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Gama de aparataj de câmp Niloe se adreseazæ seg-
mentelor de piaflæ standard øi economic. Niloe este o gamæ
caracterizatæ de o funcflionalitate extinsæ, care flinteøte o
piaflæ largæ de utilizatori øi aplicaflii, cu cerinfle diverse.

Niloe este destinatæ cu precædere unui larg segment de
piaflæ, cel rezidenflial, dar poate fi utilizatæ cu succes øi în
clædiri de birouri øi în hoteluri. 

Gama Niloe are facilitæfli care îi permit sæ fie folositæ în
clædirile ce se renoveazæ, acolo unde fiecare din caracte-
risticile ei noi pot face diferenfla faflæ de solufliile altor
producætori.

1. Soluflia constructivæ ingenioasæ pentru o
instalare uøoaræ øi rapidæ

Demnæ de remarcat este soluflia constructivæ ingenioasæ
adoptatæ pentru funcfliuni, ce are în componenflæ doar douæ
subansamble, mecanismul (ce include placa realizatæ dintr-
un plastic dur) øi rama.

Simplitatea constructivæ obflinutæ astfel asiguræ un
montaj rapid øi simplu al aparatului, în numai 2 paøi:
montarea mecanismului (Pasul 1), urmatæ de fixarea ramei
aparatului (Pasul 2). 

Ar mai fi de remarcat grija cu care elementele construc-
tive sunt finisate, cu numeroase posibilitæfli de montaj.

2. Elementele constructive ale gamei Niloe

22..11  RRaammaa  ccuu  pprriinnddeerree  ggrraadduuaallææ
Rama Niloe este unul din elementele cheie ale noii game,

pentru cæ deøi plasticul din care este realizatæ este unul
rezistent, aceasta este extrem de flexibilæ. De asemenea,
rama are prevæzut un sistem de fixare ingenios, cu reglaje
fine, ce urmæreøte denivelærile suprafeflei peretelui pe care se
monteazæ mecanismul.

Dupæ montarea mecanismului în doza de perete, se
fixeazæ øi rama, prin simpla împingere cu mâna.

Prin împingerea suplimentaræ a fiecærei laturi a ramei se
obfline o aderenflæ perfectæ chiar øi pe perefli neuniformi. 

Se evitæ astfel apariflia aspectului neplæcut al meca-
nismului cu rama distanflatæ de peretele pe care a fost
montat. 

Detaøarea ramei de mecanism se face la fel de simplu,
doar cu mâna, prin apæsarea laturilor acesteia.

22..22..  SSuuppoorrttuull  fflleexxiibbiill  øøii  rreezziisstteenntt  NNiillooee
Mecanismele Niloe pot fi fixate în doza de perete fie

direct cu øuruburi, în cazul dozelor care permit acest lucru,
fie cu sistemul clasic, cu gheare de prindere. Suportul
mecanismului, realizat din plastic de înaltæ calitate, este la
fel de rezistent ca un suport metalic øi flexibil pentru
instalarea chiar øi pe perefli neuniformi.

3. Funcfliuni inovative – control Radio ZigBee

Gama Niloe oferæ funcfliuni cu control radio ZigBee,
întrerupætoare emiflætor øi receptor radio, pentru acflionarea
de la distanflæ asupra comenzii iluminatului øi storurilor.

Se eliminæ astfel costurile importante cauzate de
instalarea cablurilor, timpul de instalare, deteriorarea pere-

GGaammaa  ddee  aappaarraattaajj  ddee  ccââmmpp  NNiillooee  ddee  llaa  LLeeggrraanndd
NNoouuaa  ggaammææ  ddee  aappaarraattaajj  ddee  ccââmmpp  NNiillooee  aa  ffaabbrriiccaannttuulluuii  ffrraanncceezz  LLeeggrraanndd  ooffeerrææ  ccââtteevvaa  eelleemmeennttee  ddee  nnoouuttaattee  ccaarree  oo  iinnddiivviidduuaalliizzeeaazzææ  øøii

îîii  aassiigguurrææ  aavvaannttaajjee  eevviiddeennttee  aattââtt  llaa  mmoonnttaajj  ccââtt  øøii  îînn  ffuunnccflfliioonnaarree..
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flilor pentru pozarea cablurilor, costul
reparafliilor necesare, aceasta færæ a mai
vorbi de cazul unor clædiri la care in-
tervenfliile trebuie sæ fie minimale,
nefiind permise deteriorærile pereflilor.

Cu întrerupætorul emiflætor, ce are
rol de telecomandæ, poziflionarea øi
controlul iluminatului øi storurilor
sunt la îndemânæ.

4. Niloe – o gamæ funcflionalæ
øi completæ

Noua gamæ de aparataj de câmp,
Niloe, include o multitudine de func-
fliuni, de la cele esenfliale, cum ar fi în-
trerupætoarele simple, duble, cap-scaræ
øi cruce, butoanele, prizele øi prizele
pentru date øi telefon, pânæ la cele
avansate, cum ar fi variatoarele de ten-
siune, întrerupætoarele automate øi co-
menzile pentru storuri øi ventilatoare.

Gama este completatæ cu funcfliuni
inovatoare: solufliile de control al tem-
peraturii permit încælzirea încæperilor
doar unde øi atunci când este necesar.
Termostatul asiguræ un confort ridicat
øi optimizeazæ costurile de energie.

Întrerupætoarele emiflætor øi recep-
tor radio, cu tehnologia ZigBee, re-
prezintæ soluflia idealæ în cazul reno-
værilor, prin eliminarea necesitæflii legæ-
turilor prin cablu.

Nu în ultimul rând, ramele cu
IP44/IK07, transformæ mecanismele
Niloe în mecanisme cu protecflie ridi-
catæ împotriva umiditæflii øi a øocurilor
mecanice.

Noua gamæ asiguræ instalare multi-
post (pânæ la 5 posturi) cu dispunere
atât pe orizontalæ cât øi pe verticalæ.

Funcfliunile avansate sunt echipate
de fabricant cu un capac din plastic
pentru protecflia mecanismelor la praf,
lovituri øi materiale de construcflii, util
pe toata durata lucrærilor.

Niloe se distinge prin design-ul
elegant øi modern, suplefle øi finisaj
lucios. Mecanismele sunt disponibile
în culorile alb øi ivoar, iar ramele în
alb, ivoar, roøu øi argilæ. 

Rezultatul constæ în øase com-
binaflii de culoare care, împreunæ cu
armonia formei, aduc un plus de stil øi
eleganflæ încæperilor.

CCoommaannddææ  iilluummiinnaatt
RRaaddiioo  ZZiiggBBeeee

GGaammææ  ccoommpplleettææ  øøii  ffuunnccflfliioonnaallææ


