
Základní katalog komponent pro automatizaci LED osv tlení schodišt

Typ Základní funkce - popis MOC v . DPH
ídící jednotka 5-10 k

2 654,-

kód
 001-RJ510

ídící jednotka 8-17 k

2 654,-

kód
003-RJ817

ídící jednotka 11-20 k

4 101,-

kód
0006-RJ1120

ídící jednotka 11- 20 k LCD

4 825,-

kód
0005-RJ1120L

ídící jednotka 20 - 28 k

4 825,-

kód
0030-RJ2028

ídící jednotka Party Relax

6 996,-

kód
0040-RJPR
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ídící jednotka pro 5 - 10 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
9 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení

ídící jednotka pro 8 - 17 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
9 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení

ídící jednotka pro 8 - 17 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
9 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

bloka ní vstupy

ídící jednotka pro 11 - 20 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
9 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

bloka ní vstupy
LCD displej (komfort ovládání)

ídící jednotka pro 20 - 28 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
6 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

ídící jednotka pro 11 - 18 schod + 2
samostatné kanály

max. 1A na 1 svítidlo (12W)
10 speciálních efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

LCD displej (komfort ovládání)
bloka ní vstupy



Typ Základní funkce - popis MOC v . DPH
ídící jednotka 18 + 2 STYLE

6 272,-

kód
0045-RJPR

ídící jednotka 11 - 17 k LCD DIN

5 066,-
kód
0008-RJ1117

ídící jednotka 11 - 17 GREEN

5 307,-

kód
0020-RJ1117GR

ídící jednotka 11 - 17 BLUE

6 272,-

kód
0010-RJ1117BL

ídící jednotka 11 - 17 RED

8 444,-

kód
0015-RJ1117RE

2

ídící jednotka pro 11 - 18 schod + 2
samostatné kanály

max. 1A na 1 svítidlo (12W)
10 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení LCD

displej (komfort ovládání)

ídící jednotka pro 11 - 17 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
10 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

bloka ní vstupy
LCD displej (komfort ovládání)

ídící jednotka pro 11 - 17 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
10 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

bloka ní vstupy
LCD displej (komfort ovládání)

ídící jednotka pro 11 - 17 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
10 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

bloka ní vstupy
LCD displej (komfort ovládání)

montáž na DIN lištu do rozvad e

ídící jednotka pro 11 - 17 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
10 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

bloka ní vstupy
LCD displej (komfort ovládání)



Typ Základní funkce - popis MOC v . DPH
ídící jednotka 11 - 17 YELLOW

5 790,-

kód
0025-RJ1117YE

asova  pro jednotky s bloka ními vstupy

1 689,-

kód
TIME001

asova  pro ízení idel

1 689,-

kód
TIME002

asova  pro ízení LED osv tlení

2 895,-

kód
TIME003

asova  pro idla SHARP

1 689,-

kód
TIME004

idlo MINI PIR HC

193,-

kód
PIRH
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ídící jednotka pro 11 - 17 schod
max. 1A na 1 svítidlo (12W)
10 efekt  pr hu osv tlení

plynulý náb h a dob h osv tlení
volitelná funkce trvalého podsvícení

bloka ní vstupy
LCD displej (komfort ovládání)

interní hodiny se  zálohováním
výstupy pro propojení s íd. jednotkami

bez možnosti p ipojení idel
hodinové bloka ní sekvence - páry m síc

interní hodiny se  zálohováním
výstupy pro propojení s íd. jednotkami
možnost p ipojení více idel najendou

hodinové bloka ní sekvence - páry m síc

základní automatizace LED osv tlení
interní hodiny se zálohováním

možnost p ipojení více idel najednou
hodinové bloka ní sekvence - páry m síc

2 odd lené výstupy  12V/3A

speciální verze asova e pro idla SAHRP
interní hodiny se zálohováním

výstupy pro propojení s íd. jednotkami
možnost p ipojení více idel najednou

hodinové bloka ní sekvence - páry m síc

PIR idlo se širokým úhlem snímání
možnost zúžení úhlu vhodnou montáží dlouhý

dosah v jednotkách metr



Typ Základní funkce - popis MOC v . DPH
idlo PIR MINI

482,-

kód
PIRM

idlo IR reflexní

386,-

kód
IR001

idlo reflexní SHARP

675,-

kód
IRS

idlo reflexní SHARP MINI

820,-

kód
IRSM
Maska idla PLAST

193,-

kód
MPL
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PIR idlo se širokým úhlem snímání
možnost zúžení úhlu vhodnou montáží dlouhý

dosah v jednotkách metr
minimální instala ní rozm ry

IR reflexní idlo
úzký úhel snímání
dosah 70 - 80cm

ideální pro uzav ená schodišt
(mezi st nami)

IR reflexní idlo
úzký úhel snímání d
osah do cca 130cm

ideální pro otev ená schodišt

IR reflexní idlo
úzký úhel snímání d
osah do cca 130cm

ideální pro otev ená schodišt
minimální instala ní rozm ry

plastová maska pro montáž idel do instala ní
krabice KU68



Typ Základní funkce - popis MOC v . DPH
Maska idla imitace ALU

338,-

kód
MAL
Maska idla DIBOND

482,-

kód
MDI

idlo denního osv tlení 12V

kód 290,-
CDO001

idlo denního osv tlení DIN 230V

kód 350,-
CDO002

idlo denního osv tlení 230V

299,-
kód
CDO003
Spínaný zdroj pro LED pr myslový 40W

kód 245,-
ZDRP01040
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plastová maska s imitací ALU povrchu pro
montáž idel do instala ní krabice KU68

maska  pro montáž idel do instala ní  krabice
KU68  - materiál plast plátovaný  hliníkem

soumrakový spína   12V/ 8A
regulace citlivosti a hystereze

idlo s možností p ipojení vodi i mimo DPS
klidová spot eba  do 2mA

soumrakový spína  s externím idlem IP68
max. zát ž  10A

regulace citlivosti
klidová sp. 1W

soumrakový spína  s externím idlem IP68
max. zát ž 10A

regulace citlivosti
klidová sp. 1W

spínaný zdroj  12V/40W s ochranou proti
etížení , p eh átí  a zkratu

regulace výst. nap tí +-10%



Typ Základní funkce - popis MOC v . DPH
Spínaný zdroj pro LED pr myslový 75W

kód 310,-
ZDRP01075
Spínaný zdroj pro LED pr myslový 120W

kód 410,-
ZDRP01120
Spínaný zdroj pro LED zapouzd ený 30W

kód 265,-
ZDRZ02030
Zm na cen vyhrazena, p i objednání platí aktuální ceny v e-shopu www.usporneji.cz .

LED pásky s ohledem na široké množství typ  dodáváme pouze na v tší projetkty.

E-shop pro objednání :
Milan Melichar
Švehlova 1732/52
664 51 Šlapanice

: 43405169

Dodací termíny: Platební podmínky:
skladové položky - expedice do 24h.  - dobírka
ostatní do 10dn  - platba p evodem p ed dodáním

Doprava: PPL
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www.usporneji.cz

spínaný zdroj  12V/75W s ochranou proti
etížení, p eh átí a zkratu

regulací výst. nap tí  +- 10%

spínaný zdroj  12V/120W s ochranou proti
etížení, p eh átí  a  zkratu

regulace výst. nap tí +- 10%

spínaný zdroj  12V/30W s ochranou proti
etížení, p eh átí a zkratu

zapouzd ené provedení odolné proti vlhkosti



ipravované produkty
ídící jednotka 5-10 LCD

veze 5-10 s LCD displ.

dostupnost 11/2016
kód
0002-RJ510L

ídící jednotka 5-10 LCD SHARP

verze 5-10 pro senzory SHARP

dostupnost 11/2016
kód
0003-RJ510LS

ídící jednotka 11-20 LCD SHARP

verze 11-20 pro senzory SHARP

dostupnost 11/2016
kód
0007-RJ1120LS

ídící jednotka 11-17 LCD SHARP DIN

verze 11-17 pro senzory SHARP

kód dostupnost 12/2016
0009-RJ1117LS
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