Nastavek lahko namestite na površino ali pa vgradite v element.
>	Eleganten videz. Mlečni pokrov naredi lepši zunanji videz svetila brez sprememb v
moči svetilnosti.
> Svetlobni izkoristek svetila znaša 61 lm/W, kar naredi za 10% svetlejšo svetlobo kot
podobni izdelki na trgu.*
> Izdelek je narejen iz nerjavečega jekla. Na voljo v toplo in hladno beli barvi, odličen
tako za moderne kot tudi tradicionalne kuhinje.
>	Oblika nastavka omogoča neposredno zamenjavo LED svetila namesto podobnih
halogenskih svetil. Barva svetlobe je zelo podobna halogenski svetlobi.
> Dolga življenjska doba svetila – preko 17 let in več dlje kot halogenska svetila.
>	Več kot 90% nižja poraba energije v primerjavi s halogenskimi svetili. Omogoča visok
prihranek pri stroških porabe električne energije.

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE21100C0

1,65W

hladno bela (5000K)

1

100 lm

■

SE21100C2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

100 lm

6W vključen

SE21100C3

4,95W

hladno bela (5000K)

3

100 lm

6W vključen

SE21100W0

1,65W

toplo bela (3000K)

1

93 lm

■

SE21100W2

3,3W

toplo bela (3000K)

2

93 lm

6W vključen

SE21100W3

4,95W

toplo bela (3000K)

3

93 lm

6W vključen

Površinska namestitev

1mm

Moč

11mm

Koda

13.5mm

*Podatek pravilen v času tiska.

65mm

68mm

Izrez: Ø60mm

Vgradna
Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2.5m
Na el. omrežje
Nastavek vključuje
priključni sistem Sensio.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Hype/Argo
HD LED površinska luč

'klasična LED luč
visoke svetilnosti'

Izvedba iz nerjavečega jekla

> Luč ima nastavek za površinsko namestitev. Za vgradnjo v element enostavno
snamete obroček.
> Dve izvedbi: aluminij in jeklo. Na voljo v toplo in hladno beli barvi.
> Svetlobni izkoristek znaša 80 lm/W, kar naredi za 30% svetlejšo svetlobo kot podobni
izdelki na trgu.*
> HD LED diode – leča preko diode, ki poveča svetilnost.
> Namenjena osvetlitvi kuhinjskih pultov in notranjih površin omar.
>	Več kot 90% nižja poraba energije v primerjavi s halogenskimi svetili. Omogoča visok
prihranek pri stroških električne energije.
> Dolga življenjska doba svetila – preko 17 let dlje kot halogenska svetila.
> Nastavek vključuje priključni sistem Sensio.
> Možnost vklopa/izklopa in zatemnitve s senzorji ter krmilniki Sensio.
> Za namestitev dlje od transformatorja uporabite povezovalni kabel SE9009.

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE9005HDSSCW

1,65W

hladno bela (5000K)

1

132 lm

■

SE9005HDCW

1,65W

hladno bela (5000K)

1

132 lm

■

6W vključen

SE9005HDCWK2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

132 lm

6W vključen

4.,5W

hladno bela (5000K)

3

132lm

6W vključen

SE9005HDSSCWK2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

132 lm

SE9005HDSSCWK3

4,95W

hladno bela (5000K)

3

132lm

6W vključen

SE9005HDCWK3

SE9005HDSSWW

1,65W

toplo bela (3000K)

1

123 lm

■

SE9005HDWW

1,65W

toplo bela (3000K)

1

123 lm

■

SE9005HDSSWWK2

3,3W

toplo bela (3000K)

2

123 lm

6W vključen

SE9005HDWWK2

3,3W

toplo bela (3000K)

2

123 lm

6W vključen

SE9005HDSSWWK3

4,95W

toplo bela (3000K)

3

123 lm

6W vključen

SE9005HDWWK3

4,95W

toplo bela (3000K)

3

123 lm

6W vključen

1mm

Koda

13.5mm

Izvedba iz aluminija
11mm

Izvedba iz nerjavečega jekla

Izvedba iz aluminija

65mm

68mm

Izrez: Ø60mm
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Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna osvetljava >

Nico
240V LED vgradna/površinska luč
'vsakdo lahko namesti naša prva 240V SLS luč'
> Surface Light Source (SLS) luč, ki nudi izgled brez vidnih LED diod.
> Nastavek se priključi neposredno na 240V, brez vmesnega transformatorja.
> Enostavna namestitev ob uporabi doze s šestimi vrati. Priključite do šest luči Nico na
razdelilno dozo (SE211570), nato pa dozo priključite na električno omrežje.
> Z uporabo razdelilne doze lahko vsakdo namesti to luč.
> Luči Nico zagotavljajo osvetlitev pulta, lahko se jih uporabi tudi za osvetlitev
notranjosti omar ali vitrin.
> Luč ima priložen obroček za površinsko namestitev. Za vgradnjo v element
enostavno snamete obroček.
> Izredno dolga življenjska doba svetila, ki bo preživela tudi življenjsko dobo kuhinje.
> Manjši ter elegantnejši nastavek kot svetila GX53 s priključnim kablom debeline
samo 8mm.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Kabel

Napetost

SE21190C0

3W

hladno bela (5000K)

1

180 lm

1,5m

240V

SE21190C2

6W

hladno bela (5000K)

2

180 lm

1,5m

240V

SE21190C3

9W

hladno bela (5000K)

3

180 lm

1,5m

240V

SE21190W0

3W

toplo bela (3000K)

1

170 lm

1,5m

240V

SE21190W2

6W

toplo bela (3000K)

2

170 lm

1,5m

240V

SE21190W3

9W

toplo bela (3000K)

3

170 lm

1,5m

240V

SE211750
- Povezovalni kabel
za luč Nico 1,5m

SE211570
- Razdelilna doza za
luč Nico s 6 vrati

Dodatki
Koda

Opis

SE211570

Razdelilna doza za luč Nico s 6 vrati

SE211750

Povezovalni kabel za luč Nico 1,5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Izrez: Ø 59-61mm

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Circa
GX53 LED vgradna/površinska luč
'240V LED osvetljava
- vsakdo lahko namesti'
> Nastavek iz nerjavečega jekla, ki ga lahko namestimo površinsko ali vgradimo v
element.
> Nastavek in sijalko izberete iz spodnje tabele.
> Na voljo v toplo in hladno beli barvi.
> Visoka svetlinost LED sijalk.
> Nastavek se priključi direktno na 240V brez vmesnega transformatorja.
> Enostaven način namestitve nastavka z razdelilno dozo SE11175 (glej 3.korak
spodaj).
> Za visoko svetilnost je v posamezni sijalki integriranih 50 LED diod.
> Enostaven način zamenjave posamezne sijalke na zasuk.

2

1

1 Izberi nastavek GX53
Koda

Izvedba

Tip nastavka

Povezava

SE11146SS

nerjaveče jeklo

vgradni/površinski

240V

SE11146SS in SE10156CW

SE10156 - Sijalka GX53 LED

3

SE11172 - GX53
povezovalni kabel 2m

Površinska namestitev

2 Izberi sijalko GX53
Koda

Moč

LED barva

Št. LED

Lumni

Povezava

SE10156CW

3W

hladno bela (5800K)

50

250 lm

240V

SE10156WW

3W

toplo bela (3000K)

50

245 lm

240V

Ø7
4m
m

SE11175 - GX53 razdelilna doza s 6 vrati 1,5m

Vgradna namestitev

SE11172

GX53 povezovalni kabel 2m

SE11175

GX53 razdelilna dozas 6 vrati 1,5m

Izrez: Ø84mm
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24. 5mm

3 Izberi dodatek GX53 (opcijsko)

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna osvetljava >

Orbit
LED luč z nagibom
'LED luč visoke svetilnosti
z možnostjo nagiba'
>	Osrednji del luči je možno nagibati v smeri, ki vam odgovarja za osvetlitev delovne
površine ali notranjosti omar.
> Priložen nastavek za površinsko namestitev ali vgradnjo v element.
> 35% - 59% svetlejši kot SE9005HDWW/CW.
> Svetlobni izkoristek znaša 59/81 lm/W.
> HD LED diode – leča preko diode, ki poveča svetilnost.
> Na voljo v toplo in hladno beli barvi za osvetljavo vseh vrst kuhinj.
> Luč lahko uporabite za osvetljavo delovne površine pod elementi ali za osvetljavo
notranjosti omar.
> Dolga življenjska doba svetila – preko 17 let in več dlje kot halogenska svetila.
> Možnost vklopa/izklopa ter zatemnitve s senzorji in krmilniki Sensio.
> Izvedba v aluminiju.
Osrednji del luči usmerite v smer,
kjer potrebujete osvetlitev.

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE9008HDCW

3W

hladno bela (5000K)

1

243 lm

■

SE9008HDCWK2

6W

hladno bela (5000K)

2

243 lm

6W vključen

SE9008HDCWK3

9W

hladno bela (5000K)

3

243 lm

15W vključen

SE9008HDWW

3W

toplo bela (3000K)

1

176 lm

■

SE9008HDWWK2

6W

toplo bela (3000K)

2

176 lm

6W vključen

SE9008HDWWK3

9W

toplo bela (3000K)

3

176 lm

15W vključen

Površinska namestitev

65mm

15mm

Moč

12.6mm

Koda

60mm

Vgradna namestitev

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2.5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Izrez: Ø60mm

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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LED PAD
SLS LED luč z zatemnitvijo
'LED tehnologija z
možnostjo zatemnitve'
> Izredno tanek nastavek - samo 10mm.
>	Izdelek je na voljo z ali brez vgrajenega senzorja. Funkcije senzorja so:
- Vklop/izklop: položite roko 10cm pred IR senzor za vklop/izklop.
- Funkcija zatemnitve: položite roko 10cm pred IR senzor in nastavite svetlost od 5%
do 100%. Stopnja osvetlitve se bo spreminjala, dokler ne odmaknete roke. Roko
držite nad senzorjem, dokler ne dosežete želene stopnje.
> Enostavna namestitev, nastavki se med seboj vežejo marjetično. Skupaj lahko
povežete največ 4 nastavke brez senzorja in enega s senzorjem.
> Enakomerna osvetlitev s širokim kotom svetlobe iz vsakega nastavka.
> Na voljo v hladno in toplo beli LED. Izberite barvo, ki najbolj ustreza vašemu stilu
kuhinje.
> Svetlobni izkoristek je 80-91 lm/W.

Brez senzorja
S senzorjem

44

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE21002C0

4W

hladno bela (5000K)

1

365 lm

■

SE21002C2

8W

hladno bela (5000K)

2

365 lm

15W vključen

SE21002C3

12W

hladno bela (5000K)

3

365 lm

15W vključen

SE21002W0

4W

toplo bela (3000K)

1

320 lm

■

SE21002W2

8W

toplo bela (3000K)

2

320 lm

15W vključen

SE21002W3

12W

toplo bela (3000K)

3

320 lm

15W vključen

SE21102C0

4W

hladno bela (5000K)

1

365 lm

■

SE21102C3

12W

hladno bela (5000K)

3

365 lm

15W vključen

SE21102W0

4W

toplo bela (3000K)

1

320 lm

■

SE21102W3

12W

toplo bela (3000K)

3

320 lm

15W vključen

Za več informacij obiščite www.sensio.si

Brez senzorja

S senzorjem za vklop/izklop in
možnostjo zatemnitve

210mm
Vključen 2 x
1,5m kabla
za marjetično
vezavo

75mm

40mm

10mm

75mm

Priklop na razdelilno
dozo transformatorja

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Konektorji na
vsakem LED
PAD nastavku za
marjetično vezavo.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna osvetljava >

SLS Quadra
LED pod-/nadelementna luč
'večnamenska luč, plod
britanskega oblikovanja'
> Nadgradnja obstoječe podelementne in nadelementne luči Quadra. Edinstvena
oblika luči, oblikovana v Veliki Britaniji.
> Z dodatnim nosilcem lahko Quadra postane nadelementna luč.
> Mlečni pokrov poskrbi za popolnoma razpršeno svetlobo brez vidnih LED diod.
>	Večje število LED diod kot pri prvi liniji luči Quadra za večjo svetilnost izdelka.
> Za večjo higieno kuhinjskega prostora smo senzor nadgradili v IR senzor.
> Možnost vezave večjega števila luči v marjetično vezavo (vezava 6 luči na 15W
transformator). Marjetična vezava omogoča sinhroni vklop/izklop vseh med seboj
povezanih luči preko IR senzorja na enem nastavku.
> Posebej oblikovana oblika nosilcev za enostavno namestitev. Luč enostavno
zapeljete v nosilec na želeno pozicijo.
> Posodobljena podolgovata oblika zagotavlja večjo razpršenost svetlobe po površini
pulta.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Z nosilcem spodaj spremenite izvedbo luči iz
podelementne v nadelementno.

Transf.

Brez senzorja

SE21092C0

2,5W

hladno bela (5600K)

1

170 lm

■

SE21092C2

5W

hladno bela (5600K)

2

170 lm

6W vključen

SE21092C3

7,5W

hladno bela (5600K)

3

170 lm

15W vključen
■

SE21092W0

2,5W

toplo bela (3000K)

1

155 lm

SE21092W2

5W

toplo bela (3000K)

2

155 lm

6W vključen

SE21092W3

7,5W

toplo bela (3000K)

3

155 lm

15W vključen

SE21192C0

2,5W

hladno bela (5600K)

1

170 lm

■

SE21192C2

5W

hladno bela (5600K)

2

170 lm

6W vključen

S senzorjem

SE21192C3

7.5W

hladno bela (5600K)

3

170 lm

15W vključen

SE21192W0

2.5W

toplo bela (3000K)

1

155 lm

■

SE21192W2

5W

toplo bela (3000K)

2

155 lm

6W vključen

SE21192W3

7.5W

toplo bela (3000K)

3

155 lm

15W vključen

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Oblikovano v Veliki
Britaniji

Namestitev nad element (nosilec je na voljo
posebej).

Namestitev pod element
(nosilec je priložen
nastavku).

Opcijski dodatki
Nastavek brez senzorja se lahko uporabi
s senzorji in krmilniki Sensio.

S pomočjo nosilca lahko podelementno luč brez
senzorja spremenite v nadelementno luč.

SE240920 - nosilec za SLS Quadro

Nosilec za nad element (SE240920)
Kanal za kabel Quadra (SE7003AL)
Povezovalni kabel 2,5m (SE9009)

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Quadra PLUS
LED podelementna luč
'LED podelementna luč
tanke oblike'
> Leča na nastavku vsebuje trifosforni sloj, ki poskrbi za enakomerno razpršenost
svetlobe.
> Na voljo v hladno in toplo beli LED barvi, kar vam dopušča izbiro barve, ki najbolj
ustreza designu vaše kuhinje.
> Nastavki se vežejo v marjetično verigo, kar pomeni, da lahko na en 15W transformator
priklopite do 6 nastavkov.
> Nastavke, ki nimajo senzorja, vežete marjetično in jih priključite na nastavek s
senzorjem. Preko njega lahko vklopite in izklopite vse luči.
> Da boste senzor našli tudi v temi, le-ta sveti diskretno modro.
> Tanka oblika, diskreten nastavek.
> Nastavek v izvedbi aluminija je idealen za moderno kuhinjo.

Brez senzorja
S senzorjem
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Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

01.1000.0610

2,4W

hladno bela (5670K)

1

113 lm

■

01.1000.0612

4,8W

hladno bela (5670K)

2

113 lm

6W vključen

01.1000.0613

7,2W

hladno bela (5670K)

3

113 lm

15W vključen

01.1000.0620

2,4W

toplo bela (3000K)

1

113 lm

■

01.1000.0622

4,8W

toplo bela (3000K)

2

113 lm

6W vključen

01.1000.0623

7,2W

toplo bela (3000K)

3

113 lm

15W vključen

01.1001.0610

2,5W

hladno bela (5670K)

1

113 lm

■

01.1001.0612

5W

hladno bela (5670K)

2

113 lm

6W vključen

01.1001.0613

7,5W

hladno bela (5670K)

3

113 lm

15W vključen

01.1001.0620

2,5W

toplo bela (3000K)

1

113 lm

■

01.1001.0622

5W

toplo bela (3000K)

2

113 lm

6W vključen

01.1001.0623

7,5W

toplo bela (3000K)

3

113 lm

15W vključen

Za več informacij obiščite www.sensio.si

Brez senzorja na dotik

150mm

S senzorjem na dotik

14mm

35mm

8mm 11mm
Kanal za kabel Quadra (SE7003AL)
Povezovalni kabel 2,5m (SE9009)
Nastavek brez senzorja se lahko uporabi s senzorji
in krmilniki Sensio.

SE7003AL (zgoraj)

SE7003AL (spodaj)

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna osvetljava >

Ora
kvadratna površinska luč
'popolna oblika za
minimalističen stil kuhinj'
> Nastavek iz nerjavečega jekla je na voljo v toplo in hladno beli barvi, odlično tako za
moderne kot tudi tradicionalne kuhinje.
> Globina nastavka samo 8,8mm, idealno za namestitev tam, kjer želite skoraj nevidne
nastavke.
> Zdaj 72% svetlejša kot prva serija luči.
> Svetlobni izkoristek znaša 75 lm/W, kar naredi za 20% svetlejšo svetlobo kot podobni
izdelki na trgu.*
> Luč uporabite pod elementi za osvetljavo delovne površine ali za osvetljavo
notranjosti omar oz. vitrin.
> 18 HD LED integriranih diod, vsaka dioda ima preko svoje površine lečo za večjo
svetilnost.
> Dolga življenjska doba svetila, ki znaša 35.000 ur.
> Možnost vklopa/izklopa ter zatemnitve s senzorji in krmilniki Sensio.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE9007HDCW

1,8W

hladno bela (5000K)

1

135 lm

■

SE9007HDCWK2

3,6W

hladno bela (5000K)

2

135 lm

6W vključen

SE9007HDCWK3

5,4W

hladno bela (5000K)

3

135 lm

6W vključen

SE9007HDWW

1,8W

toplo bela (3000K)

1

128 lm

■

SE9007HDWWK2

3,6W

toplo bela (3000K)

2

128 lm

6W vključen

SE9007HDWWK3

5,4W

toplo bela (3000K)

3

128 lm

6W vključen

Nastavek iz nerjavečega jekla

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Nastavek vključuje priključni
sistem Sensio.

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Genus
LED trikotna luč
'tradicionalna LED luč'
>	Luč iz nerjavečega jekla s standardnimi SMD LED diodami.
> Življenjska doba sijalk znaša 13,5 let dlje kot pri halogenskih sijalkah. S prehodom na
LED privarčujete na stroških električne energije.
> Energijsko učinkovit nastavek, poraba samo 1,1W.
> Izvedba iz nerjavečega jekla v hladno beli LED barvi se odlično poda sivemu, črnemu,
srebrnemu ali belemu pultu.
> Trikotna oblika omogoča usmeritev svetlobe proti sprednjemu delu pulta.
> Sijalko v nastavku je mogoče kadar koli enostavno zamenjati.
> Linija Genus je bila nadgrajena za večjo svetilnost, daljšo življenjsko dobo ter lepši
videz.
> Možnost vklopa/izklopa in zatemnitve s senzorji ter krmilniki Sensio.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE11010SSCW

1,1W

hladno bela (5750K)

1

95 lm

■

SE11010SSCWK2

2,2W

hladno bela (5750K)

2

95 lm

6W vključen

SE11010SSCWK3

3,3W

hladno bela (5750K)

3

95 lm

6W vključen

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m
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Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Genus
LED površinska luč
'tradicionalna LED luč'
> Nastavek iz nerjavečega jekla s standardnimi SMD LED diodami.
> Nastavku je priložen obroček za površinsko namestitev.
> Izjemno dolga življenjska doba tudi do 15 let.
> Energijsko učinkovita luč, poraba samo 1,1W.
> Izvedba nerjaveče jeklo, idealno tako za moderne kot tradicionalne kuhinje.
> Na voljo v hladno beli in toplo beli barvi.
> Linija luči Genus je bila pred kratkim nadgrajena za večjo svetilnost, daljšo življenjsko
dobo ter lepši videz.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE11025SSCW

1,1W

hladno bela (5750K)

1

95 lm

■

SE11025SSWW

1,1W

toplo bela (2750K)

1

95 lm

■

SE11025SSCWK2

2,2W

hladno bela (5750K)

2

95 lm

vključen

SE11025SSCWK3

3,3W

hladno bela (5750K)

3

95 lm

vključen

SE11025SSCW izklopljen

Toplo bela LED

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

26mm
71mm
Izrez: Ø56mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Anglo
HD LED pravokotna luč
'tradicionalen
izgled, moderna rešitev'
> High Definition LED, vsaka dioda ima lečo za večjo intenziteto svetlobe.
> Svetlobni izkoristek nastavka je 80 lm/W, kar pomeni, da je 20% svetlejši kot podobni
izdelki na trgu.*
>	Jekleni nastavek je na voljo v hladno in toplo beli barvi, odličen za tradicionalne in
moderne kuhinje.
> Nastavek je odlična zamenjava za halogensko vgradno/površinsko luč, z izbiro toplo
bele LED barve pa se približate tudi barvi halogenske svetlobe.
> Dolga življenjska doba - tudi do 17 let dlje kot pri halogenski.
>	Več kot 90% manj porabe energije v primerjavi s halogenskimi lučmi. S prestopom na
HD LED prihranite denar na računu za elektriko.
> Možna uporaba senzorjev za vklop/izklop in zatemnitev Sensio.

* Podatek pravilen v času tiska.

LED barva

Št.

Lumni

Transformator

SE9002HDSSCW

1,65W

hladno bela (5000K)

1

132 lm

■

SE9002HDSSCWK2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

132 lm

6W vključen

SE9002HDSSCWK3

4,95W

hladno bela (5000K)

3

132 lm

6W vključen

SE9002HDSSWW

1,65W

hladno bela (3000K)

1

123 lm

■

SE9002HDSSWWK2

3,3W

hladno bela (3000K)

2

123 lm

6W vključen

SE9002HDSSWWK3

4,95W

hladno bela (3000K)

3

123 lm

6W vključen

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

2,5m povezovalni kabel

Pravokotna luč z visoko
svetilnostjo - hladno bela

Toplo bela

138mm

59mm
82mm

Moč

80mm

Koda

Popoln sistem s priključnim sistemom kablov Sensio
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Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna osvetljava >

Calida
LED tanka površinska luč
'elegantna, super tanka,
kompaktna oblika'
> Nastavek se lahko uporablja za pod kuhinjski element kot opravilna osvetljava ali
znotraj zastekljenih omar za osupljiv, vendar diskreten učinek.
> Širok kot osvetlitve tega LED nastavka odlično širi svetlobo.
> Nastavek je zelo diskreten, saj ima globino samo 6mm.
>	Izjemno nizka moč. Vsak nastavek porabi samo 1,5W.
> Na voljo v toplo in hladno beli LED. Nastavek izgleda osupljivo tako v moderni kot
tradicionalni kuhinji.
>	Vgrajenih 19 LED diod.
> Nadometna namestitev z dvema vijakoma ali samolepilnim trakom (priloženo).

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transform.

SE10138CW

1,4W

hladno bela (5000K)

1

75 lm

■

SE10138CWK3

4.,W

hladno bela (5000K)

3

75 lm

6W vključen

SE10138WW

1.,W

toplo bela (3000K)

1

73 lm

■

SE10138WWK3

4,2W

toplo bela (3000K)

3

73 lm

6W vključen

Hladno bela LED

Toplo bela LED

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Za več informacij obiščite www.sensio.si

51

Podelementna osvetljava >

Aura
okrogla steklena LED luč
'tradicionalna oblika,
nizka poraba energije'
> Dekorativni LED nastavek za osvetlitev delovne površine. Nastavek ima okrogel
steklen obroč debeline 8mm.
> Nastavek tradicionalne oblike vsebuje LED center z 21 visoko svetlečimi LED diodami.
> Ekstremno nizka poraba, samo 1,26 W na nastavek.
> Na voljo v hladno in toplo beli LED. Nastavek se odlično poda tako moderni kot
tradicionalni kuhinji.
> Ko je luč nameščena, je stekleni pas nastavka 20mm oddaljen od elementa, na
katerega je luč nameščena.
> Površinska namestitev s pomočjo priloženih vijakov.
> Možnost vklopa/izklopa in zatemnitve s senzorji ter krmilniki Sensio.
.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE10105C0

1,26W

hladno bela (4000K)

1

71 lm

■

SE10105C2

2,52W

hladno bela (4000K)

2

71 lm

6W vključen

SE10105C3

3,78W

hladno bela (4000K)

3

71 lm

6W vključen

SE10105W0

1,26W

toplo bela (3000K)

1

71 lm

■

SE10105W2

2,52W

toplo bela (3000K)

2

71 lm

6W vključen

SE10105W3

3,78W

toplo bela (3000K)

3

71 lm

6W vključen

Toplo bela

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m
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Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna linijska osvetljava >
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Podelementna linijska osvetljava >

Arrow
SLS LED linijska luč
'neprekinjena, razpršena
podelementna SLS LED'

dodani
2 novi
dolžini

>	Arrow vsebuje difuzor, ki enakomerno razprši svetlobo, tako da ni vidnih kakršnih koli
LED točk.
> Na voljo v štirih dolžinah, nastavke lahko med seboj združimo brez vidnih spojev.
> Nastavek je izredno tanek in diskreten, debeline samo 13mm.
> Na voljo v hladno in toplo beli LED, luč Arrow je primerna tako za moderen kot
tradicionalnen stil kuhinje.
>	Visoka svetilnost in širok kot osvetlitve za optimalno osvetlitev.
>	S spajanjem luči Arrow lahko dosežemo maksimalno dolžino 3600mm.
> Dolžina zaključnega čepa je 20mm - upoštevajte pri načrtovanju.
> Priključni kabel je na voljo posamično. Za priklop ene linije luči na transformator je
potreben en priključni kabel.

Koda

Moč

Dolžina

LED barva

Lumni

Transf.

SE9071HDCW

2,5W

200mm

hladno bela (5000K)

295 lm

■

SE9071HDWW

2,5W

200mm

toplo bela (3000K)

258 lm

■

SE9074HDCW

4W

300mm

hladno bela (5000K)

472 lm

■

SE9074HDWW

4W

300mm

toplo bela (3000K)

413 lm

■

SE9075HDCW

7,5W

570mm

hladno bela(5000K)

958 lm

■

SE9075HDWW

7,5W

570mm

toplo bela (3000K)

838 lm

■

SE9076HDCW

11,5W

870mm

hladno bela (5000K)

1387 lm

■

SE9076HDWW

11,5W

870mm

toplo bela (3000K)

1213 lm

■

Enostavna namestitev
preko nosilcev

Spojitev na 'klik'

Brez vidnega spoja, ko sta
povezana 2 Arrow-a

Kabli in konektorji
Priključni kabel Arrow 1.5m - (SE9078HD)
Obvezen za priklop luči Arrow (najmanj en na eno linijo)
Vezni kabel za Arrow 50mm - (SE9077HD)
Vezni kabel za Arrow 500mm - (SE9079HD)
54
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SE9078HD

SE9077HD

SE9079HD

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna linijska osvetljava >

Connex
SLS LED podelementna luč
'zamenjava za T5 z LED
brez točkovnih diod'
>	Connex SLS (Surface Light Source) podelementne luči so LED luči brez vidnih
točkovnih LED diod. Z njimi lahko dosežete enak izgled in večjo svetilnost kot pri
fluorescentnih svetilih.
> Enostaven priklop direktno na električno omrežje.
> Na voljo v toplo beli barvi, da se poda rustikalni kuhinji.
> Prihranite na računih za električno energijo. Luč porabi veliko manj energije kot njene
fluorescentne izvedenke.
> Nastavke lahko združite v skupno dolžino največ 2,5m.
>	Vsak nastavek vključuje 1m kabla za priklop na električno omrežje.

Koda

Moč

Dolžina

Lumni

Kelvini

Priklop

SE10173W0

4,4W

270mm

450 lm

3000K

240V

SE10183W0

6,4W

396mm

540 lm

3000K

240V

SE10193W0

8,4W

524mm

720 lm

3000K

240V

SE10203W0

10,2W

623mm

900 lm

3000K

240V

Dodatki
Opis

Dolžina kabla

SE120450

Vezni kabel za Connex

500mm

SE120750

Vezni kabel za Connex

1,5m

Kable uporabite med dvema nastavkoma Connex, če nimate možnosti direktnega priklopa. To
vam omogoča priklop celotne linije luči Connex z enim priključnim kablom.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

270/396/524/623mm
270/396/524/623mm

34mm

Koda

21mm

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Podelementna linijska osvetljava >

Drsni sistem na klik
s senzorjem
'prilagodite vašo
osvetljavo'
> Na voljo tri dolžine tirnic, tirnico lahko po želji skrajšate.
> Učinkovita rešitev za osvetljavo, uporabnik lahko enostavno doda ali odvzame luč
na klik.
> Enostaven način za prikaz učinka toplo in hladno bele LED barve.
> Luči na tirnici zapeljite do želenega položaja, kjer trenutno delate in potrebujete
večjo osvetlitev.
> Izberite rešitev, ki vam ustreza, izberite dolžino tirnice, izberite obliko luči - okroglo
ali kvadratno, v hladno ali toplo beli LED barvi.
> High definition LED za bolj intenzivno svetilnost.
>	Vgrajen infrardeči senzor za vklop/izklop. Luči enostavno vklopite z zamahom roke
pred senzorjem in ohranite higieno v kuhinji brez kakršnega koli dotikanja.
* Pri izbiri ustreznega transformatorja za senzor prištejte dodaten 1W porabe.

Kabel

Transf.

SE9056HD

600mm

1

1,5m vključen

■

SE9057HD

900mm

1

1,5m vključen

■

SE9058HD

1200mm

1

1,5m vključen

■

Ø58mm

56mm

Lumni

Transf.

SE9055HDRCW

1,65W

hladno bela (5000K)

okrogla

80 lm

■

SE9055HDSCW

2W

hladno bela (5000K)

kvadratna

80 lm

■

SE9055HDRWW

1,65W

toplo bela (3000K)

okrogla

74 lm

■

SE9055HDSWW

2W

toplo bela (3000K)

kvadratna

74 lm

■

Za več informacij obiščite www.sensio.si

Tirnica in luči so na voljo posamično
Dodatki
Povezovalni kabel 2,5m (SE9009)

600/900/1200mm

18mm

56mm
55mm

Oblika

18mm

LED barva

34mm

Moč

10mm

Koda

14mm

HD LED luč na klik

56

600/900/1200mm

HD LED luč na klik

18mm

Št.

10mm

Dolžina

34mm

Tirnica za drsni sistem na klik

Koda

14mm

Tirnica za drsni sistem na klik

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Podelementna linijska osvetljava >

Albus
LED kotna luč
'zares enostavna
namestitev'
> Nastavke enostavno povežemo med seboj.
> Priklop direktno na omrežje, brez dodatnega zunanjega transformatorja.
>	Vgrajeno stikalo za vklop/izklop na vsakem nastavku. Pri povezanih nastavkih ni
potrebno vklapljati na vsakemu posebej, ampak celotno linijo luči vklopite samo na
enem.
>	Vsak nastavek vsebuje veliko število LED diod za optimalno svetilnost.
> Kotni nastavek za optimalno osvetlitev kuhinjskega pulta.
> LED nastavek ima izjemno visoko svetilnost, da zagotovi močno opravilno
osvetljavo.
>	Vsak nastavek ima priložen 1m kabel za enostavno priključitev na električno
omrežje.

Koda

Moč

Dolžina

Lumni

Kabel

Priklop

SE12250

2,7W

250mm

235 lm

1m vključen

240V

SE12330

3,6W

330mm

325 lm

1m vključen

240V

SE12550

6,8W

550mm

605 lm

1m vključen

240V

Dodatki
Koda

Opis

SE12001

Moški/ženski konektor za Albus

SE12005

Vezni kabel za Albus 500mm

Dodatki
SE12001
Omogoča napeljavo dodatnega kabla med
nastavkoma.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

SE12005
Omogoča povezavo med dvema
nastavkoma, ko ni mogoča direktna
povezava.

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Omarna osvetljava >

Za naknadno
vgradnjo osvetljave v
omaro glej strani
118 - 123
58
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Omarna osvetljava >

SLS Quadra
omarna luč
'izboljšana edinstvena
oblika, samo pri Sensiu'
Oblikovano v Veliki
Britaniji

> Nadgradnja obstoječe omarne Quadra luči. Edinstvena oblika luči, oblikovana v
Veliki Britaniji.
> Difuzna leča na površini ustvari videz luči brez vidnih LED diod.
>	Vgrajeni IR senzor vključi luč, ko se vrata omare odprejo in izključi, ko se zaprejo. Pri
svetlih frontah luč lahko namestimo 50mm od vrat. Pri temnih vratih namestimo
na oddaljenost 25mm.
>	Vsebuje večje število LED diod za večjo svetilnost kot prva generacija Quadra LED
luči.
> Posebej oblikovana oblika nosilcev za enostavno namestitev.
> Nova podolgovata oblika omogoča večji snop svetlobe v omarici.

Koda

Moč

LED barva

Lumni

Transf.

SE23092C0

2,5W

hladno bela (5600K)

170 lm

■

SE23092W0

2,5W

toplo bela (3000K)

155 lm

■

Dodatki (opcijsko)
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

SE7003AL

Quadra kanal za kabel 300mm

Dimenzije so v milimetrih

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Omarna osvetlitev >

Cona
omarna luč s PIR senzorjem
'izjemno svetla notranja
osvetljava'
>	Vgrajen PIR senzor. Senzor ima območje zaznave do 2m tako, da lahko nastavek
namestite kamor koli v notranjost omare.
> Na voljo različne dolžine za vse velikosti omar.
> Kotna osvetljava za optimalno osvetlitev notranjosti omare.
>	Visoko število vgrajenih HD LED diod zagotavlja enakomerno osvetlitev.
> Hladno bela LED, najsvetlejši vir svetlobe.

Koda

Moč

Dolžina

Št.LED

Lumni

Transf.

SE7200HDCW

2,7W

400mm

36

160 lm

■

SE7205HDCW

3,6W

550mm

48

215 lm

■

SE7208HDCW

5,7W

850mm

78

320 lm

■

SE7210HDCW

6,3W

950mm

87

355 lm

■

SE7215HDCW

7,8W

1150mm

108

515 lm

■

Dodatki

16mm

Dolžina
460mm

Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5

60

S PIR senzorjem
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42mm
19mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Omarna osvetljava >

Picca
omarna luč z IR senzorjem
'izkoristite notranjost
vaše omare'
>	Vgrajen infra rdeči senzor na sprednjem robu luči, vklop/izklop luči z odpiranjem in
zapiranjem vrat na omari.
> Luč je obrnjena nazaj v notranjost omare, da zagotovi učinkovito osvetlitev.
> Hladno bela LED za maksimalno osvetljenost, toplo bela za omare v videzu naravnega
lesa.
>	Vgrajene High Definition LED diode.
> Nastavek nizke moči – minimalna poraba energije.
> Primerna za uporabo v garderobnih omarah.

Koda

Moč

Dolžina

LED barva

Lumni

Transf.

SE9080HDCW

2W

430mm

hladno bela (5000K)

77 lm

■

SE9080HDWW

2W

430mm

toplo bela (3000K)

71 lm

■

Omarna luč z vgrajenim IR senzorjem

Picca

Različica T5

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

430
Brez bleščanja v oči

13.8

8.6

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Omarna osvetljava >

Inca
vgradni/površinski profil s PIR senzorjem
'osvetljava točno tam,
kjer jo potrebujete'
>	Vgrajen PIR senzor. Senzor ima območje zaznave do 2m tako, da lahko nastavek
namestite kamor koli v notranjost omare.
> Nastavek lahko vgradite ali namestite površinsko.
> Na voljo v hladno in toplo beli barvi, izberite tisto, ki se najbolj poda vaši omari.
> Tanek nastavek, najboljša rešitev za diskretno notranjo osvetlitev.
> Dodajte element razkošja vaši kuhinji.
> Idealen za uporabo v shrambi, garderobnih in kuhinjskih omarah.

Moč

Dolžina

LED barva

Lumni

Transf.

SE7400HDCW

2,3W

420mm

hladno bela (6000K)

138 lm

■

SE7400HDWW

2,3W

420mm

toplo bela (3000K)

120 lm

■

SE7405HDCW

2,9W

520mm

hladno bela (6000K)

156 lm

■

SE7405HDWW

2,9W

520mm

toplo bela (3000K)

125 lm

■

Omarna luč s PIR senzorjem

Površinska namestitev

420 / 520
420/520mm

15mm

Koda

20mm

Površinska namestitev
Dodatki

Povezovalni kabel 2,5m

Vgradna namestitev

Vgradna namestitev

420/520mm
19.5mm

Opis

SE9009

PIR Senzor

420/520mm

62
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9.8mm

Koda

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Omarna osvetljava >

Quadra PLUS
LED omarna luč z IR senzorjem
'lična in elegantna luč,
tam, kjer jo potrebujete'
> Leča na nastavku vsebuje trifosforni sloj, ki poskrbi za enakomerno razpršenost
svetlobe.
>	Vgrajen IR senzor na sprednji strani nastavka, ki se vklopi, ko se vrata elementa
odprejo in izklopi, ko se zaprejo.
> Nastavek z nizko močjo - minimalna poraba energije.
> Idealna za manjše omarice.
> Na voljo v hladno in toplo beli LED barvi. Izberite barvo, ki najbolj ustreza obliki vaše
kuhinje.

Koda

Moč

LED barva

Lumni

Transf.

03.1000.0610

2,5W

hladno bela (5325K)

113 lm

■

03.1000.0620

2,5W

toplo bela (3050K)

113 lm

■

Omarna luč

35mm

150mm
Dodatki

8mm

Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Osvetljava polic >

64
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Osvetljava polic >

Edge
SLS LED sponka za stekleno polico
'steklene police so nekaj
posebnega - osvetlite jih'
> Primerna za steklo debeline od 6 do 8mm.
> Uporabite za steklene police v vitrinah, ustvarite mehko, ambientalno svetlobo.
> Nastavek v beli izvedbi omogoča, da svetloba sije proti sprednjemu robu stekla in
obenem osvetli tudi notranjost omarice.
> Lahko odrežemo na želeno dolžino (vsakih 90mm ali na 7 diod).
> Ima vgrajen difuzor, ki poskrbi, da ni vidnih točk na sprednjem robu stekla.
> Izjemno nizka moč, minimalna poraba energije.
> Za tvorbo daljše dolžine uporabite nastavek poleg nastavka.
> Enostavna namestitev, enostavno nataknete na zadnji rob steklene police in
priključite na ustrezen transformator.
> Relativno nizek strošek, ki ustvarja osupljiv učinek.

Koda

Moč

Dolžina

LED

Lumni

SE9063HDCW

2W

450mm

35

281 lm

Transf.
■

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Mere v mm
Slika prikazuje vgrajen
difuzor.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Osvetljava polic >

Arc
LED steklena polica
'posodobljena različica
starega favorita'
> Polico sestavlja sodoben aluminijast okvir in plošča iz mlečnega stekla na vrhu in
dnu police.
>	Visoka svetilnost HD LED svetlobnega traku ustvari osupljiv svetlobni učinek tako v
kuhinji kot tudi v ostalih prostorih.
> Polica ima enostavno upravljanje, opremljena je z diskretnim stikalom na spodnji
strani police (na desni strani, ko je nameščena).
> Že vgrajen transformator, ni potrebe po nakupu dodatnega.
> Izredno dolga življenjska doba, brez potrebe po zamenjavi sijalk.
> Življenjska doba 50.000 ur.
> Mlečno steklo razprši svetlobo, tako da ni vidnih nobenih LED točk.
> Maksimalna obremenitev police je 5kg.
> Tanka zasnova, debeline samo 50 mm.

Koda

Moč

Dolžina

LED

Lumni

Priklop

07.1120.0610

5,8W

450mm

24

528 lm

240V

07.1121.0610

7,9W

600mm

33

726 lm

240V

07.1122.0610

12W

900mm

51

1122 lm

240V

200mm
50mm
Dolžina
50mm
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Florence
IP44 LED svetlobna polica
'ambientalna osvetlitev,
prostor za shranjevanje'
>	Polica Florence ima aluminijasti okvir, ki vsebuje visokosvetilnostni LED trak.
> Plošča iz mlečnega stekla ustvari nežen difuzen svetlobni učinek.
>	Vgrajeno stikalo za vklop/izklop (na spodnjem delu police na desni strani, ko je polica
nameščena).
> Že vgrajen transformator, ni potrebe po nakupu dodatnega.
> Izredno dolga življenjska doba, brez potrebe po zamenjavi sijalk.
> Maksimalna obremenitev police je 3kg.
> Zaščita IP44, zaščita proti pljuskom vode. Polica je kot nalašč, če potrebujete dodaten
prostor za shranjevanje/osvetlitev v neposredni bližini pomivalnega korita. Polica
mora biti nameščena najmanj 0,6m stran od korita.

Koda

Moč

Dolžina

Širina

Priklop

SE30156W0

12W

500mm

135mm

240V

500mm

66mm
500mm

135mm

135mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Verso
LED predalna luč
'luč z najboljšo
funkcionalnostjo'
> Na voljo različne dolžine za osvetlitev vseh standardnih dolžin predalov.
> Hladno bela LED za optimalno osvetlitev.
> Integriran IR senzor na sprednji strani nastavka, ko se predal odpre, se luč vključi in
izključi, ko se zapre, kar omogoča minimalno porabo energije.
> Idealna rešitev za osvetlitev predalov za kuhinjsko posodo.
> Nizka poraba, možna osvetlitev večjega števila predalov z uporabo enega
transformatorja.
> Priloženi nastavki in kabel za montažo.
> Luč je primerna za uporabo tako v kuhinji kot spalnici.

Koda

Moč

Dolžina

LED

Lumni

Transf.

SE7300HDCW

2,6W

462mm

33

205 lm

■

SE7305HDCW

3,3W

562mm

42

250 lm

■

SE7310HDCW

4,5W

762mm

60

340 lm

■

SE7315HDCW

5,4W

862mm

72

380 lm

■

SE7320HDCW

6W

962mm

81

430 lm

■

SE7325HDCW

7,3W

1162mm

99

515 lm

■
452 / 552 / 752 / 852 / 952 / 1152mm
2mm

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

22mm

14mm

8mm
45mm

2.5mm
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Vista
LED baterijska predalna luč
'brez napeljave vsakdo lahko namesti'
> Brez napeljave, luč lahko namesti vsakdo.
> Za delovanje potrebuje 4 x AAA baterije (niso priložene).
>	Vgrajen IR senzor (na sredini luči).
> Dve funkciji delovanja:
- kot predalna/omarna luč (luč se vklopi, ko se vrata predala/vrata odprejo)
- kot podelementna luč (luč se vklopi/izklopi, ko zamahnemo pred senzorjem)
> Pri uporabi 3 minut na dan, baterija zdrži 1,5 leta.
> Detekcija delovanja senzorja je 5cm.
>	Funkcija delovanja senzorja se spremeni s pritiskom na gumb na zadnji strani
nastavka.

Moč

Kabel

Napajanje

Kelvini

SE9030HD

0,8W

/

4 x AAA baterije

6500K
1. Če montiramo pod
element, izberemo
drugo nastavitev.
2. Z roko zamahnemo
5cm pred senzorjem,
luč se vključi.
3. Z roko zamahnemo
še enkrat, luč se izključi.

14mm

A

A

AA

A

AA

A

AA

AA

1. Če montiramo luč v notranjost
predala, izberemo izhodiščno
nastavitev.
2. Predal odpremo, luč se vključi.
3. Predal zapremo, luč se izključi.

303mm

13mm

Koda

Ideja!
Namestite luč v predal, kjer hranite svetilke in baterije za primer, ko zmanjka elektrike.
70
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Asta
nadomarna luč
'optimalna osvetlitev
omarnih front'
> Luč ima nastavljivo glavo za optimalno osvetlitev pročelja omar (nastavitev za 30°).
> Na voljo v hladno in toplo beli barvi, da si lahko izberete barvo, ki vam ustreza
glede na vaše pohištvo.
>	Vgrajenih 24 HD LED diod.
> 340mm glava nastavka omogoča enakomerno osvetlitev sprednje strani omare.
> Lahko uporabimo nad garderobnimi omarami.
> Preprost način vključitve dekorativne osvetljave v kuhinjo ali spalnico.

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE9015HDCW

1,65W

hladno bela (5000K)

1

77 lm

■

SE9015HDCWK2

3,3W

hladno bela (5000K)

2

77 lm

6W vključen

SE9015HDCWK3

4,95W

hladno bela (5000K)

3

77 lm

6W vključen

SE9015HDWW

1,65W

toplo bela (3000K)

1

71 lm

■

SE9015HDWWK2

3,3W

toplo bela (3000K)

2

71 lm

6W vključen

SE9015HDWWK3

4,95W

toplo bela (3000K)

3

71 lm

6W vključen

240
46

Moč

340

Koda

Dodatki

SE9009

Povezovalni kabel 2,5m
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Quadra PLUS
LED nadelementna luč
'vse se vrti okoli vrat'
> Leča na nastavku vsebuje trifosforni sloj, ki poskrbi za enakomerno razpršenost
svetlobe.
> Luč je namenjena osvetlitvi front elementov, da bi s svetlobo ustvarili posebno
vzdušje.
> Zdaj na voljo v hladno in toplo beli LED barvi, kar vam dopušča izbiro barve, ki
najbolj ustreza designu vašega pohištva.
> Dolga življenjska doba in zelo nizka poraba energije.
> Nastavek je primeren tudi za montažo nad garderobno omaro.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

04.1000.0610

2,4W

hladno bela (5650K)

1

113 lm

■

04.1000.0612

4,8W

hladno bela (5650K)

2

113 lm

6W vključen

04.1000.0613

7,2W

hladno bela (5650K)

3

113 lm

15W vključen

04.1000.0620

2,4W

toplo bela (3000K)

1

113 lm

■

04.1000.0622

4,8W

toplo bela (3000K)

2

113 lm

6W vključen

04.1000.0623

7,2W

toplo bela (3000K)

3

113 lm

15W vključen

Quadra PLUS LED nadelementna luč

150mm
8mm 12mm

Dodatki
Koda

Opis

SE9009

Povezovalni kabel 2.,m

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Prenovili smo naše komplete osvetljave za podnožje

Na en transformator lahko priključite večje število luči
Vklop/izklop in zatemnitev preko senzorjev in
zatemnilnikov Sensio
Novo število luči v kompletu
Sedaj na voljo tudi posamične luči kot dokup

Značilnosti:
> Na voljo kompleti po 4 in 8 luči.

Enostavnejši nakup in namestitev luči Sensio za
podnožje
Velja za modele luči Luce, Puro in Specto.

> Na voljo tudi posamične luči.
> Kompleti vključujejo standardni 6W transformator Sensio z dozo JB4
( ■ SE40553).
> Imate možnost naročiti točno število luči za podnožje, ki jih lahko priključite na en
transformator (na priloženega kompletu ali dokupljenemu).
> Možna uporaba senzorjev za vklop/izklop ali zatemnitev Sensio in aplikacije Sensio
Multi-Light.
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Luce
SLS LED kvadratna luč za podnožje
'nevidne LED diode'
> Nerjaveče jeklo poskrbi za visoko kakovost nastavkov.
> Nastavek ima 3 prikrite LED diode, ki so vgrajene v zgornji rob in ustvarijo učinek
razpršene svetlobe brez vidnih LED točk.
> Na voljo v kompletu po 4 ali 8 z vključenim 6W transformatorjem.
> Na voljo so tudi posamične luči, v primeru, da potrebujete več kot 8 luči
priklopljenih na en transformator.
> Nastavek se odlično prilega v podnožje za stilsko eleganten videz.
> Zelo enostavna namestitev, marjetična vezava.
> Primerna za moderne in tradicionalne kuhinje, izbirate lahko med hladno in toplo
belo LED.
>	Lahko uporabite s 24V senzorji in zatemnilniki Sensio.
> Na transformator v kompletu (SE40553) lahko priklopite skupno največ 6W.
> Na en transformator lahko priklopite največ 10 nastavkov (če se vežejo marjetično).

Koda

Moč

LED barve

Lumni

Št. luči

Transf.

SE15090C0

0,6W

hladno bela (4000K)

16 lm

1

■

SE15090W0

0,6W

toplo bela (3000K)

16 lm

1

■

SE15090C4

2,4W

hladno bela (4000K)

16 lm

4

6W vključen

SE15090W4

2,4W

toplo bela (3000K)

16 lm

4

6W vključen

SE15090C8

4,8W

hladno bela (4000K)

16 lm

8

6W vključen

SE15090W8

4,8W

toplo bela (3000K)

16 lm

8

6W vključen

Izrez: Ø44mm

Posamezna luč Luce in transformator SE40553 (ki so vključeni v komplet 4 in 8 luči).
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Puro
LED okrogla luč za podnožje
'majhna in enostavna,
vendar učinkovita'
> Na voljo v kompletu po 4 ali 8 z vključenim 6W transformatorjem.
> Na voljo so tudi posamične luči, v primeru, da potrebujete več kot 8 luči
priklopljenih na en transformator.
> Nastavek je v celoti prozoren – odlična rešitev za osvetlitev podnožja brez točk.
> 15mm nastavki – zelo diskretni.
> Zelo enostavna namestitev, marjetična vezava.
> 2 x 1m kabla na nastavek.
>	Lahko uporabite s 24V senzorji in zatemnilniki Sensio.
> Na transformator v kompletu (SE40553) lahko priklopite skupno največ 6W.
Na en transformator lahko priklopite največ 25 nastavkov (če se vežejo marjetično).

Koda

Moč

LED barva

Lumni

Št. luči

Transf.

SE15094C0

0,24W

hladno bela (5500K)

10 lm

1

■

SE15094W0

0,24W

toplo bela (3000K)

10 lm

1

■

SE15094C4

0,96W

hladno bela (5500K)

10 lm

4

6W vključen

SE15094W4

0,96W

toplo bela (3000K)

10 lm

4

6W vključen

SE15094C8

1,92W

hladno bela (5500K)

10 lm

8

6W vključen

SE15094W8

1,92W

toplo bela (3000K)

10 lm

8

6W vključen

Izrez: Ø11.8mm

Nastavek Puro in transformator SE40553 (ki je vključen v komplet 4 in 8 luči).

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Specto
LED okrogla luč za podnožje
'elegantna, diskretna luč
z osupljivim učinkom'
> Na voljo v kompletu po 4 ali 8 z vključenim 6W transformatorjem.
> Na voljo so tudi posamične luči, v primeru, da potrebujete več kot 8 luči
priklopljenih na en transformator.
> Izredno nizka poraba, samo 0,16W na nastavek.
> Zaščita IP65 (pred vdorom vode) - idealna za vgradnjo v kuhinjsko podnožje ali
cono 1 v kopalnici.
> Zelo diskreten 15mm nastavek.
> Nastavek iz kroma z vgrajeno LED diodo.
> Zelo enostavna namestitev, marjetična vezava.
>	Lahko uporabite s 24V senzorji in zatemnilniki Sensio.
> Na transformator v kompletu (SE40553) lahko priklopite skupno največ 37
nastavkov (če se vežejo marjetično).

Koda

Moč

LED barva

Lumni

Št. luči

Transf.

SE15091C0

0,16W

hladno bela (5500K)

8 lm

1

■

SE15091W0

0,16W

toplo bela (3000K)

8 lm

1

■

SE15091C4

0,64W

hladno bela (5500K)

8 lm

4

6W vključen

SE15091W4

0,64W

toplo bela (3000K)

8 lm

4

6W vključen

SE15091C8

1,28W

hladno bela (5500K)

8 lm

8

6W vključen

SE15091W8

1,28W

toplo bela (3000K)

8 lm

8

6W vključen

Izrez: Ø10mm
Posamezna luč Specto in transformator SE40553 (ki so vključeni v komplet 4 in 8 luči).
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Fyra
LED kvadratna luč za podnožje
'dodajte dobro
razpoloženje'
> Komplet vključuje 4 nastavke in LED transformator.
> Na priloženi transformator lahko priključite skupno največ 4W, torej 8 nastavkov.
> Zelo enostavna namestitev, marjetična vezava.
> Luči so primerne za moderne in tradicionalne kuhinje, izbirate lahko med hladno in
toplo belo LED.
> Izredno nizka poraba, samo 0,5W na nastavek.
> Preprosta namestitev, na hrbtišču nastavka je samolepilni trak za dodatno podporo
pri nameščanju.
>	Vsak nastavek ima priložen 500mm kabel in 1500mm kabla za marjetično vezavo.

Koda

Moč

LED barva

Lumni

Št. luči

Transf.

SE10133CW

2W

hladno bela (6500K)

16 lm

4

vključen

SE10133WW

2W

toplo bela (3000K)

15 lm

4

vključen

Izrez: Ø10mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Nimbus
LED luč za podnožje
'dekorativna osvetljava
za kuhinje ali kopalnice'
> Nastavki z zaščito IP65 so primerni za podnožje v kuhinji ali kopalnici.
> Priložene vse komponente (6 nastavkov in LED transformator).
> 2x 500mm kabla na posamezen nastavek, 1,5m priključnega kabla od transformatorja
do električnega omrežja.
> Nastavek iz nerjavečega jekla.
> Maksimalna obtežitev je 100kg.
> Namenjena vgradnji v podnožje kuhinje kot tudi v keramične ploščice, naravni
kamen, trdi les ali Quartz talno oblogo.
> Hladno bela LED, idealna za vgradnjo v moderne kuhinje.
> Nizka poraba energije, poraba samo 0,3W na nastavek.
> Maksimalna obremenitev priloženega transformatorja je 8W.

Koda

Moč

LED barva

Št.

Kabel

Lumni

Transf.

SE10196CWC

1,8W

hladno bela (5500K)

6

1m *

22,8 lm

8W vključen

* na nastavek

Izrez: Ø24mm
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Senza
stenska luč s transformatorjem
'osvetlitev podnožja,
hodnikov ali stopnišč'
> Na voljo v črni mat ali beli mat barvi.
> Nastavek ima vgrajeno visokozmogljivo 1W LED luč na dnu/vrhu (odvisno od kota
vgradnje), s katero lahko osvetlimo tla ali steno.
> Prikrite LED diode, nastavek oblikovan proti bleščanju.
>	Vsak nastavek ima priložen 350mA transformator in 15cm kabel za priključitev na
električno omrežje.
> Bel mat nastavek je idealen za diskretno in nevidno osvetlitev podnožja v kuhinji ali
osvetlitev stene.
> Črna mat je idealen izbor, kadar potrebujete kontrast.
> Luč se odlično prilega podnožju/steni za eleganten izgled.
> Moč priloženega transformatorja je 6W.
> Enostavna oblika, osupljiv izgled.

Izvedba

LED barva

Lumni

Transf.

SE15002C0

1W

mat bela

hladno bela (5000K)

73 lm

6W vključen

SE15002W0

1W

mat bela

toplo bela (3000K)

49 lm

6W vključen

SE15008C0

1W

mat črna

hladno bela (5000K)

73 lm

6W vključen

SE15008W0

1W

mat črna

toplo bela(3000K)

49 lm

6W vključen

Senza: na voljo v beli ali črni mat izvedbi.
Vsak nastavek ima vključen LED transformator.

78mm

Moč

86mm

Koda

86mm
Zgoraj navedeni podatki veljajo za en nastavek Senza z vključenim transformatorjem.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

78mm

86mm

86mm

25mm

Izrez: 80mm x 80mm
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Uvod v osvetljavo s svetlobnimi trakovi...
Ideje oblikovalca...

Kateri svetlobni trak?
Z izbiro med različnimi svetlobnimi trakovi vam želimo pomagati pri pravi odločitvi za ustrezno osvetljavo
s fleksibilnimi svetlobnimi trakovi. Za pravilen izbor traku odgovorite na spodnja vprašanja.

Compact

Vega

Viva

Primo

RGB

DuoFlex

Maksimalna dolžina traku
priključena na en transformator

8m

6.6m

12m

13.75m

10m

6m

Na voljo dolžine

1m in 2m

1m in 2m

30cm, 1m in 2m

5m

33cm in 2m

1m in 2m

LED barva

HB in TB

HB in TB

HB in TB

HB in TB

RGB

mešanica HB in TB

Št. LED diod

90

36

36

72

36

36/72

Svetlost

360 lm

503 lm

107,5 lm

342 lm

180 lm

300 lm

Kolikokrat lahko odrežete trak in
ga znova uporabite

Enkrat

Enkrat

Enkrat

Do 50-krat

Nikoli

Nikoli

Dodajte globino vaši kuhinji z uporabo
svetlobnih trakov nad elementom, v podnožju
ali pod spodnjim visečim elementom.

Vega - hladno bela LED

Izgled izdelka

Podatki temeljijo na dolžini 1m hladno bele LED in uporabi najmočnejšega transformatorja,
ki je na voljo (največja dovoljena moč). RGB in DuoFlex se lahko režeta, vendar odrezani del ne
morete znova uporabiti.

RGB - spreminjanje barv

Za več informacij obiščite www.sensio.si

83

Svetlobni trakovi >

Vega
HD LED fleksibilni trak
'najsvetlejši LED
fleksibilni svetlobni trak'
>	Samolepilni 3M lepilni trak na hrbtišču za hitro in enostavno namestitev.
>	Visoka svetilnost, 3,5 krat svetlejši kot Viva LED upogljiv svetlobni trak.
> Ženski in moški konektor omogočata tvorbo poljubne dolžine.
> Trak lahko odrežete na mestu označenem s škarjami (vsakih 55-56mm).
>	Odrezan del lahko uporabite še enkrat z veznim členom (SE90317HD).
> Uporabite ta izdelek za različne aplikacije (za osvetlitev podnožja, pod posteljo, nad
elementom/omarami).
>	Vse, kar potrebujete, je zadostno število trakov, priključni kabel - en na linijo trakov
in LED transformator.
> Na en transformator (50W) lahko priključite največ 6.66m traku.
> Trak lahko uporabite z naborom ■ (24V) senzorjev in daljinskih upravljalnikov
Sensio.

Koda

Moč

Dolžina

LED

LED barva

Lumni

Transf.

SE90310HDCW

2,5W

330mm

12

hladno bela (5000K)

168 lm

■

SE90310HDWW

2,5W

330mm

12

toplo bela (3000K)

155 lm

■

SE90311HDCW

7,5W

1000mm

36

hladno bela (5000K)

503 lm

■

SE90311HDWW

7,5W

1000mm

36

toplo bela (3000K)

465 lm

■

SE90312HDCW

15W

2000mm

72

hladno bela (5000K)

1005 lm

■

SE90312HDWW

15W

2000mm

72

toplo bela (3000K)

930 lm

■

Vezni člen SE90317HD

Komplet (vključuje: 1 x svetlobni trak, 1 x priključni kabel in 1 x 15W transformator).
SE90311HDCWK1

7,5W

1000mm

36

hladno bela (5000K)

503 lm

vključen

Kabli

SE90311HDWWK1

7,5W

1000mm

36

toplo bela (3000K)

465 lm

vključen

SE90312HDCWK1

15W

2000mm

72

hladno bela (5000K)

1005 lm

vključen

HD LED priključni kabel – 2500mm - (SE90314HD)
Potreben za priklop HD LED fleksibilnega svetlobnega traku.

SE90312HDWWK1

15W

2000mm

72

toplo bela (3000K)

930 lm

vključen
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HD LED vezni kabel – 500mm - (SE90315HD)
HD LED vezni kabel – 50mm - (SE90316HD)
HD LED vezni člen - (SE90317HD)
Povezovalni kabel 2,5m - (SE9009)

SE90314HD

SE90315HD

SE90316HD
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Svetlobni trakovi >

Compact multitočkovni
LED fleksibilni svetlobni trak
'več diod, bližje
skupaj - brez črnih pik'
> LED svetlobni trak vsebuje več diod, ki se nahajajo bližje skupaj, vmesni temni
prostori ne obstajajo. To zagotavlja lepši izgled, pri dekorativni osvetlitvi podnožja v
sobi s svetlečimi tlemi ali pri namestitvi v alu profil.
>	Samolepilni 3M trak na hrbtišču traku omogoča hitro in enostavno namestitev.
> Moški in ženski konektor omogočata tvorbo poljubne dolžine.
> Trak lahko odrežete na mestu označenem s škarjami (vsakih 65mm).
>	Odrezani del lahko uporabite znova s pomočjo veznega člena (SE90317HD).
> Trak lahko uporabite za različne aplikacije (za podnožje, pod posteljo, nad
elementom/omaro).
>	Vse, kar potrebujete, je dovolj dolga dolžina traku, priključni kabel – enega na linijo
traku in transformator.
> Na en 50W transformator lahko priključite do 8m traku (1,34m več kot pri Vega
traku).

Koda

Moč

Dolžina

LED

LED barva

Lumni

Transf.

SE20015C0

6W

1000mm

90

hladno bela (5000K)

360 lm

■

SE20015W0

6W

1000mm

90

toplo bela (3000K)

330 lm

■

SE20025C0

12W

2000mm

180

hladno bela (5000K)

720 lm

■

SE20025W0

12W

2000mm

180

toplo bela (3000K)

660 lm

■

Compact - multitočkovni fleksibilni svetlobni trak

Več diod bližje skupaj za manj
temnih vmesnih prostorov.

2.5mm
2.5mm
10mm
10mm

Komplet (vključuje; 1 x svetlobni trak, 1 x priključni kabel in 1 x 15W transformator).
Length
Dolžina

SE20015C1

6W

1000mm

90

hladno bela (5000K)

360 lm

vključen

SE20015W1

6W

1000mm

90

toplo bela (3000K)

330 lm

vključen

SE20025C1

12W

2000mm

180

hladno bela (5000K)

720 lm

vključen

Kabli in konektorji

SE20025W1

12W

2000mm

180

toplo bela (3000K)

660 lm

vključen

HD LED priključni kabel – 2500mm - (SE90314HD)
Potreben za priklop Compact fleksibilnega svetlobnega traku.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

HD LED vezni kabel – 500mm - (SE90315HD)
HD LED vezni kabel – 50mm - (SE90316HD)
HD LED vezni člen - (SE90317HD)
Povezovalni kabel 2,5m - (SE9009)

SE90314HD

SE90315HD

SE90316HD

SE90317HD
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Svetlobni trakovi >

Viva
LED fleksibilni svetlobni trak
'lahko ga uporabimo
skoraj vsepovsod'
>	Samolepilni 3M trak na hrbtišču traku omogoča hitro in enostavno namestitev.
> Moški in ženski konektor omogočata tvorbo poljubne dolžine.
> Trak lahko odrežete na mestu označenem s škarjami (vsakih 75-83mm).
>	Odrezani del lahko uporabite znova s pomočjo veznega člena (SE10318MCC).
> Izjemno nizka poraba energije, samo 5W na 2000mm.
> Trak lahko uporabite za različne aplikacije (za podnožje, pod posteljo, nad
elementom/omaro).
>	Vse, kar potrebujete, je dovolj dolga dolžina traku, priključni kabel – enega na linijo
traku in transformator.
> Na en 30W transformator lahko priključite do 12m traku.

2m LED fleksibilni svetlobni trak

Moč

Dolžina

LED

LED barva

Lumni

SE10310CW

0,8W

300mm

12

hladno bela (5000K)

36 lm

■

SE10310WW

0,8W

300mm

12

toplo bela (3200K)

36 lm

■

SE10312CW

2,5W

1000mm

36

hladno bela (5000K)

107,5 lm

■

SE10312WW

2,5W

1000mm

36

toplo bela (3200K)

107,5 lm

■

SE10311CW

5W

2000mm

72

hladno bela (5000K)

215 lm

■

SE10311WW

5W

2000mm

72

toplo bela (3200K)

215 lm

■

Vezni člen SE10318MCC

Kabli/dodatki

Komplet (vključuje: 1 x svetlobni trak, 1 x priključni kabel in 1 x 6W ali 15W transformator)
SE10312CWK1

2,5W

1000mm

36

hladno bela (5000K)

107.5 lm

SE10314
vključen

Kabli in konektorji

Dodatki

LED priključni kabel – 2500mm - (SE10314)
Potreben za priklop Viva LED fleksibilnega svetlobnega traku.

LED vezni člen - (SE10318MCC)
Povezovalni kabel 2,5m - (SE9009)

SE10312WWK1

2,5W

1000mm

36

toplo bela (3200K)

107.5 lm

vključen

SE10311CWK1

5W

2000mm

72

hladno bela (5000K)

215 lm

vključen

SE10311WWK1

5W

2000mm

72

toplo bela (3200K)

215 lm

vključen
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8mm

Dolžina

2,5mm

Koda

SE10315/7

SE10316

LED vezni kabel – 50mm - (SE10316)
LED vezni kabel – 500mm - (SE10315)
LED vezni kabel – 1500mm - (SE10317)
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Svetlobni trakovi >

Primo
5m LED upogljiv svetlobni trak
'odreži in znova poveži
do 50-krat!'
> Ta prilagodljiv trak vam omogoča osvetlitev večjega števila področij v sobi z
uporabo samo enega traku.
> Dobavljiv na kolutu 5m.
> Trak lahko režemo na vsakih 100 mm, mesto za odrez je označeno s škarjami.
> Trak ima priključne točke vsakih 100mm. Pri rezanju traku in ponovnem
povezovanju ali pri povezovanju prvega traku, potisnite trak v priključno sponko
tako, da bodo konektorji pod dvema zobovoma in glavo sponke pritisnite navzdol
(pri tem zagotovite pravilno polarnost).
>	Vsak kolut je opremljen z 3M samolepilnim hrbtiščem in pričvrstilnimi silikonskimi
sponkami za namestitev.
> Uporabite ta vsestranski izdelek za različne aplikacije.
>	Vse, kar potrebujete za namestitev, je kolut 5m traku Primo, priključni kabel - enega
na eno linijo traku in LED transformator.
5000mm

5000mm

LED

LED barva

Lumni

Transf.

SE10055C0

18W

5m

357

hladno bela (5000K)

1709 lm

■

SE10055W0

18W

5m

357

toplo bela (3000K)

1555 lm

■

Primo - 5m upogljiv svetlobni trak

3mm
3mm

5000mm
5000mm

3mm

Komplet*
SE10055C1

18W

5m

357

hladno bela (5000K)

1709 lm

vključen

SE10055W1

18W

5m

357

toplo bela (3000K)

1555 lm

vključen

* Vsak komplet vključuje:
		

10mm
10mm

Dolžina

10mm

Moč

10mm

Koda

1 x SE10055C0/W0 (5m Primo kolut), 1 x SE101080 (priključni kabel 2,5m) in 		
1 x SE40556 (30W LED transformator).

Kabli in konektorji

Trak ima priključne točke vsakih 100mm. Pri rezanju traku in ponovnem povezovanju ali pri povezovanju prvega traku, potisnite trak v
priključno sponko tako, da bodo konektorji pod dvema zobovoma in glavo sponke pritisnite navzdol (pri tem zagotovite pravilno
polarnost).

Primo priključni kabel 2,5m - (SE101080)
Potreben za priklop Primo LED upogljivega svetlobnega traku.

SE101080

Primo zaključni čep/vezna sponka - (SE100050)
Primo vezni kabel 50mm- (SE101050)
Povezovalni kabel 2,5m - (SE9009)
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

SE100050

SE101050
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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3mm

Svetlobni trakovi >

DuoFlex
upogljiv svetlobni trak
'premešajte barve za
odlično razpoloženje'
>	DuoFlex prinaša izjemno fleksibilnost naboru upogljivih svetlobnih trakov. Na enem
samem LED traku lahko nastavite barvo v spektru od toplo do hladno bele barve.
>	Samolepilni 3M lepilni trak na hrbtišču za hitro in enostavno namestitev.
> Moški in ženski konektor omogočata tvorbo poljubne dolžine.
> Trak lahko odrežete na mestu označenem s škarjami (vsakih1 65mm). Trak lahko
odrežete samo enkrat in odrezani del z ženskim konektorjem ne morete znova
uporabiti.
>	Uporaba z daljinskim upravljalnikom, ročnim stikalom ali Sensio Multi-Light
aplikacijo. En daljinski upravljalnik bo nadzoroval vse sprejemnike v radiju 15m.
> Na en sprejemnik lahko priključimo do 6m traku DuoFlex.
> 10 stopenjska LED osvetlitev, možnost zatemnitve ali osvetlitve za 10%.
>	V komplet je vključen 30W transformator.

DuoFlex - toplo bela
Glavna slika prikazuje DuoFlex v hladno beli barvi
Koda

Moč

Dolžina

LED

Temp. barve

Lumni

Transf.

SE10011D0

3,75W

1000mm

72

2700-5000K

282-300 lm

■

SE10021D0

7,5W

2000mm

144

2700-5000K

282-300 lm

■

Hladno bele in toplo bele diode ena
poleg druge. Trak lahko odrežete tam,
kjer je označen s škarjami.

Komplet
Koda

Moč

Dolžina

Kabel

Upravljanje

Transf.

SE10053D1

7,5W

2000mm

2 x 2,5m

ročno stikalo

vključen

SE10073D1

7,5W

2000mm

2 x 2,5m

dalj. in sprejemnik

vključen

Ročno stikalo:
- vključeno v komplet SE10053D1
- posamično kot SE1006300

SE1003000 - DuoFlex daljinski upravljalnik (glejte str.89 za podrobnosti)

Kabli in dodatki:

SE1004100 - DuoFlex sprejemnik (glejte str. 89 za podrobnosti)

Priključni kabel – 2500mm - (SE10325)
Potreben za priklop traku DuoFlex.

SE1006300 - DuoFlex ročno stikalo (glejte sliko desno)

88
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Od zgoraj navzdol: toplo bela LED,
naravno bela in hladno bela LED.

DuoFlex vezni kabel – 500mm (SE10328)
DuoFlex vezni kabel – 50mm (SE10327)
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Daljinsko upravljanje >

DuoFlex
daljinski upravljalnik
'upravljanje LED barv in
svetlosti'
>	Daljinski upravljalnik DuoFlex vam omogoča izbiro med hladno in toplo belo LED
barvo ali nastavitev z izbiro tona naravno bele z mešanjem obeh barv.
> Z enim daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate več sprejemnikov (kolikor jih
potrebujete, v območju 15m), kar vam omogoča nadzor nad DuoFlexom na
različnih lokacijah v kuhinji.
>	Funkcije DuoFlex daljinskega upravljalnika:
- Zavrtite kolo za izbiro temperature barve.
- Zmanjšajte stopnjo osvetlitve svetlobnega traku DuoFlex (po 10%).
- Povečajte stopnjo osvetlitve svetlobnega traku DuoFlex (po 10%).
- Stikalo za vklop/izklop - vklopite/izklopite priključeni svetlobni trak.
- Funkcija spomina zadnje nastavitve pred izklopom.
- Radijski signal - maksimalno območje delovanja daljinskega upravljalnika je 15m.

Koda

Opis izdelka

Maksimalna moč

Transf.

SE1003000

DuoFlex daljinski upravljanik

/

■

SE1004100

DuoFlex sprejemnik

22,5W na sprejemnik

■

SE1006300

DuoFlex ročno stikalo

30W

■

Opomba: Za delovanje svetlobnega traku Duoflex potrebujete
transformator, priključni kabel in upravljalnik (ročno ali daljinsko
+ sprejemnik) za vsako linijo traku. Vse komponente so na voljo
posamično (razen v kompletu). Za vsak transformator potrebujete en
sprejemnik.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Na 15W transformator SE40555 lahko priklopite maksimalno 4m traku DuoFlex.
Na 30W transformator SE40556 lahko priklopite maksimalno 6m traku DuoFlex.
Maksimalna dolžina traku DuoFlex, ki ga lahko priklopimo na en sprejemnik, je 6m.

Daljinski
upravljalnik

Sprejemnik

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Svetlobni trakovi >

RGB

upogljiv svetlobni trak

'7 barv, 3 učinki'
>	Samolepilni 3M lepilni trak na hrbtišču za hitro in enostavno namestitev.
> 7 prednastavljenih barv RGB (hladno bela, vijolična, rumena, cian, zelena, rdeča in
modra).
> Idealen izdelek za nastavitev razpoloženja, izberite eno od 7 barv, počasno prelivanje ali
hitro spreminjanje barv.
> Ženski in moški konektor omogočata tvorbo poljubne dolžine.
> Trak lahko odrežete na mestu označenem s škarjami (vsakih 75-83mm).
>	Uporabite RGB daljinski upravljalnik ali Sensio Multi-Light aplikacijo za ustvarjanje
svetlobnih učinkov s pritiskom na gumb.
>	Vse, kar potrebujete, je dovolj dolga dolžina traku, priključni kabel – enega na linijo
traku in transformator.
> Na en transformator lahko priključite do 10m RGB traku.
> Pri uporabi daljinskega upravljalnika za vsako linijo RGB traku potrebujete en
transformator in sprejemnik.
> Z enim samim daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate več linij trakov.

Koda

Moč

Dolžina

LED barva

Št. LED

Transf.

SE10005R0

1,8W

330mm

RGB

12

■

SE10025R0

10W

2000mm

RGB

72

■

LED RGB upogljiv svetlobni trak

SE793990 - RGB LED Bluetooth sprejemnik za
aplikacijo Sensio Multi-Light (Str. 135).

Komplet

Kabli/dodatki

Koda

Moč

Dolžina

Kabel

Vključuje

SE10160R1

10W

2000mm

2 x 2,5m

1 x 30W transformator, 1 x sprejemnik in
1 x daljinski upravljalnik

SE10025R0

Dodatki

LED RGB priključni kabel - 2500mm (SE10325)
Potreben za priklop traku RGB LED

30W RGB ročno stikalo (SE790990)
60W RGB sprejemnik (SE791050)
RGB daljinski upravljalnik (SE791090)

LED RGB vezni kabel - 50mm (SE10327)
LED RGB vezni kabel - 500mm (SE10328)
90
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SE10325

Kabli

SE10327

SE10328

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Daljinsko upravljanje >

RGB
daljinski upravljalnik
'hitra in enostavna
nastavitev razpoloženja'
> Ustvarite učinek in sami izberite barvo, ki vam ustreza.
> Z enim daljinskim upravljalnikom lahko zdaj nadzorujete več sprejemnikov
(vsi sprejemniki morajo biti v radiju 15m)
>	Posodobljen 24V sistem sedaj omogoča priključitev 60W RGB traku na en
sprejemnik.
>	Funkcije RGB traku:
- Izberite eno barvo – zavrtite kolo
- Prelivanje barv
- Koračno spreminjanje barv
- Določite hitrost spreminjanja barv
- Stopnja svetlosti – 3 stopnje
- Vklop/izklop
>	Funkcija spomina - pri vklopu se ohrani zadnja izbrana barva.
> Radijski signal - maksimalen domet krmilnika je 15m.
>	Daljinski upravljalnik napaja 3V litijonska baterija (priloženo).

Koda

Opis izdelka

Maksimalna moč

Transf.

SE791090

RGB daljinski upravljalnik

/

■■

SE791050

RGB sprejemnik

30W/60W na sprejemnik

■■

SE790990

RGB ročno stikalo

15W/30W

■■

Opomba: Glede na maksimalne moči
navedene zgoraj, se najnižja vrednost nanaša
na 12V transformator (oranžen) in najvišja na
24V (zelen).

RGB daljinski upravljalnik

RGB daljinski upravljalnik
Ena barva, prelivanje barv, koračno
spreminjanje barv, sprememba
hitrosti spreminjanja barv,
zatemnitev, vklop/izklop.

RGB ročno stikalo

Za delovanje svetlobnega traku RGB
potrebujete transformator, priključni kabel in
upravljalnik (ročno ali daljinsko + sprejemnik)
za vsako linijo traku. Na voljo posamično
(razen v kompletu). Za vsak transformator
potrebujete en sprejemnik.

Na omrežje 220V

Sprejemnik

Transformator
(24V)

SE10325
RGB upogljiv
svetlobni trak
Daljinski upravljalnik

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Aluminijasti profili >

92
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Aluminijasti profili >

Fino
površinski profil z difuzorjem
'prilagodljiva osvetljava'
> Izberite svetlobni trak iz našega nabora trakov za odlično rešitev za vašo stranko.
> Izberite HD LED svetlobni trak, če potrebujete največjo svetilnost, npr. pod
kuhinjskim elementom za neprekinjeno osvetlitev delovne površine.
>	Profil je zelo tanek, da bi bila osvetljava čim bolj diskretna.
>	Aluminijasti profil z mlečnim difuzorjem.
>	Profil zaščiti upogljiv svetlobni trak pred vlago in prahom ter mu prida
profesionalen izgled.
>	Vsestranska rešitev, saj lahko dolžino traku kot tudi profila prilagajate glede na
potrebno dolžino.
>	Za daljšo dolžino enostavno uporabite več profilov skupaj.
>	Uporabite profil pod kuhinjskimi elementi, v garderobnih omarah ali v kuhinjskih
elementih.
> Zaključni čepi in nosilci so že vključeni.

Koda

Dolžina

LED trak

Kabel

Transf.

10.1000.0600

1m

Samo profil

/

/

10.1004.0600

2m

Samo profil

/

/

Površinski aluminijasti
profil

Že vključeni zaključni čepi in
nosilci

Svetlobni trakovi na voljo posamično - glejte str. 84-90.

Opis
Koda

Opis

10.1016.0602

Dodatni zaključni čep za Fino površinski profil - 2x

10.1018.0602

Dodatni nosilec za Fino površinski profil - 2x

10.1016.0602
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

10.1018.0602
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Aluminijasti profili >

Linia
vgradni profil z difuzorjem
'vgrajen za
minimalističen izgled'
> Idealna rešitev za osvetljavo pod elementom, v kuhinjskih elementih ali notranjosti
garderobnih omar.
> Ustvarite popolno opravilno ali priročno osvetljavo skupaj z LED fleksibilnim
svetlobnim trakom.
> Uporabite skupaj z našimi omarnimi senzorji (str.139 in 140) v notranjosti elementov
ali omar tako, da se osvetljava vklopi, ko se vrata odprejo in izklopi, ko se zaprejo.
>	Profil je zelo tanek, da bi bila osvetljava čim bolj diskretna.
>	Aluminijasti profil z mlečnim difuzorjem.
>	Vsestranska rešitev, saj lahko dolžino traku kot tudi profila prilagajate glede na
potrebno dolžino.
>	Za daljšo dolžino enostavno uporabite več profilov skupaj.

Koda

Dolžina

LED trak

Kabel

Transf.

10.1008.0600

1m

Samo profil

/

/

10.1012.0600

2m

Samo profil

/

/

Vgradni aluminijasti profil

Že vključeni zaključni čepi in nosilci

Ločena prodaja svetlobnih trakov - glejte str. 84-90.

Dodatki
Koda

Opis

10.1017.0602

Dodatni zaključni čep za Linia vgradni profil - 2x

10.1019.0602

Dodatni nosilec za Linia vgradni profil - 2x

Izrez:
Širina: 18,5mm - 19mm
Globina: 6mm - 6,2mm

10.1017.0602
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10.1019.0602
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Aluminijasti profili >

Kontinuum
profil
'razpršena svetloba za
profesionalen izgled'
>	Integrirana osvetlitev, oblikovana, da jo opazijo.
>	S tem izdelkom lahko ustvarite osupljivo dekorativno osvetljavo. Profil razprši LED
svetlobo za popolen profesionalen izgled.
>	Profil je namenjen vgradnji pod pult ali v sam pult.
>	Lahko se vgradi tudi v podnožje kuhinje.
>	Za edinstven izgled se Kontinuum profil lahko namesti tudi na okvir garderobnih
omar ali na rob odprtih garderobnih omar.
> Izbirate lahko med široko paleto LED svetlobnih trakov in ustvarite popolno rešitev
osvetljave točno tako, kot ste si jo zamislili.
>	Za daljšo dolžino enostavno uporabite več profilov skupaj.
>	Vsestranska rešitev, saj lahko dolžino traku kot tudi profila prilagajate glede na
potrebno dolžino.

Koda

Dolžina

LED trak

Kabel

Transf.

10.1032.0600

1m

Samo profil

/

/

10.1036.0600

2m

Samo profil

/

/

Kontinuum profil

Že vključeni zaključni čepi

Svetlobni trakovi na voljo posamično - glejte str. 84-90.

Dodatki
Koda

Opis

10.1040.0602

Dodatni zaključni čep za Kontinuum profil - 2x

10.1040.0602
Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Stenski obešalnik Sensio Midway
Oblikovano v Veliki
Britaniji

Najboljša rešitev za organizacijo in
osvetlitev v kuhinji.
■ Osvetljeni stenski obešalnik Midway se namesti med kuhinjski
element in delovni pult.
■ Delo oblikovalcev Sensio. Edinstven izdelek v Veliki Britaniji.
■ Sestavite svoj obešalnik:
■ Na voljo 4 dodatki: velika polica, majhna polica, obešalnik za
kuhinjske pripomočke in držalo za papirnate kuhinjske brisače.
■ Izberite kateri koli svetlobni trak iz nabora Sensio, ki ga enostavno
vstavite v profil.
■ Imejte vedno čisto delovno površino in kuhinjske pripomočke pri roki.
■ Zasnovan, razvit, izpopolnjen.

96
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V profil Midway lahko vstavite
kateri koli LED trak iz nabora Sensio
(transformator in priključni kabel
sta na voljo posamično).
Napis Sensio na zaključnih čepih
in kanal za trak visoke kakovosti,
čiste linije in zelo enostavna
namestitev.

Štirje dodatki na sliki bodo na
voljo v prvi seriji Midway:
velika polica, majhna polica,
obešalnik za pripomočke in
držalo za kuhinjske brisače.

Zložljivi dodatki:
dodatki so oblikovani tako, da jih lahko
zložite enega na drugega, kar vam
omogoča več prostora za
shranjevanje tudi v majhni kuhinji.
Oblikovan in razvit
v Sensiu v Veliki Britaniji.
V celoti edinstvena oblika
izdelka.

Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Stenski obešalnik Midway >

Sensio Midway V1
stenski obešalnik
'najboljša organizacija v
kuhinji'
> Midway vam omogoča, da uporabite prostor med kuhinjskim elementom in
delovnim pultom ter zagotovi opravilno osvetljavo.
> Sestavite svojo idealno rešitev.
>	Oblikovan v Sensiu v Veliki Britaniji, v celoti edinstven izdelek.
> Na voljo dve izvedbi Midway obešalnika in dodatkov, v srebrni in črni barvi.
> Na voljo 4 dodatki: majhna polica, velika polica, obešalnik za kuhinjske pripomočke,
držalo za papirnate kuhinjske brisače.
>	Profil je na voljo v dolžini 1m. V primeru, da potrebujete daljšo dolžino, enostavno
uporabite en profil poleg drugega.
>	Izberite svetlobni trak iz nabora Sensio, ki ga enostavno vstavite v profil. Midway je
oblikovan tako, da vanj lahko vstavite kateri koli trak Sensio.
> Midway profil lahko odrežete na želeno dolžino (poskrbite, da dolžina dodatkov
ustreza dolžini profila).
>	Izvedba profila in dodatkov je izjemno visoke kakovosti.
>	Kabel lahko napeljete na desni ali levi strani profila.
>	Vključeni zaključni čepi z napisom Sensio.

Koda

Dolžina

LED trak

Kabel

Transf.

SE180221

1m

Samo profil

/

/

SE18012C1

1m

SE20015C0 vključen

2,5m vključen

6W vključen

Profil Midway

Ločena prodaja svetlobnih trakov - glejte str. 84-90.
Na voljo tudi komplet, ki že vključuje svetlobni trak Compact, kabel in transformator.
Dodatki
Koda

Opis

SE180520

Majhna polica

SE180620

Velika polica

SE180720

Obešalnik za kuhinjske pripomočke

SE180920

Držalo za papirnate kuhinjske brisače
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Držalo za papirnate
kuhinjske brisače

Obešalnik za kuhinjske
pripomočke

Majhna polica

Velika polica

Oblikovano v Veliki
Britaniji

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Midway stenski obešalnik >

32mm

Sensio Midway V1
stenski obešalnik
Midway profil
1000mm

36.2mm

Držalo za papirnate
kuhinjske brisače

Obešalnik za kuhinjske
pripomočke

Majhna polica

78.4mm

150.8mm

Namestitev profila je izjemno enostavna.

Velika polica

249mm
98mm

Koda

Dolžina

LED trak

Kabel

Transf.

SE180821

1m

Samo profil

/

/

SE18018C1

1m

SE20015C0 vključen

2,5m vključen

6W vključen

313.6mm

Svetlobni trakovi so na voljo posamično - glejte str. 84-90.
Na voljo tudi komplet, ki že vključuje svetlobni trak Compact, kabel in transformator.

156.8mm

Držalo za papirnate
kuhinjske brisače

45.5mm

Obešalnik za kuhinjske
pripomočke

Dodatki
Koda

Opis

SE180530

Majhna polica

SE180630

Velika polica

SE180730

Obešalnik za kuhinjske pripomočke

SE180930

Držalo za papirnate kuhinjske brisače

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

111mm

350mm

114mm

350mm

Velika polica

Majhna
polica
Dimenzije veljajo tako za srebrno kot črno izvedbo.
Za več informacij obiščite www.sensio.si
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Stropna osvetljava >
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Stropna osvetljava >

GU10
stropna luč s protipožarno zaščito
'dopolnite svoj sistem
osvetljave'
> Luč ima protipožarno zaščito do 90 minut. Nastavek je bil testiran in dokazano ohrani
obliko površine, v katero je nameščen. V primeru segretja nad določeno temperaturo,
se nastavek lahko razširi.
>	Skladnost z B/C/E .
> Zaščita IP65.
> Nastavek GU10, priklop direktno na električno omrežje, ni potrebna uporaba
dodatnega transformatorja.
> Na voljo v krom in beli barvi.
> Na voljo dve vrsti LED sijalk, GU10 sijalke visoke svetilnosti ali GU10 COB LED z
možnostjo zatemnitve.
> Izberite nastavek in barvo sijalke - toplo ali hladno belo LED.

* Sijalke niso vključene v nastavek - na prodaj posebej.

Koda

Izvedba

Priklop

IP zaščita

Izrez

SE30034W0

bela

240V

IP65

75mm

SE30042W0

krom

240V

IP65

75mm

Sijalke

SE37005C0/W0

Koda

Moč

LED barva

Lumni

Kot osvetlitve

SE37005C0

4W

hladno bela (6000K)

360 lm

30 °

SE37005W0

4W

toplo bela (2500K)

290 lm

30 °

SE37105C0

4W

hladno bela (6000K)

330 lm

37 °

SE37105W0

4W

toplo bela (2500K)

310 lm

37 °
SE30034W0

SE30042W0
SE37105C0/W0

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Brezžično polnjenje >
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Brezžično polnjenje >

Qi
brezžični polnilec
'vgrajeno brezžično
polnjenje v kuhinji'
>	Vgrajen v delovno površino za diskretno in priročno brezžično polnjenje.
> Enostavno položite katerokoli mobilno napravo z vgrajenim Qi na polnilec. Če vaša
naprava nima vgrajenega Qi, potrebujete dodatno ohišje (glejte spodaj navedene
opciije).
> Brez potrebe po napajalnih kablih. Enostavno položite vaš mobilni telefon na polnilec
in ga napolnite medtem, ko kuhate ali se zabavate.
> Polnjenje na daljavo 0-6mm.
> Na voljo v dveh izvedbah, črni in beli. Bela izvedba ima srebrni rob.
> Polnilec mora biti nameščen 25mm od roba delovne površine.
> Debelina roba nameščenega polnilca je samo 1mm.
>	Vhod: DC 5V - 1.5A. Izhod: DC 5V - 1A.

Koda

Izvedba

Povezava

Moč

SE870980

črna

Micro USB kabel (vtikač ni vključen)

5W

SE870990

bela

Micro USB kabel vtikač ni vključen)

5W

11.7mm
9.8mm

Qi ohišje s sprejemnikom za iPhone 5s (črn)

SE872980

Qi ohišje s sprejemnikom za iPhone 6 (črn)

SE873980

Qi ohišje s sprejemnikom za iPhone 6+ (črn)

SE870980

SE870990

Ø55mm
29.5mm

Ø63mm

8.8mm
10mm

Ø66.8mm

Dodatki
SE2007000

USB polnilec z vtikačem s 5m kablom (UK)

Izrez: luknja s
premerom 80mm

Polnilec zgoraj je potrebno kupiti samo v primeru, da potrebujete kabel daljši od priloženega
1,5m. Opremljen je z vtikačem.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

SE871980

Ohišje za telefon je potrebno samo za mobilne
telefone, ki nimajo vgrajenega Qi.
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Ø89.5mm

SE871980

Ø79.5mm

70mm

Ohišja za telefon

Potopna vtičnica SensioPod >
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SensioPod >

SensioPod Bluetooth
potopna vtičnica

> delovna površina
> kuhinjski otok
> podelementna s potegom
navzdol

'kot nalašč za moderne
kuhinje polne življenja'
> Prva potopna vtičnica z vgrajenimi Bluetooth zvočniki. Dodajte pridih razkošja vaši
kuhinji s tem ekskluzivnim izdelkom.
> Idealna za odprt bivalni prostor, ki je namenjen kuhanju, obedovanju, zabavi in
preživljanju časa z družino.
> Multi-funkcionalen izdelek; možnost priključitve elektronskih naprav, Bluetooth
zvočniki in dva USB priključka za polnjenje mobilnih naprav (maksimalna dovoljena
priključitev 2100mA).
>	Aluminijasto ohišje, tanek profil in pokrov iz nerjavečega jekla za lepši izgled.
> Posebej oblikovan ročaj omogoča enostaven izvlek vtičnice.
> Zaščita IP54, ima vgrajene kanale za odvod vode in je lahko vgrajen v bližini
pomivalnega korita.
> Zatič, ki zagotovi, da se potopna vtičnica vedno varno zapre.
>	Vgrajeno osvetljeno zeleno kontrolno stikalo, ki pokaže, kdaj je SensioPod vključen.
>	Vidni vtikači in kabli se ne bodo več videli, saj lahko SensioPod vtičnico potisnete
nazaj v pult skupaj s priklopljenimi napravami.

Koda

Povezava

Funkcije

SE890920

vključen vtikač 13A

2 x vtičnica, Bluetooth zvočniki in 2 x USB priključek
Opozorilo: če polnite pametno
napravo z visoko mA zahtevo,
polnite samo eno napravo naenkrat.

Avdio specifikacije:

> 2W mini avdio zvočnik
>	Občutljivost pri L/R380MV
> Razmerje signal/šum > 80db
>	Frekvenčni razpon: 280Hz-16KHz
> Primeren za uporabo s katero koli Bluetooth avdio
napravo
> 3,5 mm priključek za slušalke (vključno z MP3, MP4,
pametne telefone Android, iPhone in iPad).
Izrez: Ø90-92mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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SensioPod >

SensioPower U
Bluetooth vtičnica s polico
‘vse, kar potrebujete za
sodobno kuhinjo’
> Dodajte pridih razkošja vaši kuhinji s tem ekskluzivnim izdelkom.
>	Večnamenski izdelek; možnost priključitve elektronskih naprav, Bluetooth zvočniki,
USB priključek in polica.
> Namestitev pod kuhinjski element. Postavite svoj iPad ali kuharsko knjigo na
aluminijasto polico, ko kuhate ali pečete.
> Dve vtičnici in Bluetooth avdio, priključite vaše naprave in brezžično predvajajte
izbrano glasbo med kuhanjem ali zabavanjem s pomočjo ene naprave.
> Kot nalašč za odprt bivalni prostor, ki je namenjen kuhanju, obedovanju, zabavi in
preživljanju časa z družino.
> Dva USB priključka za polnjenje mobilnih naprav (maksimalna dovoljena
priključitev je 2100mA).
> Aluminijasto ohišje in aluminijasta polica za odličen izgled.
> Zaščita IP54, ima vgrajene kanale za odvod vode in je lahko vgrajen v bližini
pomivalnega korita.
>	Vgrajeno osvetljeno zeleno kontrolno stikalo, ki pokaže, kdaj je SensioPod vključen.

Koda

Povezava

Lastnosti

SE891920

13A vtikač vključen

2 x vtičnica, Bluetooth zvočnik, 2 x USB priključek in polica
Opozorilo: če polnite pametno
napravo z visoko mA zahtevo,
polnite samo eno napravo naenkrat.

Avdio specifikacije:

> 2W mini avdio zvočnik
>	Občutljivost pri L/R380MV
> Razmerje signal/šum > 80db
>	Frekvenčni razpon: 280Hz-16KHz
> Primeren za uporabo s katero koli Bluetooth avdio
napravo
> 3,5 mm priključek za slušalke (vključno z MP3, MP4,
pametne telefone Android, iPhone in iPad).

106 Za več informacij obiščite www.sensio.si

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

SensioPod >

SensioPower R
vtičnica z USB priključkom
'popolnoma skrit
priključek za elektriko'
> Popolnoma diskretna vtičnica, idealna za vgradnjo tam, kjer imate zelo malo
prostora pod delovno površino.
> Dva USB priključka za polnjenje mobilnih telefononov in iPodov.
> Izvedba nerjaveče jeklo.
> Lahko uporabite tudi na stenski oblogi na kuhinjskem otoku.
> Popolnoma vgrajena vtičnica, samo 5mm roba.
> Globina pokrova iz nerjavečega jekla je samo 1mm.
> Loputa pokrova vsebuje magnet in se preprosto dvigne. Pokrov bo ostal pokonci,
dokler se ne zapre, če je vgrajen v delovno površino.
> Kadar so na vtičnico priključene naprave, sveti rdeča lučka.
> Primerna za uporabo v kuhinji, spalnici ali pisarni.

Koda

Izvedba

Priklop

Priključki

SE890900

nerjaveče jeklo

vključen vtikač 13A

1 x vtičnica in 2 x USB

Opozorilo: če polnite pametno napravo z visoko
mA zahtevo, polnite samo eno napravo naenkrat.

Izrez: Ø96mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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SensioPod >

> delovna površina
> kuhinjski otok
> podelementna s potegom
navzdol

SensioPod+
potopna vtičnica
'tanek profil,
moderne izvedbe'

Trenutno izdelek z najvišjo
možno priključno močjo
polnitve preko USB v Veliki
Britaniji.

> Kovinska izvedba na voljo v kromu, črnemu niklju in nerjavečem jeklu.
>	Dva USB priključka za polnitev najnovejših USB naprav. Maksimalna dovoljena
obremenitev obeh priključkov je 2100mA.
>	Ohišje iz aluminija in tanka oblika profila.
> Zaščita IP54 z vgrajenimi kanali za odtok vode, zaščita pred brizgi vode.
> Hitri zatič zagotavlja, da vedno varno zaprete enoto.
> Zeleno kontrolno stikalo za izklop, kadar vtičnica ni v uporabi, tako privarčujete na
električni energiji.
> Kablov ne bo več videti, ko se SensioPod zloži v celoti, tudi medtem ko so naprave
še vedno priključene na električno omrežje.
> Ni potrebe, da bi dostopali do varovalke v primeru zamenjave pod pultom, saj se
nahaja pod stikalom za vklop/izklop.

SE80050CH
100mm

Koda

Izvedba

Priklop

Priključki

SE80050CH

krom

vključen vtikač 13A

3 x vtičnica in 2 x USB

SE80050GM

črni nikelj

vključen vtikač 13A

3 x vtičnica in 2 x USB

SE80050SS

nerjaveče jeklo

vključen vtikač 13A

3 x vtičnica in 2 x USB
Krom
422mm

Opozorilo: če polnite pametno napravo
z visoko mA zahtevo, polnite samo eno
napravo naenkrat.
90mm

Črni nikelj

SE80050GM – črni nikelj

SE80050SS - nerjaveče jeklo

Izrez: Ø90-92mm
130.6mm
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Nerjaveče jeklo

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

SensioPod >

> delovna površina
> kuhinjski otok
> podelementna s potegom
navzdol

SensioPod
potopna vtičnica
'idealena za USB
polnjenje'

Trenutno izdelek z najvišjo
možno priključno močjo
polnitve preko USB v Veliki
Britaniji.

>	Dva USB priključka za polnitev najnovejših USB naprav. Maksimalna dovoljena
obremenitev obeh priključkov je 2100mA.
>	Ohišje iz aluminija in tanka oblika profila.
> Ročaj iz kroma za enostaven dvig potopne vtičnice.
> Zaščita IP54 z vgrajenimi kanali za odtok vode, zaščita pred brizgi vode.
> Hitri zatič zagotavlja, da vedno varno zaprete enoto.
> Zeleno kontrolno stikalo za izklop, kadar vtičnica ni v uporabi, tako privarčujete
na električni energiji.
> Kablov ne bo več videti, ko se SensioPod zloži v celoti, tudi medtem ko so
naprave še vedno priključene na električno omrežje.
> Ni potrebe, da bi dostopali do varovalke v primeru zamenjave pod pultom, saj
se nahaja pod stikalom za vklop/izklop.

Koda

Izvedba

Priklop

Priključki

SE80050ALGS

aluminij

vključen vtikač 13A

3 x vtičnica in 2 x USB

100mm

aluminij
Opozorilo: če polnite pametno napravo z visoko
mA zahtevo, polnite samo eno napravo naenkrat.
422mm

90mm

Pokrov varovalke

Zaščita IP54

Izrez: Ø90-92mm
130.6mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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SensioPod >

> delovna površina
> kuhinjski otok
> podelementna s potegom
navzdol

SensioPod Eco
potopna vtičnica
'zelo priročna vrednost'
> Eko verzija SensioPoda ima samo 3 vtičnice, rdeče stikalo za vklop/izklop in hitri
zatič.
>	Ohišje iz aluminija in tanka oblika profila, v skladu s sodobnimi trendi oblikovanja.
> Zaščita IP54 z vgrajenimi kanali za odtok vode, zaščita pred brizgi vode.
> Hitri zatič zagotavlja, da vedno varno zaprete enoto.
> Rdeče kontrolno stikalo za izklop, kadar vtičnica ni v uporabi, tako privarčujete na
električni energiji.
> Kablov ne bo več videti, ko se SensioPod zloži v celoti, tudi medtem ko so naprave
še vedno priključene na električno omrežje.
> Ni potrebe, da bi dostopali do varovalke v primeru zamenjave pod pultom, saj se
nahaja pod stikalom za vklop/izklop.
> Plastična izvedba pokrova v črni mat barvi. Izdelek ima posebno oblikovan krom
ročaj, ki omogoča enostaven izvlek vtičnice.

Izvedba

Priklop

Priključki

SE80050BK

črna

vključen vtikač 13A

3 x vtičnica

Ø 100mm
D
14mm

Koda

B

Črna

324mm
E

414mm
C

90mm

Pokrov varovalke

Zaščita IP54

Izrez: Ø90-92mm

Ø130mm
A
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Vsebina je predmet tehničnih sprememb

SensioPod >

> delovna površina
> kuhinjski otok
> podelementna s potegom
navzdol
> domača pisarna
> spalnica

SensioPod Data
potopna vtičnica
'idealna za domačo
pisarno'
>	SensioPod™ Data se ponaša z dvema vhodoma RJ45 za priklop računalnika ali
prenosnika. Tako poskrbi za povezavo vašega računalnika z domačim omrežjem ali
routerjem, kjer brezžična povezava z internetom ni na voljo.
> SensioPod™ sledi modernim linijam in trendom s svojim modernim ohišjem iz
aluminija.
> Ročaj iz kroma omogoča udobno in enostavno uporabo, poteg navzgor.
> Zaščita IP54 z vgrajenimi kanali za odtok vode, zaščita pred brizgi vode.
> Hitri zatič zagotavlja, da vedno varno zaprete enoto.
> Zeleno kontrolno stikalo za izklop, kadar vtičnica ni v uporabi, tako privarčujete na
električni energiji.
> Kablov ne bo več videti, ko se SensioPod zloži v celoti, tudi medtem ko so naprave
še vedno priključene na električno omrežje.

Koda

Izvedba

Priklop

Priključki

SE80060AL

izgled aluminija

vključen vtikač 13A

3 x vtičnica in 2 x vhod RJ45

A

Dimenzije

A

B

C

D

E

SE80060AL

Ø 100mm

424mm

334mm

10mm

130.5mm

D

Izgled aluminija

B

C

E

Deluje tudi, ko je skrit

2 x vhod RJ45

Izrez: Ø90-92mm

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Sensio izdelki za
vsako spalnico...
116
124
128
143

Omarna osvetljava z litij-ionsko baterijo
Osvetljava nizke napetosti
LED bralne luči
Transformatorji

Prav tako predlagamo...

30
68
82
92
102
104
132

82

LED osvetljava
Predalna osvetljava
Svetlobni trakovi
Aluminijasti profili
Brezžično polnjenje
Potopna vtičnica Sensiopod
Nadzor nad osvetljavo

116
124

104
132
128
68

82
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Pomembnost osvetljave v spalnici

Pred osvetljavo
114 Za več informacij obiščite www.sensio.si

Odličen načrt osvetljave lahko resnično prispeva k ustvarjanju funkcionalnosti in vzdušja v spalnici. Z
omarnimi in bralnimi lučmi boste poskrbeli za praktičnost v spalnici, z osvetlitvijo s svetlobnimi trakovi pa za
njeno sproščujočo atmosfero. Oglejte si primer, kako lahko LED osvetljava Sensio resnično preoblikuje vašo
spalnico.

innovate.
create.
illuminate.™

Po osvetljavi
Za več informacij obiščite www.sensio.si 115
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Inovativna litij-ionska baterija

Uporabite našo osvetljavo s polnjivo litij-ionsko baterijo
za osvetlitev garderobnih omar in kuhinjskih elementov.
Enostavno, a izjemno učinkovito.

Prednosti našega nabora osvetljave s
polnjivo baterijo
•
•
•
•

Slika prikazuje polnjenje
luči Solus preko USB
polnilca.

Brez žic. Brez potrebe po električni napeljavi. Vsakdo lahko namesti.
Enostavno vzdrževanje. Vgrajeno baterijo enostavno napolnite preko
USB polnilca z vtikačem.
Nizki stroški. Baterijo je treba napolniti samo 2-3 krat na leto (na podlagi
izračuna povprečne uporabe).
Fleksibilnost. Nastavek se lahko namesti na katerikoli položaj v omari, ne
da bi morali skrbeti za vidne kable ali vrtanje lukenj za kable.

O bateriji
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Litij-ionska baterija
Polnjiva
Visoka energijska gostota
Počasna izguba napajanja, ko ni v uporabi
Stopnja samopraznjenja približno 5-10% na mesec
Življenjska doba izdelkov baterijskega programa je 30.000 ur
USB polnilec z vtikačem s 5m kablom
Čas polnjenja v povprečju 5-6 ur
Povprečno delovanje izdelka med polnjenji je 8 mesecev (pri uporabi 2,5 minute na dan).

Slika prikazuje polnjivo litijionsko baterijo znotraj LED
luči Solus.
Za več informacij obiščite www.sensio.si 117
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Alto
LED garderobni obešalnik s polnjivo baterijo
'pospešite svojo jutranjo
rutino'

Slika prikazuje PIR senzor
za vklop/izklop in vhod za
polnjenje.

> Aluminijasti obešalnik s sistemom proti drsenju.
>	Vgrajen PIR senzor, ki avtomatsko vključi luč, ko se vrata garderobne omare odpro.
> Samodejni izklop po 30 sekundah, če ni zaznave gibanja, da prihranite na energiji.
>	Obešalnik je na voljo v 10 dolžinah, z možnostjo rezanja na dolžino (maksimalno
100mm za 562mm, 300mm za 762-1162mm).
> Ni potrebna električna napeljava. Vsebuje litij-ionsko polnjivo baterijo.
> Čas delovanja je 6,5 mesecev pri 2,5 minuti na dan. Čas polnjenja je v povprečju 5,5
ur.
> Življenjska doba LED obešalnika je 30.000 ur.
>	Obešalnik napolnite s pomočjo USB polnilca 03.2007.0800.
> Maksimalna obtežitev obešalnika je 20kg.

Moč

Dolžina

Št. LED

LED barva

Maks. odrez

Lumni

SE20182C1

0,35W

312mm

6

hladno bela

/

30 lm

SE20192C0

0,4W

362mm

7

hladno bela

50mm

35 lm

SE20202C1

0.,5W

412mm

8

hladno bela

/

40 lm

SE20212C1

0,5W

462mm

9

hladno bela

50mm

45 lm

03.2001.0610

0,6W

562mm

11

hladno bela

100mm

55 lm

SE20222C1

0,7W

662mm

13

hladno bela

200mm

65 lm

03.2002.0610

0,8W

762mm

15

hladno bela

300mm

75 lm

SE20232C1

0,9W

862mm

17

hladno bela

400mm

85 lm

03.2003.0610

1W

962mm

19

hladno bela

500mm

95 lm

03.2004.0610

1,2W

1162mm

23

hladno bela

600mm

115 lm

03.2007.0800

USB polnilec za Alto/Incline z vtikačem in 5m kablom

03.2006.0603

Nosilci za stropno namestitev
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Stenski nosilci (vključeni)

562/762/962/1162mm
562/762/962/1162mm

Nosilci za stropno namestitev
(na voljo posamično)
32mm

Koda

24mm

USB polnilec
(na voljo posamično)
03.2007.0800

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Omarna osvetljava z litij-ionsko baterijo >

Incline
LED garderobna luč s polnjivo baterijo
'osvetlitev pod kotom,
brez bleščanja v oči’
>	Vgrajen PIR senzor, ki avtomatsko vključi luč, ko se vrata garderobne omare odpro.
> Samodejni izklop po 30 sekundah, če ni zaznave gibanja, da prihranite na energiji.
>	Obešalnik je na voljo v 5 dolžinah, z možnostjo rezanja na želeno dolžino.
> Ni potrebna električna napeljava. Vsebuje litij-ionsko polnjivo baterijo.
> Čas delovanja je 6,5 mesecev pri 2,5 minuti na dan. Čas polnjenja je v povprečju 4,5
ur.
> Življenjska doba LED luči je 30.000 ur.
> Luč napolnite s pomočjo USB polnilca 03.2007.0800.
> Hladno bela LED za optimalno osvetlitev.
> Primerna na uporabo v garderobnih omarah ali kuhinjskih elementih.

Uporaba v kuhinjskem elementu ali garderobni omari

Dolžina

Moč

Št. LED

LED barva

Odrez

Lumni

SE20242C0

350mm

0,4W

6

hladno bela

/

27 lm

SE20252C0

550mm

0,6W

10

hladno bela

100mm*

48 lm

SE20262C0

750mm

0,8W

14

hladno bela

300mm*

70 lm

SE20272C0

850mm

0,9W

16

hladno bela

400mm*

80 lm

SE20282C0

950mm

1W

18

hladno bela

400mm*

95 lm

350/550/750/850/950mm

18mm

Koda

Dodatki
03.2007.0800

USB polnilec za Alto/Incline z vtikačem in 5m kablom

* Maksimalen odrez . Enaka dolžina mora biti odrezana na obeh koncih nastavka.
(Z izjemo pri SE20282C0, 250mm se odreže na levi strani in 150mm na desni).

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

41mm

USB polnilec za Alto/Incline
(na voljo posamično)
03.2007.0800
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Solus
LED garderobna luč s polnjivo baterijo
'preprosta za namestitev
in vzdrževanje'
> Vsebuje polnjivo litij-ionsko baterijo z USB priklopom. Ni potrebna električna
napeljava.
> Brez kabla za enostavno namestitev.
> Polnjivo preko USB polnilca.
> Luč s kotno osvetlitvijo za zmanjšanje bleščanja v oči.
> Vgrajen PIR senzor, ki avtomatsko vključi luč, ko se vrata garderobne omare
odpro.
> Območje zaznavanja PIR senzorja je 2m tako, da lahko luč namestimo tudi bolj v
notranjost omare.
> Čas delovanja je 8 mesecev pri 2,5 minuti na dan. Čas polnjenja je v povprečju
6,5 ur.
> Idealno za uporabo v notranjosti garderobnih omar z večjim številom predelnih
polic.

Lahko se uporabi v spalnici kot tudi kuhinji

> Izdelek ima tudi dodatno stikalo za vklop/izklop.
Moč

Št. LED

LED barva

Št.

Lumni

SE20061C0

0,7W

14

hladno bela

1

52 lm

SE20061C3

2,1W

14 (vsak)

hladno bela

3

52 lm (vsak)

Površinska namestitev s PIR senzorjem

Polnjiva baterija preko USB polnilca.
Polnite preko polnilca ali preko USB kabla (npr. s pomočjo prenosnika).
Med polnjenjem sveti rdeča luč.
80mm
80mm

Koda

Dodatki
SE2008000

USB polnilec z vtikačem in 5m kablom

Komplet ključuje 3 nastavke in USB polnilec.

Priloženi nosilci za namestitev

35mm
35mm

17mm
17mm

Stikalo za vklop/izklop

83mm
83mm
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Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Mimas
LED garderobna luč s polnjivo baterijo
'osvetljava tam, kjer jo
potrebujete'
> Vsebuje polnjivo litij-ionsko baterijo s priklopom USB. Ni potrebna električna
napeljava.
> Brez kabla za enostavno namestitev.
> Idealna za garderobne omare in kuhinjske elemente.
> Vgrajen PIR senzor, ki avtomatsko vključi luč, ko se vrata garderobne omare odpro.
> Samodejni izklop po 30 sekundah, če ni zaznave gibanja, da prihranite na energiji.
> Območje zaznavanja PIR senzorja je 2m, tako da lahko luč namestimo tudi bolj v
notranjost omare.
> Čas delovanja je 8 mesecev pri 2,5 minutah na dan. Čas polnjenja je v povprečju 6,5
ur.
> Polnjivo preko USB polnilca.
> Izdelek ima tudi dodatno stikalo za vklop/izklop.
Uporabiti v kuhinjskem elementu ali
garderobni omari

Koda

Moč

Št. LED

LED barva

Št.

Lumni

SE20051C0

0,7W

14

hladno bela

1

52 lm

SE20051C3

2,1W

14 (vsak)

hladno bela

3

52 lm (vsak)

Vhod za polnjenje in
stikalo za vklop/izklop.

Dodatki
SE2008000

200mm

USB polnilec z vtikačem in 5m kablom

30mm

Komplet vključuje 3 nastavke in USB polnilec.

55mm

USB polnilec
(na voljo posamično)
SE2008000

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Nosilci za namestitev so priloženi.
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Prisma
LED garderobna luč z nagibom
'usmerite svetlobo tja,
kjer jo potrebujete'

Moč

Št. LED

LED barva

Št.

Lumni

SE20230W0

0,5W

8

hladno bela

1

57 lm

Površinska namestitev z vgrajenim PIR
senzorjem

Polnjiva baterija preko USB polnilca.
Polnite preko polnilca ali preko USB kabla (npr. s pomočjo
prenosnika).
78mm

Koda

Dodatki
SE2007000

52mm

15mm

>	Vsebuje polnjivo litij-ionsko baterijo s priklopom USB.
> Ni potrebna električna napeljava. Enostavna namestitev. Vsakdo lahko namesti.
> Polnjivo preko USB polnilca.
>	Vsebuje LED luč z možnostjo nagiba, da osvetlite želeno pozicijo.
>	Vključen PIR senzor, ki vklopi luč, ko se vrata garderobe ali omare odpro.
> Čas polnjenja samo 3 ure.
> Nastavek je idealen za namestitev v kuhinjski element ali shrambo.
> Življenjska doba luči je 30.000 ur.
> Najbolj diskretna polnjiva rešitev – ima najtanjši profil.

USB polnilec z vtikačem 5m kablom

78mm

USB polnilec
(na voljo posamično)
SE2008000

122 Za več informacij obiščite www.sensio.si

68mm
13mm

3mm

Vhod za polnjenje in stikalo za vklop/
izklop

Priloženi nosilci za namestitev

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Orion
LED podposteljna luč
'osvetljuje tla, ko se
zazna gibanje'
>	Vsebuje polnjivo litij-ionsko baterijo.
> Ni potrebna električna napeljava. Enostavna namestitev. Vsakdo lahko namesti.
> Polnjivo preko USB polnilca.
>	Enostavna namestitev. Orion ima nastavljiv tečaj, ki se enostavno privijači na spodnjo
stran postelje.
>	Vgrajen PIR senzor gibanja. Senzor bo ob zaznavanju gibanja osvetlil talni prostor na
razdalji dveh metrov.
> Življenjska doba svetila znaša 30.000 ur.
> Nastavek ima stikalo za vklop/izklop na desnem koncu luči, možen ročni vklop/
izklop svetila.
> Nastavek je primeren tudi za namestitev v garderobne omare in kuhinjske elemente.

Koda

Moč

Št. LED

LED barva

Izvedba

Lumni

SE20292W0

0,4W

6

hladno bela

aluminij

32 lm

Vgrajen PIR senzor in polnjiva
baterija

USB polnilec
(na voljo posamično)
SE2008000

Dodatki
SE2008000

USB polnilec z vtikačem in 5m kablom

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Polnjiva baterija
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Elara
LED garderobni obešalnik
'osvetljava integrirana v
vašo garderobo'
> LED garderobni obešalnik iz aluminija.
>	Vgrajen PIR senzor, ki avtomatsko vključi luč, ko se vrata garderobne omare odpro.
> Samodejni izklop po 30 sekundah, če ni zaznave gibanja, da prihranite na energiji.
>	Obešalnik je na voljo v 4 dolžinah, z možnostjo rezanja z leve strani na želeno dolžino,
vendar ne prvih 100mm na levi, kjer se nahaja senzor.
>	Ohišje ima mehak gumijast trak, ki preprečuje zdrs z obešalnika.
> Maksimalna nosilnost palice je 20kg.
> Priloženi nosilci za stensko namestitev.
>	Prednosti Elara v primerjavi z modelom Alto; višja svetilnost in brez potrebe po
polnjenju.

Koda

Moč

Dolžina

Št. LED

Odrez

Lumni

Transf.

SE20011C0

1,9W

562mm

24

100mm*

110 lm

■

SE20021C0

2,6W

762mm

36

300mm*

132 lm

■

SE20031C0

3,2W

962mm

45

300mm*

152 lm

■

SE20041C0

3,9W

1162mm

54

400mm*

170 lm

■

Vgrajen PIR senzor

Potrebno izvrtati 10mm luknjo za kabel in vtikač JB4.

* Dolžina odreza se nanaša na maksimalno dolžino, ki jo lahko odrežemo. Z rezanjem lahko začnete po prvih
100mm na levi strani, kjer se nahaja PIR senzor.
Dodatki
03.2006.0603

Priloženi stenski nosilci

Nosilci za stropno
namestitev (na prodaj
posamično)
562/762/962/1162mm

Nosilci za stropno namestitev
Povezovalni kabel 2,5m

Transformator

(za več o transformatorjih glejte stran 143)

SE40625

6W 12V transformator s 4 vrati

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

31mm

SE9009

23mm
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Operio Mini
LED garderobna luč
'majhna in diskretna,
stenska ali stropna'
> Zelo enostavna površinska namestitev.
> Namestite jo na strop ali steno za osvetlitev notranjosti omare.
> Kompaktno svetilo, primerno za vse velikosti omar.
> Vgrajen PIR senzor, ki avtomatsko vključi luč, ko se vrata garderobne omare odpro.
> Območje zaznavanja PIR senzorja je 2m, tako da lahko luč namestimo tudi bolj v
notranjost omare.
> Brez vidnih LED diod. Izdelek je narejen tako, da je svetloba usmerjena v notranjost
omar.
>	Visoka svetilnost ob nizki porabi energije.
>	Vsak 120mm nastavek ima porabo samo 1,2W.

En nastavek Operio Mini se namesti na katero koli steno
garderobne omare in osvetli celotno površino omare.

Koda

Moč

Št. LED

LED barva

Št.

Lumni

Transf.

SE20081C0

1,2W

3

hladno bela

1

28 lm

■

SE20081C2

2,4W

3 (vsak)

hladno bela

2

28 lm (vsak)

vključen

Vgrajen PIR senzor

Komplet vključuje 2 nastavka in 6W transformator.

120mm

Dodatki
2,5m povezovalni kabel

Prikrite LED diode
Potrebno izvrtati 10mm luknjo

Transformator

(za več informacij o transformatorjih glejte stran 143)

SE40625

6W LED transformator s 4 vrati 6W 12V

za kabel in vtikač JB4.

20mm

SE9009

35mm
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Operio
LED garderobna luč
'dva senzorja za levo in
desno stranico vrat'
> Dva PIR senzorja gibanja poskrbita, da se svetilo prižge, ne glede na to, katero
stranico vrat omare boste odprli.
> Območje zaznavanja PIR senzorja je 2m, tako da lahko luč namestimo tudi bolj v
notranjost omare.
> Enostavna za namestitev na površino elementa.
> Brez vidnih LED diod.
> Izdelek je narejen tako, da je svetloba usmerjena v notranjost omar.
> Življenjska doba nastavka je 30.000 ur.
>	Visoka svetilnost, nizka poraba energije.
>	Vsak 400mm nastavek ima porabo samo 2,2W.

Koda

Moč

Št. LED

LED barva

Izvedba

Lumni

Transf.

SE20111C0

2,2W

30

hladno bela

aluminij

100 lm

■

Površinska namestitev, 2 x PIR senzor

Potrebno izvrtati 10mm luknjo za kabel in vtikač JB4.

Dodatki
SE9009

Povezovalni kabel 2,5m

Transformator

(za več o transformatorjih glejte stran 143)

SE40625

6W 12V transformator s 4 vrati

Prikrite LED diode

400mm
20mm

400mm

35mm
Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Opus
LED bralna luč
'visoko svetilnostna LED
za čim več svetlobe'
> Nastavek vsebuje eno visoko svetilnostno LED diodo, najsvetlejša bralna luč v
naboru bralnih luči Sensio.
> Že vgrajen transformator za enostavno namestitev.
> Nastavek ima 350mm dolg gibljiv vrat, ki omogoča nastavitev kota svetlobe po
potrebi.
> Enostaven vklop/izklop luči preko stikala na vrhu luči.
> Nizka poraba energije. Vsak nastavek porabi samo 1,7W.
> Kot osvetlitve 10 stopinj, izredno direktna usmeritev svetlobe za lažje branje.
> Zelo majhna glava luči za zelo diskretno ter praktično uporabo.
> Hitra in enostavna namestitev. Priklopite jo direktno na električno omrežje, brez
potrebe po dodatnem transformatorju.

Lumni

SE20121C0

1,7W

1

1 nastavek

66 lm

SE20121C2

1,7W (vsak)

1 (vsak)

2 nastavka

66 lm (vsak)

Ø25mm

m
4m
Ø1

mm

25mm

14

Vgrajeno stikalo za vklop/izklop

8mm

50mm
50mm

100mm

100mm

8mm

31mm

Št. na komplet

31mm

Št. LED

57mm

Moč

57mm

Koda

Vgrajen
transformator
Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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LED bralne luči >

Flecto
LED bralna luč
'vgrajen transformator,
enostavna namestitev'
> Dolg gibljiv vrat ter 140 stopinjski kot osvetlitve nudita veliko razpršenost svetlobe.
> Že vgrajen transformator za enostavno namestitev.
> Nastavek ima 350mm dolg gibljiv vrat, ki omogoča nastavitev kota osvetlitve.
> Enostaven vklop/izklop luči preko stikala na koncu luči.
>	Izjemno nizka poraba energije. Vsak nastavek porabi samo 1,6W.
> Hitra in enostavna namestitev. Priklopite jo direktno na električno omrežje, brez
potrebe po dodatnem transformatorju.

Lumni

SE20131C0

1,6W

9

1 nastavek

32 lm

SE20131C2

1,6W (vsak)

9 (vsak)

2 nastavka

32 lm (vsak)

Vgrajen
transformator

m
4m
Ø1

mm

14

9mm
9mm

31mm

Št. na komplet

31mm

Št. LED

190mm

Moč

190mm

Koda

50mm
50mm

8mm
8mm

100mm

100mm

Stikalo za vklop/izklop na
koncu luči
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LED bralne luči >

Tactus
LED bralna luč
'vgrajena funkcija
vklop/izklop na dotik'
>	Funkcija vklop/izklop na dotik. Vklop ter izklop bralne luči na dotik kjerkoli na njeni
površini.
> Nastavek ima 250mm dolg gibljiv vrat, ki omogoča nastavitev kota svetlobe po
potrebi.
> Luč ima nastavljiv nosilec in se lahko namesti na katero koli stranico postelje.
> 19 integriranih LED diod v hladno beli barvi za optimalno svetilnost.
> Nizka poraba energije, vsak nastavek porabi samo 1,4W.
> Življenjska doba bralne luči znaša 25.000 ur. Ob povprečni uporabi dveh ur dnevno
znaša življenjska doba bralne luči 34 let.
> Nastavek se priključi na 12V transformator.
> Priloženi vijaki za namestitev.

Št. LED

Št.

Lumni

Transf.

SE30155AL

1,4W

19

1

40 lm

■

SE30155ALK2

1,4W (vsak)

19 (vsak)

2

40 lm (vsak)

vključen

Transformator

(za več o transformatorjih glejte stran 143)

SE40625

6W 12V transformator s 4 vrati

Stikalo na dotik.
Za vklop ali izklop luči se jo dotaknite kjerkoli na njeni
površini. Luč deluje šele, ko je nameščena.

11mm
11mm

m
m
6m
44m
Ø1

Vklop/izklop na dotik

86mm
86mm

Moč

40mm
40mm

Ø5
m5m
m
m

Koda

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Nadzor nad osvetljavo >
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Daljinsko upravljanje >

LED daljinski
upravljalnik za zatemnitev
'vklop, izklop, zatemnitev
za vso osvetljavo'

Preko enega daljinskega
upravljalnika lahko upravljate
več sprejemnikov.

> Daljinski upravljalnik, s katerim lahko uravnavate intezivnost svetlobe vaših luči s
pritiskom na gumb.
>	Več funkcij zatemnitve:
- Levi gumb – omogoča zatemnitev izbranih luči na najnižji nivo svetilnosti.
- Desni gumb – omogoča povečanje svetilnosti izbranih luči na najvišji nivo.
- Sredinsko kolesce – s premikom spreminjate svetilnost izbranih luči.
- Sredinski gumb – funkcija vklop/izklop izbranih luči.
> Daljinski upravljalnik ima spominsko funkcijo. Ko ponovno prižgete luč, bo svetloba
na stopnji, ki je bila nastavljena, ko ste luč ugasnili.
> Z enim daljinskim upravljalnikom nadzorujete vse luči znotraj 15m, ki so povezane
na različne sprejemnike. Število sprejemnikov ni omejeno.
>	Vsak transformator potrebuje lasten sprejemnik, preko katerega lahko upravljate
luči z daljinskim upravljalnikom.
> Primeren samo za toplo belo ali hladno belo barvo luči.

Koda

Opis izdelka

Maksimalna priklopna moč

Transf.

SE790050

LED sprejemnik

30W (■) ali 60W (■)

■■

SE793090

LED daljinski upravljalnik

/

■■

LED daljinski upravljalnik za zatemnitev

Transformatorji so na voljo posamično.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb
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Sensio Multi-Light
Mobilna aplikacija za upravljanje osvetljave

■ Upravljanje s svetilnostjo luči (enobarvnih, RGB, Duoflex).
■ Enostavna namestitev, ob namestitvi luči ali naknadno
(tudi za obstoječe luči).
134 Za več informacij obiščite www.sensio.si

■ Brezplačna aplikacija za iOS App.
■ Nič več daljincev, senzorjev, stikal. Vse v eni aplikaciji.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Nadzor nad osvetljavo >

Aplikacija Sensio Multi-Light
s sprejemniki Bluetooth
'nadzor osvetljave preko
mobilnega telefona'
>	Aplikacija je namenjena upravljanju vseh svetil Sensio, ki potrebujejo 12/24V
transformator. Upravljanje je mogoče preko Apple mobilnih naprav.
> Način delovanja:
- Izberite sprejemnik glede na vrsto luči (enobarvno, RGB, Duoflex) in ga povežite s
transformatorjem. Vsak transformator potrebuje lasten sprejemnik.
- Prenesite aplikacijo 'Sensio Multi Light' z Apple App Store na vašo napravo
(brezplačno).
- Vklopite vse luči, ki jih želite nadzirati preko aplikacije.
- Sledite navodilom za konfiguracijo vaših želenih nastavitev.
> Značilnosti aplikacije:
- Vklop/izklop luči.
- Izbira posameznih luči - individualen nadzor nad vsakim tipom/območjem
osvetljave.
- Izbira skupine luči - izberite skupine luči, ki jih želite upravljati.
- Priljubljeno - nastavitev skupine in nadzor nad vsako posamezno skupino.
- Glasba - spreminjanje svetlobe glede na glasbo.

Koda

Opis izdelka

Maksimalna moč

Transf.

SE792990

Bluetooth sprejemnik - enobarvna LED

36W (■) or 72W (■)

■■

SE793990

Bluetooth sprejemnik - RGB LED

36W (■) or 72W (■)

■■

SE794990

Bluetooth sprejemnik - DuoFlex LED

72W (■)

■

Transformatorji so na voljo posamično.
Območje zaznave sprejemnika je ≤10m.

Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Enobarvna LED - 12 vrat

RGB & DuoFlex - 4 vrata
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Senzorji z dvojno funkcijo >

Cannon
omarni senzor/senzor na zamah
'vklopite luči na zamah'
>	Uporablja se z 12V in 24V svetili (ki nimajo že vgrajenega senzorja).
>	Omogoča vklop/izklop svetil.
> Dve različni možnosti vgradnje:
- Namestitev v element – luč se vključi, ko se vrata odprejo.
- Namestitev pod element – vklop/izklop luči, ko zamahnemo pred senzorjem.
> Za vklop/izklop je potrebno zamahniti z roko znotraj 5 cm od sprejemnika senzorja.
> Lahko se namesti površinsko ali v ogrodje kuhinjskega elementa.
> Namestitev brez potrebe po električarju, vsakdo lahko namesti.
> Izhodiščna nastavitev senzorja je nastavljena na delovanje kot omarni senzor, tipka
za spremembo funkcije delovanja.
> Infra-rdeči senzor za LED svetila.
>	Vsak senzor ima priloženo razdelilno dozo JB4.

Koda

Maksimalna moč

Izrez:

Območje delovanja

Transf.

SE40516

15W (■) ali 30W (■)

14mm

5cm

■■

Nastavitev funkcije delovanja:

Priklop na transformator
Vi n

1. Za nastavitev funkcije senzor
priklopite na električno omrežje.
2. S pritiskom na gumb menjate
funkcijo delovanja.

Vo u t

Priklop na priloženo razdelilno dozo. Na to
dozo lahko priključite do 5 luči.

Namestitev pod element
1. Za vklop luči z roko
zamahnite preko senzorja (v
območju 5cm).
2. Zamahnite še enkrat za
izklop luči.

Namestitev v element

63mm

12mm

1. Odprite vrata elementa in
luči se bodo vklopile.
Ø14mm

2. Zaprite vrata elementa in luči
se bodo izklopile.
10.8mm
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Senzorji z dvojno funkcijo >

Moda
LED senzor za zatemnitev
'Tri funkcijski: vklop,
izklop ter zatemnitev'
>	Večnamenski izdelek.
> IR senzor, ki ima tri funkcije: zatemnitev, vklop/izklop pod elementom in vklop/
izklop v elementu za vse 12V in 24V LED luči.
>	Tehnološko dovršen izdelek, primeren za uporabo v modernih kuhinjah.
>	Uporablja se z 12V in 24V svetili (brez že vgrajenega senzorja).
>	Izgled aluminija, da se poda večini izdelkov Sensio.
> Namestitev brez potrebe po električarju, vsakdo lahko namesti.
> Za vklop/izklop ter zatemnitev je potrebno zamahniti z roko znotraj 5 cm od
sprejemnika senzorja.
> Spominska funkcija, ko ponovno vklopite luč, bo svetloba na stopnji, ki je bila
nastavljena, ko ste luč ugasnili.
> 1,5m kabel od senzorja do konektorja JB4 in 1,5m od senzorja do 6-vratne razdelilne
doze JB4.

Koda

Maksimalna moč

Območje delovanja

Transf.

SE40520

15W (■) ali 30W (■)

5cm

■■

Izjemno enostaven priklop. Konektor
JB4 od senzorja se priključi na LED
transformator, luči pa se priključijo na
razdelilno dozo od senzorja.
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

SE40520 - Senzor za zatemnitev

Delovanje:
Senzor SE40520 ima tri funkcije delovanja.

Pod elementom - Luči se vklopijo in izklopijo,
ko z roko zamahnete pred senzorjem.

Ko je senzor priključen na električno omrežje,
se prižge rdeča lučka, ki prikazuje, da so luči
izklopljene.

V elementu - Luči se vklopijo, ko odprete
vrata elementa in izklopijo, ko jih zaprete.

Senzor lahko uporabite za pod element ali v
elementu. Za izbiro funkcije delovanja pritisnite
na stikalo na senzorju.

Zatemnitev - Za zatemnitev luči pridržite
roko nad senzorjem. Luči se zatemnijo
v korakih po 10%. Ko ste dosegli želeno
stopnjo, enostavno odmaknete roko od
senzorja.

64mm
18mm

Na senzor Moda lahko priključite maksimalno
11 izdelkov (razen če so vezani marjetično).

16.5mm
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Podelementni senzorji >

250W infra-rdeči
senzor za vklop/izklop
'vklopite vaše luči na
zamah'
> Maksimalen doseg delovanja je 5-10cm, kar omogoča, da se senzor ne vklopi po
nepotrebnem. Za vklop luči z roko zamahnite pred senzorjem.
>	Lahko uporabite z 12V, 24V in 240V osvetljavo.
> Lahko uporabite z večino izdelkov Sensio.
> Senzor gibanja zazna gibanje telesne toplote in samodejno vklopi ali izklopi luči.
>	Visoka moč 250W pomeni, da na senzor lahko priključite veliko število luči.
> Nazivna vhodna napetost: AC100-240V.
> Diskreten nastavek, zahteva samo 13mm izreza, skoraj poravnan s pohištvom.

Varnostna nizka napetost
Koda

Maksimalna moč Izrez

Dolžina kabla

Območje delovanja Transf.

SE40517

250W

2m

5-10cm

13mm

■■

Izhod: AC100-240V

Vhod: AC100-240V

19mm

2000mm

19mm

35mm

19mm
83mm
83mm
35mm
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2000mm
2000mm

35mm

Vgrajen v steno kuhinjske
omarice. Z zamahom pred
senzorjem vklopimo/
izklopimo luči.
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Omarni senzorji >

Omarni PIR
senzor gibanja
'diskreten omarni
senzor gibanja'
>	Primeren za uporabo z 12V in 24V izdelki brez že vgrajenega senzorja. SE40515 se
lahko uporabi tudi z 240V izdelki.
> Deluje kot stikalo za vklop/izklop za luči, ki so nameščene v notranjosti elementa ali
garderobnih omar. Vgradnja v stranski ali hrbtni del omare.
> Majhen in diskreten izdelek.
>	Senzor SE2015000 ima 1,5m kabla in 300mm kabla s konektorjem JB4, s katerim
enostavno povežemo transformator in razdelilno dozo. SE40515 nima konektorjev
JB4.
>	Vrtljivo kolo na sprednjem delu senzorja vam omogoča, da izberete časovni zamik
(od 10 sekund do 3 minut).
> 80 ° kot območja delovanja.
>	Območje delovanja: 0,5m - 2,5m.

Koda

Maksimalna moč

Območje delovanja

Transformator

SE2015000

30W (■) ali 60W (■)

0,5-2,5m

■■

SE40515

250W

0,5-2,5m

■ ■ ali 240V

SE2015000
Transformator povežite s 300mm
kablom s konektorjem JB4.

A

A

SE40515

1 - 2m

Vaše luči priklopite na 4-vratno
80°
razdelilno dozo od senzorja.
1 - 2m

80°

0.5 - 2.5m0.5 - 2.5m

AA
1 - 2m

1 - 2m

80°80°

- 2.5m
0.5 -0.5
2.5m

Pogled od zgoraj
Vsebina je predmet tehničnih sprememb

Pogled s strani
Del A mora biti
nameščen vzporedno
s tlemi.

Dobra občutljivost

Slaba občutljivost
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Omarni senzorji >

250W omarni
infra-rdeči senzor
'senzor za vrata kot
stikalo za vklop luči'
>	Območje delovanja 5-10cm. Lahko vgradite v notranje police v stenskih elementih ali
garderobnih omarah. Ko se vrata odprejo, se vse luči vklopijo in izklopijo, ko se vrata
zaprejo.
>	Lahko se uporabi z 12V, 24V in 240V lučmi, ki nimajo že vgrajenega senzorja ali stikala.
>	Visoka moč 250W pomeni, da na senzor lahko priključite veliko število luči.
> Luči se vklopijo, ko se vrata odprejo, saj senzor zazna, da ni več ovire. Luči se izklopijo,
ko se vrata zaprejo.
> Zelo diskretna opcija za vklop/izklop, še posebej pri temnem pohištvu.
> Lahko uporabite v kuhinji in spalnici.

Maksimalna moč Izrez

Dolžina kabla

Območje delovanja Transf.

SE40518

250W

2m

5-10cm

13mm

Odprta vrata
luči se vklopijo.

■■

Zaprta vrata
luči se izklopijo.

1500mm

35mm 19mm

Koda

19mm

2000mm
1500mm
19mm

35mm

35mm

83mm

83mm
83mm

Detektor
nameščen
na notranjo
polico.

Varnostna nizka napetost
Izhod:
AC100-240V
Vhod:
AC100-240V
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Priključni sistem Sensio

e čas
Prihranit riključnim
sp
in de nar
Se nsio.
siste mom

Menjava LED nastavkov ne bi mogla biti enostavnejša! Priključni sistem
Sensio omogoča enostavno zamenjavo nastavkov brez potrebe po
dostopanju do obstoječih kablov in njihovi odstranitvi.

Značilnosti in prednosti:

4. korak
Klik in nastavek je pripravljen za uporabo.

> Ni potrebe po serviserju, če želite spremeniti ali zamenjati LED
nastavke, saj vam ni treba odstranjevati ali zamenjati kablov, ki se
nahajajo izza elementa.
> Vsakdo lahko zamenja sijalke.

1. korak

> Na voljo pri HD LED podelementnih lučeh.
> Vsak nastavek ima priloženega 2,5m kabla. Sijalka ima priložen 35mm kabel z vtikačem JB4 .

Odstranite osrednji del nastavka iz ohišja in
odklopite luč s kabla, ki je povezan na električno
omrežje.

2. korak

3. korak

Vstavite konektor JB4 novega
nastavka v konektor že
nameščenega kabla.

Potisnite LED nastavek v ohišje luči.
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Priključitev s pomočjo barv

Da bi poenostavili izbiro ustreznega transformatorja za priklop vaše
osvetljave, je Sensio uvedel sistem priključitve s pomočjo barv,
ki je zelo enostaven za uporabo. Vsi izdelki so opremljeni z barvno
etiketo, tako kabel od luči, razdelilna doza od transformatorja
kot tudi zunanja embalaža izdelka.
>	Vse komponente so označene z barvo.
>	Embalaža je označena z barvo.
>	Kabel na izdelku (nad konektorjem) je označen z barvo, kar zagotavlja, da
luči nikoli ne boste nikoli priklopili na napačen transformator.
>	Moč transformatorja je označena tudi na razdelilni dozi tako, da ste pri
priklopu luči lahko prepričani, da ne prekoračite moči transformatorja.

Vse komponente kot
tudi embalaža
so označeni
z barvo.

Vsi transformatorji v tem katalogu
so označeni z malim barvnim
kvadratkom. Da bi našli barvo,
ki je primerna za vašo luč, vam je v
pomoč tabela izdelkov na strani 143.
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Priključitev s pomočjo barv Sensio omogoča enostavnejše
naročanje vsega, kar je potrebno za vašo osvetljavo.

Transformatorji

Kako izbrati ustrezen transformator za
vaše luči:
1. Vsi transformatorji v tem
katalogu so barvno označeni.
Da bi našli barvo, ki je primerna
za vaše luči, si oglejte tabelo
transformatorjev.
2. Na en transformator lahko
priključimo določeno število luči.
Enostavno delite moč
transformatorja z močjo ene luči,
ki jo želite priključiti in dobili
boste število luči, ki jih lahko
priključite na en transformator.
Primer:
15W transformator s 3W lučmi
15 ÷ 3 = 5 luči

Koda

Opis

Barvna oznaka

Dimenzije (DxŠxG)

SE40625

6W 12V transformator s 4 vrati JB4

■

52x34x20mm

SE40525

15W 12V transformator s 6 vrati JB4

■

120x45x20mm

SE40526

30W 12V transformator z 12 vrati JB4

■

150x40x31mm

SE40553

6W 24V transformator s 4 vrati JB4

■

52x34x20mm

SE40555

15W 24V transformator s 6 vrati JB4

■

120x45x20mm

SE40556

30W 24V transformator z 12 vrati JB4

■

155x42x32mm

SE40557

50W 24V transformator z 12 vrati JB4

■

185x60x31mm

3. Nekateri transformatorji so na
voljo v različnih izvedbah, npr.
15W in 30W. Izbira
transformatorja je odvisna od
števila luči, ki jih želite 		
priključiti.

Opomba: Transformatorji imajo
omejeno število vrat na
priključni dozi, kamor se
priključijo luči. Priključna doza z
12 vrati omogoča priklop
maksimalno 12 luči. Število
priključnih vrat, ki jih omogoča
posamezen transformator, je
prikazano v tabeli desno.

Primer 12V in 24V
transformatorja
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Sensio d.o.o.
Slovenija

tel: +386 (0)64 108 258
e-pošta: info@sensio.si
splet: www.sensio.si

Namizni računalnik • Tablica • Mobilni telefon
www.sensio.si

Želite postati pooblaščeni prodajalec Sensio?
Pokličite nas na 064 108 258 ali pošljite elektronsko pošto na naslov info@sensio.si
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