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Forma e Transparência

preto

prateado

bordeaux

A série A creation proporciona um convincente design com
a utilização de materiais exclusivos, conferindo um toque
de originalidade ao seu espaço: o elegante preto, o vidro

azul-celeste

branco-opalino

prateado (efeito tipo espelho), bordeaux, azul celeste e
o discreto e actual branco opalino, fornecem um toque
de leveza e transparência.
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Transparência com formato

alumínio

branco

preto

A série A creation também foi concebida para integrar versões em duroplast de elevada qualidade. As cores brancas, alumínio e preto marcam
cada espaço, seja numa habitação ou uma área comercial. Ou mesmo um
escritório, uma sala de estar, gabinete médico, quarto de hotel ou mesmo
um quarto de adolescente. Os interruptores quadrados da série A creation
conferem um estilo próprio e moderno independentemente do estilo de
mobiliário a utilizar.
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Design e Funcionalidade
A creation é mais que uma linha simples de interruptores;
dispõe também de uma grande variedade de funções.
Iluminação, via-rádio, controlo de temperatura e de estores, não esquecendo a nova tecnologia KNX, completam
esta série.

Botão de pressão
com sensor

Detector de presença

Controle biométrico

Tomada transmissão
dados

O sistema Rádio da Jung

Teclados Via-Rádio

Controle persianas

Termóstato digital

O botão KNX com sensor
permite controlar a iluminação, aquecimento
e controlo de persianas.
Cenários de iluminação
ou comandos centrais
ON/OFF podem também
ser efectuados.

Este mecanismo permite
controlar a iluminação
sempre que detecta
movimento e presença
num determinado espaço.

Sistema de controlo de
acesso por impressão digital, permitindo o acesso
a determinadas áreas
somente a pessoal autorizado.

Preparada para funcionar
com redes de transmissão
de 100 até 250 MHz.

O sistema de rádio para
aplicação em caixas de
aparelhagem normais,
convence pela tonalidade
e os altifalantes dinâmicos
de alta qualidade. Com a
integração de um aro da
A creation, cria um efeito
extremamente elegante.

Claro que os teclados
via rádio de montagem
saliente podem ser integrados nesta série.

A tecla central para o
controle de persianas
está disponível na versão
via-rádio e na versão
standard.

A temperatura certa a
qualquer hora e em qualquer divisão. Por favor
programe de acordo
com a sua preferência.

