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Cedar Plus

Protecţie IP44
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Cedar Plus oferă soluţii sigure, 
rezistente şi uşor de instalat pentru 
toate mediile cu umiditate mărită din 
interior sau exterior.

Protecţie IP44

Forma frumoasă şi materialele de 
foarte bună calitate plus designul 
modern fac Cedar Plus perfect 
pentru toate aplicaţiile.



3

*material plastic rezistent la 
şocuri, încălzire, substanţe 
chimice şi radiaţie UV

Cedar Plus este o 
gamă de aparate 
robuste şi rezistente   
la intemperii din 
poliamidă* şi grad 
de protecţie IP44.

 Robust 

Cedar Plus - o gamă de produse sigure, vă 
pune la dispoziţie prize cu protecţie pentru 
copii.

 Uşor de instalat

 Sigur

1

2

3

2

2. Garnituri
Instalaţi produsul cum 
doriţi, cu garnitura plată 
sau cu cea piramidală.
Amândouă garniturile 
sunt reversibile şi asigură 
gradul de protecţie IP44.

3. Terminale înalte 
Terminalele înalte 
ale întrerupătoarelor 
şi prizelor permit 
conectarea sigură 
a mecanismelor şi 
conductoarelor.

1. Sistem rapid
Sistemul rapid de 
închidere vă permite să 
economisiţi timp. Doar 
conectaţi placa frontală 
cu placa de bază şi 
gata! Nu aveţi nevoie de 
şuruburi.
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Oferta de produse

    Întrerupătoare 16 AX - 250 V c.a.
                              
 Întrerupătoare

simplu dublu

Culoare
 alb WDE000510 WDE000550

cap scară cruce

Culoare
 alb WDE000560 WDE000570

bipolar

Culoare
 alb WDE000520

 Întrerupătoare cu indicator luminos
simplu dublu

Culoare
 alb WDE000514 WDE000551

cap scară cruce

Culoare
 alb WDE000561 WDE000571

bipolar

Culoare 
 alb WDE000521

 Întrerupătoare cu revenire cu simbol şi indicator luminos
simplu cu simbol sonerie simplu cu simbol lumină

Culoare
 alb WDE000515 WDE000516

  

WDE000510 WDE000550

WDE000514 WDE000551

WDE000620

WDE000515
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               Prize 16 A - 250 V c.a.

 Prize cu împământare şi obturatoare
simplă simplă, capac transparent

Culoare
 alb WDE000541 WDE000543

dublă dublă, capac transparent

Culoare
 alb WDE000523 WDE000525

WDE000541

WDE000525

Oferta de produse
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 Combinaţii
Priză schuko şi întrerupător simplu

Culoare
 alb WDE000500

Priză schuko şi întrerupător bipolar

Culoare
 alb WDE000502

Priză schuko şi întrerupător cap scară

Culoare
 alb WDE000504

 
Priză schuko şi întrerupător simplu cu indicator luminos

Culoare
 alb WDE000501

Priză schuko şi întrerupător bipolar cu indicator luminos

Culoare
 alb WDE000503

Priză schuko şi întrerupător cap scară cu indicator luminos

Culoare
 alb WDE000505

 Accesorii
clapă basculantă cu portetichetă

Culoare
 alb WDE000506

Oferta de produse

WDE000500

WDE000504

WDE000501

WDE000506
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Întrerupătoare 
16 AX - 250 V c.a.

Întrerupătoroare  alb p.4
 simplu WDE000510

dublu WDE000550
cap scară WDE000560

 cruce WDE000570
bipolar WDE000520

Întrerupătoare cu indicator luminos
 simplu WDE000514

dublu WDE000551
cap scară WDE000561
cruce WDE000571
bipolar WDE000521

Buton cu revenire
16 A - 250 V c.a.

Întrerupătoare cu revenire
simplu cu simbol sonerie WDE000515
simplu cu simbol luminos WDE000516

 

Prize 
16 A - 250 V c.a.

Priză cu împământare şi obturatoare p.5
simplă WDE000541
simplă, capac transparent WDE000543
dublă WDE000523
dublă, capac transparent WDE000525

Combinaţii 
16 AX - 250 V

Priză standard german şi întrerupătoare   p.6
simplu WDE000500
bipolar WDE000502
cap scară WDE000504

Priză standard german şi întrerupătoare cu indicator luminos
simplu WDE000501
bipolar WDE000503
cap scară WDE000505

Accesorii Clapă
clapă cu portetichetă WDE000506

WDE000550

WDE000515

WDE000500

WDE000506

Ghid de selecţie rapidă

WDE000540

WDE000585
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Bucureşti
Tel:   (40) 21 203.06.60
Fax: (40) 21 232.15.98
www.schneider-electric.ro

Centrul Suport Clienţi
Tel:   (40) 21 203.06.06
ro-csc@ro.schneider-electric.com

 Schneider Electric
România SRL

În conformitate cu evoluţia normelor şi a produselor, datele 
indicate în textul şi imaginile din acest material nu ne 
angajează decât după consultarea agenţiilor Schneider Electric.

Make
the most 
of your energy


