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Elektro-Praga

Time®, Time®  Arbo
Moderní elektroinstalace 
Bohatá výbava i přírodní materiály



starostříbrná / přírodní buk

titanová / třešeň

starostříbrná / olše starostříbrná / třešeň antracitová / mahagon
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Time® Arbo. Skutečné dřevěné rámečky. Z masivu. 

Co kus, to originál. Chtěla bych mít ve všem kousek 

přírody doma. Proto mě zaujala elektroinstalace 

s rámečky z masivu v kombinaci s jemnými 

metalickými tóny vypínačů a zásuvek.
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starostříbrná

bílá / bílá

šampaňská arktická antracitová

bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená titanová



bílá / bílá
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bílá / ledová bílá
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bílá / ledová zelená
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titanová
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Přiznávám: Jsem požitkář. Mám rád kvalitu. Styl a design 

je moje image. Proto mám doma Time®. Vyhovují mi rovné 

rysy, štíhlé tvary, metalická čistota. A vysoká funkčnost. 

Stmívače, ovladače žaluzií, bezdrátové ovládání, ozvučení 

v celém domě, to vše už beru jako samozřejmost.
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starostříbrná
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šampaňská
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arktická
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antracitová
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Třešeň, olše, mahagon a přírodní buk. Mohla jsem si při 

výběru barevně vyhrát stejně tak, jako příroda na zahradě. 

Z toho mám velkou radost. Ráda si tak vedle designu 

užívám komfortu a kvality elektroinstalace Time® Arbo.
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titanová / třešeň
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starostříbrná / přírodní buk
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starostříbrná / olše
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antracitová / mahagon
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spínač / přepínač /

ovládač /

ovládač časový

spínač / přepínač / ovládač 

se signalizační nebo

orientační doutnavkou

spínač / přepínač /

ovládač

s popisovým polem

spínač dvojpólový

se signalizační

doutnavkou

spínač trojpólový

se signalizační 

doutnavkou

přepínač sériový /

přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý spínač kartový

stmívač s otočným

ovladačem

ovládač zvonkový 

trojnásobný

stmívač s krátkocestným 

ovladačem

hodiny spínací 

programovatelné

regulátor otáček

ventilátoru

ovládač časový

mechanický

spínač otočný

trojstupňový

spínač krátkocestný,

s radiofrekvenčním 

přijímačem 

pro dálkové ovládání

spínač žaluziový

krátkocestný,

s radiofrekvenčním přijímačem 

pro dálkové ovládání

termostat univerzální

s otočným nastavením

teploty

zásuvka telefonní jedno-

násobná / zásuvka ISDN

jednonásobná koncová / 

zásuvka AudioWorld

termostat univerzální

programovatelný

zásuvka anténní 

TV+R+SAT

zesilovač AudioWorld

s tunerem FM zesilovač AudioWorld

zásuvka telefonní

dvojnásobná / 

zásuvka ISDN

dvojnásobná průchozí

zesilovač AudioWorld 

s interkomem

osvětlení signalizační 

a orientační s LED, 

se šikmým vývodem

zásuvka komunikační

pro prvky

PanduitTM Mini-ComTM

zásuvka komunikační

pro prvky

Reichle & De-Massari

freenet

zásuvka komunikační

(pro keystone)

spínač automatický

se snímačem pohybu

spínač / ovládač

žaluziový

spínač žaluziový

s krátkocestným

ovladačem

vysílač radiofrekvenčního 

signálu krátkocestný 

čtyřtlačítkový,

pro dálkové ovládání

vysílač radiofrekvenčního 

signálu krátkocestný

dvojtlačítkový,

pro dálkové ovládání

stmívač krátkocestný,

s radiofrekvenčním 

přijímačem 

pro dálkové ovládání

spínač žaluziový 

komfortní s časovacím 

ovladačem

kryt zaslepovacíreproduktor zapuštěný svorkovnice pětipólováregulátor hlasitosti

osvětlení signalizační 

a orientační s LED

Všechny přístrojové možnosti řad Time® a Time® Arbo

spínač žaluziový 

komfortní s otočným 

ovladačem

novinka

novinka

stanice dokovací

Busch-iDock 

pro AudioWorld

novinka
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zásuvka jednonásobná 

s clonkami

rámečky 1- až 4násobné pro vodorovnou montáž

rámečky 1- až 3násobné

pro svislou montáž

Rámečky pro přístroje

rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž

rámečky 1- až 4násobné

pro svislou montáž

zásuvka dvojnásobná 

s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami

zásuvka dvojnásobná 

s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s optickou 

signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná 

s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s akustickou 

signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná

s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s optickou 

signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná

s clonkami, s víčkem

zásuvka dvojnásobná

s clonkami

zásuvka kódovaná

s clonkami

zásuvka jednonásobná 

s clonkami,

s popisovým polem

zásuvka jednonásobná

s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s akustickou 

signalizací poruchy

modul proudového 

chrániče

zásuvka centrálního

vysávání

zásuvka dvojnásobná 

s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s optickou 

signalizací poruchy

domovní telefon 

s displejem 

a hands-free ovládáním

novinka
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Hledáte elektromontážní firmu?
Seznam certifikovaných elektromontérů naleznete na Informačním portálu

o domovní elektroinstalaci www117.abb.com



Přejete si prohlédnout i prospekty dalších designových řad? 

Kontaktujte nás nebo navštivte www.abb.cz/elektropraga
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*  Softtouch – matný povrch, příjemný na dotyk a současně velmi odolný

* 

* 

* 

* 
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Ego-n®. Komfort a úspory začínají 

u elektroinstalace. Inteligentní elektroinstalace. 

Od té chvíle, co máme doma inteligentní elektroinstalaci Ego-n®, má celá rodina 

o dalšího společníka navíc. Reaguje na naši přítomnost i nepřítomnost, stará se 

o naše pohodlí i bezpečnost, šetří elektrickou energii. Když dětem větráme před 

spaním, vypne topení, když se v noci vzbudí, posvítí jim na cestu. Když prší, zavře 

střešní okna v podkroví. Ráno roztahuje žaluzie a budí nás slunečními paprsky. 

A umí mnoho dalšího. Ovládá se ručně, dálkově přes internet nebo mobilem. Vysoký 

komfort pro celou rodinu a úspory energie pro naši peněženku. Inteligentní vypínače, 

zásuvky a mnoho dalších prvků zrealizuje každý dobrý elektrikář. www.ego-n.cz



Kontaktujte nás

ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3

466 02  Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 364 111

Fax: 483 364 159

Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.abb.cz /elektropraga
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