
Enter the CelianeTM era



Przyjazna technologia…

Celiane oznacza równowagę formy i funkcjonalności.

Międzynarodowy zespół projektantów dołożył wszelkich starań, 

aby z połączenia uniwersalnego kształtu prostokąta i okręgu 

uzyskać nowy wymiar estetyki osprzętu elektroinstalacyjnego. 

Nowatorska paleta barw i materiałów daje niespotykaną dotąd swobodę 

w tworzeniu unikalnych projektów.

Celiane niesie ze sobą również nowy, przyjazny dla użytkownika

sposób sterowania oświetleniem. Zapomnij o tradycyjnej funkcji łącznika 

i odkryj nowe rozwiązania, które zapewnią Ci jeszcze większy

komfort i wydajność. 

Możesz wybrać swój ulubiony sposób włączania oświetlenia: 

przyciśnięcie, przełączenie klawisza lub przestawienie dźwigni,

dotknięcie, a nawet ruch ręką. 

…do Twoich usług.





Spraw by Twój dom 

żył Twoim rytmem

Możesz sprawić, by Twój dom żył Twoim tempem.

Domowa instalacja powinna zapewnić Ci komfort i bezpieczeństwo 

w prosty i dyskretny sposób. Wykorzystaj nowe możliwości kompleksowej 

obsługi i zarządzania, dzięki którym za pomocą jednego przycisku możesz 

kontrolować oświetlenie, ogrzewanie, rolety, czy multimedia. Więcej

funkcji z centralnym zarządzaniem to więcej czasu dla Ciebie.

Celiane to również gwarancja zmniejszenia zużycia energii. Wszystkie 

lampki do podświetlenia łączników są wyposażone w oszczędne 

i żywotne diody LED. Nowa seria wprowadza możliwość sterowania 

natężeniem oświetlenia świetlówek kompaktowych i lamp diodowych. 

Dzięki oznaczeniu zielonym listkiem, możesz łatwo odnaleźć te produkty, 

których stosowanie zapewni Ci mniejsze zużycie energii.



Centralne sterowanie

Komfort

Bezpieczeństwo

Multimedia

Sceny świetlne
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Zestaw Multimedilny
Batibox

 Gniazdo RCA

Gniazdo HDMI

Gniazdo HDMI

Gniazdo USB
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Wykorzystanie instalacji kina domowego

do przesyłania sygnału audio i wideo

od źródła (DVD, kamera, komputer, 

aparat itd.) do ekranu TV i głośników.

Gniazda HDMI lub USB zapewnią Ci szybkie i komfortowe podłączenie aparatu cyfrowego, czy komputera do instalacji kina domowego. 

Możesz oglądać swoje ulubione fi lmy lub zdjęcia bezpośrednio na ekranie Twojego telewizora, korzystając z estetycznych punktów 

podłączeń oraz eliminując widok kabli i przewodów.

 Zalety Celiane

Pozwól sobie na odpoczynek i rozrywkę

Gniazdo HDMI Gniazdo USB Gniazdo głośnikowe
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DOMOWA ROZDZIELNICA MULTIMEDIALNA TVINTERNETTELEFON

Punkt dostępowy Wi-Fi
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Optymalizacja dystrybucji multimediów 

przy wykorzystaniu rozdzielnicy 

modułowej ze wspornikami TH35. 

Bezprzewodowa swoboda w dostępie 

do Internetu przez Wi-Fi. Jedno gniazdo 

RJ45 do wszystkich zastosowań.

 Zalety Celiane

Internet, telefon, TV – gdzie tylko zechcesz 
Korzystaj z zasobów multimedialnych, Internetu i telefonu 

w dowolnym miejscu w domu.

Uniwersalne gniazdo

multimedialne
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Gniazdo RCA Sterownik przyciskowy
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Elastyczne rozwiązanie do 

dystrybucj i  dźwięku w całym 

domu lub wybranym pokoju. 

Wygodne sterowanie 

przez ekrany dotykowe.

 Zalety Celiane

Twoja muzyka z dowolnego urządzenia przenośnego, 

lub ulubiona stacja radiowa w dowolnym miejscu w domu.

Chwila relaksu tylko dla Ciebie

Ekran dotykowy 1,2"
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Szybki dostęp do Internetu, kamery, aparatu cyfrowego, 

odtwarzacza MP3 z jednego punktu przyłączeniowego.

 Zalety Celiane
Pojedynczy punkt przyłączeniowy do wszystkich niezbędnych funkcji w pojedynczej obudowie.

Podłączenie do Internetu przez kabel zwijany, chowany w ścianie.

Telewizja, Internet, telefon w jednym potrójnym gnieździe RJ45.

Gniazdo HDMI, USB, 2×RJ45, 3×2P+Z Kabel zwijany RJ45

Twoje multimedialne wsparcie.

Gniazdo 3×RJ45

Gniazdo TV–R–SAT
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W łatwy sposób możesz odnaleźć drogę w nocy w korytarzu i na schodach swojego domu.

 Zalety Celiane

Oświetlenie przeszkodowe 

umożliwi bezpieczne poruszanie 

się w ciemnych korytarzach. 

Podświetlenie łącznika ułatwi 

odnalezienie go w nocy i załączenie 

oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

pomoże odnaleźć drogę do skrzynki 

rozdzielczej w przypadku awarii. 

Gniazda łatwo obsługowe, ułatwią 

podłączenie urządzeń domowych dla 

osób starszych.

Łącznik bezgłośny 
z podświetlanym
pierścieniem

Oświetlenie przeszkodowe

Gniazdo 2p+z łatwoobsługowe

Poruszaj się bezpiecznie

Lampa awaryjna
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Łącznik dotykowy Łącznik bezdotykowy Ściemniacz przyciskowy
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Są rzeczy, które możesz dowolnie kontrolować. Zarządzaj oświetleniem w zależności od potrzeb,

sytuacji, nastroju w wybrany przez siebie sposób.

Możesz z łatwością realizować 

własne scenariusze oświetleniowe 

dostosowane do sytuacji, rodzaju 

pomieszczenia, pory dnia itp. 

Wybór dowolnego sposobu sterowania: 

dotykowy, przyciskowy, przestawienie 

dźwigni, przełączenie klawisza, 

bezgłośny, bezdotykowy.

 Zalety Celiane

Spraw, by światło stało się Twoim przyjacielem
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Stwórz swój własny klimat

 Zalety Celiane

Podświetlane ikony sterowników 

dotykowych pozwalają na łatwą 

identyfi kację i określenie stanu funkcji.

Sterownik scenariuszy (radio).

Ściemniacz dotykowy (radio)
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Dowolny sposób zdalnego sterowania oświetleniem i roletami 

za pomocą sterowników dotykowych lub przyciskowych.

Sterownik scenariuszy (BUS/SCS)

Sterownik rolet (BUS/SCS).

Możesz bezpośrednio sterować oświetleniem sztucznym, 

lub pośrednio oświetleniem naturalnym przez zmianą ustawienia żaluzji.
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Możesz zarządzać wieloma punktami świetlnymi z jednego punktu przy 

maksymalnym wykorzystaniu dostępnego miejsca. 

Ograniczenie liczby niezbędnych 

czynności przy sterowaniu 

oświetleniem wielosekcyjnym. 

Swoboda w dostępnie do zasilania.

– gniazdo poczwórne zespolone.

  Zalety Celiane

Łącznik pięciokrotny. 

Gniazdo poczwórne

Sięgnij po skoncentrowaną funkcjonalność
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Ekran dotykowy 3,5" w trybie wizualizacji zużycia energii

Ekran dotykowy 1,2"w trybie termoregulacji

Regulator temperatury z czujnikiem
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Instalując licznik zużycia mediów (woda, prąd, gaz), zrobisz pierwszy krok w kierunku optymalizacji Twoich kosztów utrzymania. 

Możesz tak dobrać ustawienia systemu automatyki domowej by żyjąc własnym stylem nie przepłacać.

Automatyczna regulacja ogrzewania w 

przypadku otwarcia okien, programy 

dzienne i dobowe. 

Spersonalizowane programowanie 

mające na celu zmniejszenie 

zużycia ciepła.

 Zalety Celiane

Dbaj o środowisko i swoje fi nanse
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Centrala alarmowa

Czujnik zalania

Czujnik gazu
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System alarmowy będzie czuwać nad bezpieczeństwem Twojego domu, 

w przypadku awarii bądź włamania.

Ostrzeżenie dźwiękowe lub wizualne 

w przypadku wycieku gazu, wody 

lub pojawieniu się dymu. Możliwość 

sprzężenia  działania systemu 

z zaworem elektromagnetycznym, 

który odetnie dopływ mediów. 

Proste uruchamiania systemu 

antywłamaniowego za pomocą 

klawiatury lub czytników kart.

 Zalety Celiane

Miej wszystko pod kontrolą
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Kamera wewnętrzna

Wideodomofon
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Niezapowiedziane wizyty mogą być zmorą ale zawsze możesz dowiedzieć się, kto był u Twoich drzwi.

Odpowiadanie na wezwanie bez 

podnoszenia słuchawki, jednoczesne 

otwarcie i oświetlenie drogi przejścia, 

przy pomocy jednego przycisku.

Możliwość wyboru 13 różnych melodii 

wezwania, regulacji głośności oraz 

monitoringu wewnątrz i na zewnątrz. 

Możliwe jest zapisanie obrazu i dźwięku 

w przypadku Twojej nieobecności oraz 

nagranie wiadomości powitalnej.

 Zalety Celiane

Przywitaj swoich gości



26



Łącznik centralny podwójny Łącznik centralny sterowania roletami
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Łatwe dodawanie kolejnych funkcji sterujących bez konieczności kucia ścian.

Wymiana zwykłego łącznika na inteligentny bez dodatkowego okablowania.

Centralne sterowanie roletami lub 

oświetleniem w dowolnym miejscu 

za pomocą montowanych na ścianie 

nadajników, lub przenośnych pilotów.

 Zalety Celiane

Udoskonalaj swoje otoczenie, wykorzystując innowacje
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Możesz sterować wszystkimi funkcjami w domu za pomocą 10-calowego ekranu dotykowego. 

Możesz zarządzać scenariuszami, przyjmować gości, monitorować pokój dziecka, sprawdzać 

stan czujników systemu alarmów technicznych – wszystko z jednego miejsca.

Zarządzanie wszystkimi funkcjami 

automatyki domowej z poziomu  

ekranu TV poprzez interfejs 

multimedialny. 

Możliwość sterowania systemem 

poprzez telefon komórkowy, smartfon 

lub iPhone dzięki otwartemu 

protokołowi „OpenWebNet”.

 Zalety Celiane

Multimedialny ekran dotykowy 10”

Twoje centrum zarządzania



Komfort 

Wybierz innowacyjne funkcje

Ściemnianie / Oświetlenie przeszkodowe i awaryjne  Oświetlenie przeszkodowe i awaryjne  

Ściemniacz dotykowy
(radio Zigbee)

Oświetlenie przeszkodoweŚciemniacz dotykowy Ściemniacz do lamp
energooszczędnych i diodowych

Lampa awaryjna

Tworzenie scenariuszy  

Sterowanie mikroprzyciskami 
– 4 scenariusze (BUS/SCS)

Sterowanie mikroprzyciskami 
– 4 scenariusze (radio Zigbee)

Sterowanie dotykowe 
– 4 scenariusze (BUS/SCS)

Sterowanie dotykowe
– 4 scenariusze (radio Zigbee)

Łącznik uniwersalny bezgłośny 
z podświetlanym pierścieniem

Łącznik automatyczny z funkcją 
załącz/wyłącz

Łącznik jednobiegunowy dotykowyŁącznik uniwersalny
dźwigienkowy

Łącznik uniwersalny 
z podświetlanym pierścieniem

Przycisk ze wskaźnikiem

Załączanie oświetlenia  
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Gniazda zasilające  

Gniazdo z klapkąGniazdo płaskie

Gniazdo wtykowe – 
łatwoobsługowe

Gniazdo potrójne zespolone

Sterowanie dotykowe roletami

Termostat pokojowy

Programowalne sterowanie 
roletami

Łącznik przyciskowy

Ekran dotykowy 1,2" w trybie 
termoregulacji

Gniazdo odkurzacza centralnego

Termostat programowalny

Ekran dotykowy 3,5" w trybie
wizualizacji zużycia energii

Komfort

Sterowanie roletami  Odkurzanie centralne

Ogrzewanie  

Przyłączenie

brak zdjęcia 

06911_p_177223
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Czujka obecności Czujnik zalania

Centrala alarmowa.

Wideo i dźwięk  Dystrybucja dźwięku  Komunikacja  

Gniazdo audio/wideo HDMI

Gniazdo USB Ekran dotykowy 1,2” w trybie 
dystrybucji dźwięku

Gniazdo multimedialne 
(Telewizja, telefon, internet)

Radio z RDS Punkt dostępowy Wi-fi  

Komunikacja
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Bezpieczeństwo

Alarm o włamaniu  



Tworzenie scenariuszy i transmisja multimediów  

Wideodomofony  

Dzwonek

Kamera wewnętrzna
Domofon

Ekran multimedialny 10’’

Sterowanie dotykowe
– 4 scenariusze (magistrala BUS)

Panel wideo 

Sterowanie mikroprzyciskami 
– 4 scenariusze (radio Zigbee)
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Sterowanie

Bezpieczeństwo
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Zrealizuj swoje wizje

35

Szeroki wybór materiałów i kolorów w kolekcji Celiane daje Ci pełną swobodę

w dopasowaniu produktów do Twojego otoczenia: ścian, podłóg, dywanów, mebli

lub innych elementów.

Uwolnij swoją wyobraźnię i twórz unikalne projekty wykorzystując wykończenia 

z drewna, szkła, metalu, kamienia, porcelany, tkaniny oraz bogatą paletę kolorów.
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S z k ło  G r a f i t o w e S t a l  S z l a ch e t n a

Ko l o r  b a m b u s o w y

Styl Awangardowy
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Po rc e l a n aM a h oń

Ty t a n

Styl Klasyczny
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K l o n 

Ko l o r  l a w e n d o w y S z k ło  K a o l i n

Styl Nowoczesny
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Ko l o r  p i a s ko w y 

M i e d ź 

S kó r a  B o r d o

Styl Vintage
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Linia NEUTRAL

Linia GLAZED

Linia FROSTED

Kakaowy

Grejpfrutowy

Biały

Lodowy

Kokosowy

Khaki

Karmazynowy

Limonkowy

Szary

Błękitny

Łososiowy

Piaskowy

Mandarynkowy

Lawendowy

Bambusowy
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Linia ANODIZED

Grafi t

Mika

Tytan

Kobalt

Aluminium

Miedź
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Skóra

BordoCamel Brąz

Drewno

Wenge Klon Mahoń Dąb Cedr

Metal

Nikiel aksamitny Żelazo oksydowane Miedź oksydowanaStal szlachetna

Linia MATERIALS
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Corian® jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Du Pont™

Corian® 

BiałyCzarny Bordo

Szkło i porcelana 

Szkło kaolin Szkło tytanowe Szkło grafi towe Porcelana
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Kamień i Terakota

Szkło i Porcelana

Tkanina i Drewno

Porcelana „Magia”

Kamień ŁupekKamień Wapienny

Porcelana „Dream” Szkło Lustrzane

Beton Woskowy Czerwona Terakota

Drewno Orzechowe

Linia EXLUSIVES*

Tkanina Ornament Tkanina Perła Drewno Bambusowe

* Produkty tylko na zamówienie specjalne





Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
skrytka pocztowa 42
02-694 Warszawa  68
tel.: (022) 549 23 46
fax: (022) 843 94 51 P
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Kontakt z biuramu handlowymi

pod numerem telefonu 

+48 22 549 23 30
Informacja techniczna

o produktach

(w godzi. od 8.30 do 16.30)

0 801 133 084
(z telefonów stacjonarnych)

+40 22 549 23 22
(z telefonów komórkowych)


