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Termostaty / Schodišťové spínače / Spínací hodiny
Soumrakové spínače / Čidla pohybu / Čidla přítomnosti

RAM 701

RAM 708

BZ 145

ELPA 8

Mechanický pokojový
termostat

Mechanický pokojový
termostat

Analogový čítač
provozních hodin

Elektromechanický
schodištový čas. spínač

Obj. č. 7010001

Obj. č. 7080001

Obj. č. 1450000

Obj. č. 0080002

- vhodný pro všechny
druhy vytápění
- nastavení 5–30 °C
- rozpínací kontakt

- vhodný pro všechny
druhy vytápění
- nastavení 5–30 °C
- přepínací kontakt

- poháněn synchronním motorem
- rozsah čítání 99 999,9 h
bez vynulování
- montáž na DIN lištu
- provozní napětí 230 V AC

- nulová spotřeba v pohot. režimu
- rozsah nastavení 1–7 min.
- přesná mechanika zaručuje
přesné spínání
- vysoká odolnost vůči
rušení
- zátěž až 300 W LED

SYN 160a

SUL 180a

SYN 161d

SUL 181d

Analogové spínací hodiny,
1modulové

Analogové spínací hodiny,
1modulové

Analogové spínací hodiny,
3modulové

Analogové spínací hodiny,
3modulové

Obj. č. 1600001

Obj. č. 1800001

Obj. č. 1610011

Obj. č. 1810011

- bez zálohy chodu
- denní program po 15 min
- spínací kontakt 16 A / 250 V~
- zátěž až 100 W LED

- záloha chodu 3 dny
- denní program po 15 min
- spínací kontakt 16 A / 250 V~
- zátěž až 100 W LED

- bez zálohy chodu
- denní program po 15 min
- bezšroubové svorky DuoFix
- zátěž až 180 W LED

- záloha chodu 200 h
- denní program po 15 min
- bezšroubové svorky DuoFix
- zátěž až 180 W LED

MEM 190a

Timer 26 CR

TR 608 top2 S

TR 610 top3*

Analogové spínací hodiny
1modulové

Analogové zásuvkové
spínací hodiny

Digitální spínací hodiny,
1modulové

Digitální spínací hodiny,
2modulové

Obj. č. 1900001

Obj. č. 0260832

Obj. č. 6080101

Obj. č. 6100130

- záloha chodu 3 dny
- týdenní program po 2 h
- spínací kontakt 16 A / 250 V~
- zátěž až 100 W LED

- záruka 5 let
- denní program
po 15 min
- bez rezervy
chodu

- české menu, 56 pam. míst
- týdenní program po 1 min
- záloha chodu 10 let
- aut. přepínání letní/zimní čas
- PIN kód
- zátěž až 60 W LED

- české menu, 56 pam. míst
- týdenní program po 1 min
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED

TR 612 top3*

SELEKTA 170 top3*

SELEKTA 174 top3*

Bluetooth OBELISK top3

Dig. spínací hodiny,
2kanálové

Astronomické digitální
spínací hodiny,
týdenní program

Astronomické dig. spínací
hodiny, týdenní program
2kanálové

Paměťová karta

Obj. č. 1700130

Obj. č. 1740130

- české menu, 56 pam. míst
- spínání osvětlení podle
astronomického kalendáře
- min. interval spínaní 1 min.
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED

- české menu, 56 pam. míst
- spínání osvětlení podle
astronomického kalendáře
- min. interval spínaní 1 min.
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED

Obj. č. 6120130
- české menu, 56 pam. míst
- týdenní program
- min. interval spínání 1 min
- záloha chodu 10 let
- zátěž až 600 W LED

Světová špička v systémech pro spínání
v závislosti na čase, světle a teplotě

Obj. č. 9070130
- kompatibilní s přístroji řady top2
- bezpečný přenos dat přes
Bluetooth (pouze pro řadu
top3)

theLuxa S180 WH/BK

theLuxa S360 WH/BK

LUXA 103-100 AP WH

theRonda S360-100 UP WH

Pasivní infračervené čidlo
pohybu, nástěnné

Pasivní infračervené čidlo
pohybu, nástěnné/stropní

Pasivní infračervené čidlo
pohybu, stropní

Pasivní infračervené čidlo
přítomnosti, stropní

Obj. č. 1010505 (WH) / 1010506 (BK)

Obj. č. 1010510 (WH) / 1010511 (BK)

Obj. č. 1030022

Obj. č. 2080520

- úhel pokrytí 180°
- rozsah snímání 12/5 m
- pro exteriér, IP 55
- zátěž až 200 W LED

- úhel pokrytí 360°
- rozsah snímání Ø 32/10 m
- pro exteriér, IP 55
- zátěž až 200 W LED

- úhel pokrytí 360°
- rozsah snímání Ø 7/4 m
- skryté ovládací prvky
- bílé provedení
- krytí IP 44
- zátěž až 400 W LED

- kruhová oblast snímání 360°,
až Ø 9 m (64 m2)
- skryté ovládací prvky
- bílé provedení
- zátěž až 200 W LED

theLuxa
Luxa
103-100
S360 DE
BK WH

theMova S360-100 AP WH/GR

thePiccola S360-100 DE WH

thePiccola P360-100 DE WH

Pasivní infračervené čidlo pohybu, nástěnné/stropní
pohybu,
do podhledu

Pasivní infračervené čidlo
pohybu, stropní

Miniaturní pasivní infračervené
čidlo pohybu, do podhledu

Miniaturní pasivní infračervené
čidlo přítomnosti, do podhledu

Obj. č. 1030012
1010511

Obj. č. 1030550 (WH) /
1030551 (GR)

Obj. č. 1060200

Obj. č. 2090200

- kruhová oblast snímání 360°,
až Ø 8 m (50 m2)
- průměr pouhých 45 mm
- vysoký spínací výkon díky
wolframovým kontaktům
- zátěž až 200 W LED

- kruhová oblast snímání 360°,
až Ø 8 m (50 m2)
- průměr pouhých 45 mm
- nastavení pomocí dálk. ovládání
- vysoký spínací výkon díky
wolframovým kontaktům
- zátěž až 200 W LED

- úhel pokrytí 360°
- rozsah snímání Ø
32/12
7/4 m
m (38 m2)
- skryté
pro použití
ovládací
v exteriéru,
prvky IP 55
umí provedení
spínat LED
- bílé
- zátěž
černé až
provedení
400 W LED

- úhel pokrytí 360°, krytí IP 54
- rozsah snímání Ø 9/4 m (64 m2)
- zátěž až 80 W LED
- pro jiné než tovární
nastavení je potřeba dálk.
ovládání theSenda P

theMura S180-100 UP WH

theLuxa R180 WH/BK

theLuxa 103-100 UA WH

theSenda P

Pasivní infračervené čidlo
pohybu, nástěnné

Pasivní infračervené čidlo
pohybu, nástěnné

Pasivní infračervené čidlo pohybu
s akustickou funkcí, stropní

Dálkové ovládání

Obj. č. 2060650

Obj. č. 1010200 (WH) / 1010201 (BK)

Obj. č. 1030045 (WH)

- úhel pokrytí 170°
- rozsah snímání 14×17 m (238 m2)
- skryté ovládací prvky
- bílé provedení
- zátěž až 450 W LED
- 1 kanál (světlo)
- krytí IP 20

- úhel pokrytí 180°, kruhový
- rozsah snímání 12/5 m
- skryté ovládací prvky
- pro exteriér, IP 55
- zátěž až 500 W LED

- kruhová oblast snímání 360°,
až Ø 12 m
- aktivace snímačem PIR
a deaktivace mikrofonem
(lze deaktivovat)
- rychlé uvedení do provozu
- zátěž až 400 W LED

OBELISK top2/3

LUNA 126 star E

LUNA 127 star

LUNA 108

Programovací sada

Analogový soumrakový spínač

Analogový soumrakový spínač

Analogový soumrakový spínač

Obj. č. 9070409

Obj. č. 1260900

Obj. č. 1270700

Obj. č. 1080816

- jednoduché programování v češtině
- obsah balení: paměťová karta,
USB adaptér, kabel, software
- pro Windows XP/Vista/7/8/10
(32/64 bit)

- nastavení 2–200 lx
- zpoždění VYP 80 s / ZAP 20 s
- integrované svět. čidlo
- velký prostor na kabely
- velký úhel dopadu světla
cca 180°
- krytí IP 55
- zátěž až 350 W LED

- nastavení 2–200 lx
- integrované svět. čidlo
- zpoždění zapnutí 2–100 s
- velký prostor na kabely
- velký úhel dopadu světla
cca 180°
- krytí IP 55
- zátěž až 180 W LED

- s čidlem na omítku
- nastavení 2–100 lx
- zpoždění zapnutí 20 s
- IP 20, čidlo IP 54
- zátěž až 70 W LED

Obj. č. 9070910
- pro thePrema, theMova, theLuxa P,
theLeda P, thePiccola P a theRonda

Vysvětlivky k objednacím číslům:
WH - bílá

BK - černá

GR - šedá

* Vytvářejte programy přímo na přístroji top3, v programu Obelisk na PC/notebooku nebo
přes aplikaci na smartphonu/tabletu s bezdrátovým přenosem dat pomocí paměťové karty
s Bluetooth.

Výhradní zastoupení
značky Theben pro ČR

Theben TimeGuard

Ekonomická řada čidel pohybu
Pohybová čidla (PIR senzory – pasivní infračervená čidla) jsou nejčastěji využívána k automatickému a úspornému ovládání osvětlení ve vnitřních
i venkovních prostorech, spínání ventilace, alarmů a dalších elektrických zařízení, která mají být spouštěna na základě vyhodnocení pohybu osob
nebo zvířat ve sledované zóně. Theben nabízí ekonomickou řadu čidel pohybu TimeGuard. Vynikají jednoduchou instalací, vysokou kvalitou
zpracování, spolehlivostí provozu a spínáním zátěží až 200 W LED. Čidla pohybu TimeGuard šetří vaši peněženku hned dvakrát!

TG MD180 AP WH

TG MD360 AP WH

TG MD360 DE WH

TG MD360 MINI DE WH

Exteriérové nástěnné
čidlo pohybu

Interiérové stropní
čidlo pohybu

Interiérové podhledové
čidlo pohybu

Interiérové podhledové
čidlo pohybu

Obj. č. TG101000

Obj. č. TG103000

Obj. č. TG103010

Obj. č. TG106000

- úhel pokrytí 180°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 10 m
- stupeň krytí IP 55

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 6 m
- stupeň krytí IP 40

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 6 m
- průměr 8 cm
- stupeň krytí IP 40

- úhel pokrytí 360°
- 1kanálové
- rozsah snímání Ø 6 m
- průměr 5 cm
- stupeň krytí IP 40

Theben theLeda D

Rodina elegantních LED svítidel
Nepřímé osvětlení domovní fasády, náladové osvětlení zahrady, domovních dveří

Možnost dálkového
ovládání a programování
mobilem

nebo terasy – theLeda D vám umožní vše. Se svým matně eloxovaným pouzdrem

→ Elegantní vzhled

→ Minimální spotřeba

→ Robustní hliníkové pouzdro

→ Extrémně dlouhá životnost

→ Různé možnosti nastavení

→ Bezdrátové propojení

→ Jednoduchá obsluha

→ Možnost dálkového ovládání

Výhradní zastoupení značky Theben pro ČR
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z hliníku a příjemně teplým bílým světlem vypadá LED svítidlo všude velmi dobře.

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz

