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Nová designová řada
minimalistického elektromateriálu
s možností ovládání pomocí chytrého
telefonu nebo tabletu

Dokonalá kombinace tvaru a funkčnosti. Sty-
lový vzhled, výrazné barvy a jemná, přesto 
dokonalá povrchová úprava vám umožní 
ocenit krásu jednoduchosti. 

Veškeré sestavy vyrábíme v černé nebo bílé 
barvě s lesklým i matným povrchem.

NOVÁ ŘADA
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NOVÁ ŘADA

Nová řada
moderních tlačítkových spínačů
s možností ovládání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

Standardní ovládání osvětlení, žaluzií a jiných zařízení 
pomocí tlačítek elektronického ovladače je nyní obo- 
haceno o funkci kontroly pomocí Wi-Fi a mobilních 
zařízení jako jsou smartphony nebo tablety.

Pro vzdálené ovládání spínačů, nastavování scén, 
časovačů, harmonogramů a další rozšířené funkce 
jsme vyvinuli aplikaci wBox určenou pro chytrá za-
řízení se systémem Android a iOS.

Internet Wi-Fi



&
Mnoho dalších
variant
naleznete v katalogu podle 
koncovky objednávkového 
kódu

/49

Nová povrchová úprava tlačítek,
rámečků a dalších komponent

ČERNÁ MATNÁ

Matná černá přináší novou hru světla a stínu, která Matná černá přináší novou hru světla a stínu, která 
dává vyniknout elegantnímu designu řady. Výrobkydává vyniknout elegantnímu designu řady. Výrobky
v matně černém odstínu vyhledáte snadno podlev matně černém odstínu vyhledáte snadno podlev matně černém odstínu vyhledáte snadno podlev matně černém odstínu vyhledáte snadno podle
koncovky objednávkového kódu koncovky objednávkového kódu /49

Programovatelný digitální termostat s LCD
a vnitřním i externím teplotním senzorem

TERMOSTAT

Termostat vyrábíme ve všech dekorech řady Simon 54. Termostat vyrábíme ve všech dekorech řady Simon 54. Termostat vyrábíme ve všech dekorech řady Simon 54. 
Zasadit ho můžete do rámečků Simon 54 PremiumZasadit ho můžete do rámečků Simon 54 PremiumZasadit ho můžete do rámečků Simon 54 Premium

i Simon 54 Nature. V katalogu jej vyhledáte dle i Simon 54 Nature. V katalogu jej vyhledáte dle i Simon 54 Nature. V katalogu jej vyhledáte dle 
  

NOVÝ PRODUKT

4 režimy
automatické řízení / časovač
ruční ovládání / dovolená

2 teplotní senzory
zabudovaný / externí s vodičem

4 ovládací tlačítka
pro rychlé a komfortní nastavení

Nová varianta dvojnásobné silové zásuvky
s natočenou dutinou 

DVOJZÁSUVKA

NOVÝ PRODUKT

Vyrábíme ve všech dekorech řady Simon 54 včetně
nové černé matné. Objednávkový kód je DGZ2TS/..
a DGZ2TSZ/.. pro zásuvku se clonkami.

NOVÝ DEKOR

DETD1A.01/..                                  objednávkového kódu                                              objednávkového kódu                                           



Nové voděodolné spínače s podsvětlením
a nové typy voděodolných zásuvek

pro nástěnnou montáž

SPÍNAČE, ZÁSUVKY

Nově zařazené produkty vyrábíme
ve všech třech obvyklých barvách

řady Simon Aquaclick.

NOVÉ PRODUKTY

ACW1L/11ACW1L/11 ACW1L/16ACW1L/16 ACW1L/49

ACW1GZ1C/16 ACW1GZ1C/16A

ACW1GZ1C/11 ACW1GZ1C/11AACW1GZ1C/11

ACGZ21C/11
ACGZ21CZ/11

ACGZ21C/11A
ACGZ21CZ/11A

ACGZ21C/16
ACGZ21CZ/16

ACGZ21C/16A
ACGZ21CZ/16A

ACW1L/11ACW1L/11ACW1L/11 ACW1L/16ACW1L/16ACW1L/16ACW1L/16ACW1L/16ACW1L/16 ACW1L/49ACW1L/49ACW1L/49ACW1L/16ACW1L/16

ACW1GZ1C/49 ACW1GZ1C/49AACW1GZ1C/49AACW1GZ1C/49

ACGZ21C/49
ACGZ21CZ/49

ACGZ21C/49A
ACGZ21CZ/49A

NOVÝ PRODUKT

Nová varianta dvojnásobné silové zásuvky  
bez clonek s natočenou dutinou

DVOJZÁSUVKA

Dvojzásuvku vyrábíme v bílé CGZ2TS/11
a krémové CGZ2TS/41 variantě.   

www.kontakt-simon.cz

IP 44


