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Ясна
концепция
Merten M-Plan



Merten M-Plan
Съвършен дизайн в два цвята, които позволяват да
постигнете желаната цветова комбинация във всяко
помещение. С гамата в алуминий и антрацит, Merten
M-Plan предлага множество възможности за оформление
на офис интериори.

Алуминий

Антрацит

Ключ Merten M-Plan, цвят алуминий с антибактериален ефект,
оригинален размер на продукта

+
>

антибактериален
ефект
защита срещу
инфекции


Неподправена
елегантност
Гама от стъкло Merten M-Plan



Гама от стъкло 		
Merten M-Plan
Понякога се нуждаете от нещо съвършено различно.
Например, от ключове Merten M-Plan с рамка от стъкло.
Сензационна гама, отличаваща се с висококачествени
материали и изключителни цветове на рамката.
Елегантните стъклени рамки можете да комбинирате 		
с всички механизми на Merten System M.

Диамант

Рубин

Блестящо бяло

Сапфир

Оникс

Махагон

Ключ Merten M-Plan с рамка от стъкло, блестящо бяло, оригинален
размер на продукта

>

разнообразие
от цветове!


Динамичен и
елегантен дизайн
Merten M-Arc



Merten M-Arc
Гама ключове за всеки, който обича плавните линии. Merten M-Arc
привлича не само с интересните цветови комбинации, но и с
динамичния преход от капака на механизма към рамката, заради който
не бихте могли да ги сбъркате. Както може да се очаква от Merten
System M, капаците на механизмите и рамките се предлагат в голямо
разнообразие от цветове.

Пясък

Тъмно синьо

Ключ Merten M-Arc, цвят алуминий, оригинален размер на продукта

Алуминий

>

Антрацит

разнообразие
от цветове!


Безкраен
избор от
функции



Неограничени опции
Нашата гама се отличава с разнообразие от функции и
така успява да предложи най-добрите решения за всяко
приложение: в жилищни сгради, офиси, хотели, болници,
училища и др.
Представяме няколко примера, които илюстрират
голямото разнообразие на Merten System M с
механизми за повече от 150 функции.

!

оптимално
решение за
всяко
изискване

Селекция от гамата на Merten System M

Контактен излаз

Ключ с поле за етикет

Ключ с поле за символ

Ключ

Сериен ключ

Ключ за управление на
щори

Ротативен димер

Термостат

Телефонна розетка

Детектор за движение за
вграден монтаж

Детектор за присъствие,
за вграден монтаж

Ключ

+

множество
функции


Гъвкавост на
системата
Merten System M

10

Принципът на системата – Merten System M
Система с множество възможности за комбиниране.
Това е причината Merten System M да бъде една от
най-гъвкавите гами ключове. Вариантите за дизайн и
тип повърхност могат да се комбинират помежду си,
без да се налага подмяна на механизма. Нито една
друга гама ключове не предлага по-голямо
разнообразие и гъвкавост за адаптиране към новите
изисквания за дизайн. Механизмите на Merten System M
са подходящи при всички опции за рамки и повърхност.
Достатъчно е да подмените рамката или механизма.

Механизъм за вграден монтаж

+

Механизъм

Принципът на системата

+

Рамка

=

Рамки Merten M-Arc

Цялостен продукт

Merten M-Arc

Лесна употреба
Механизмите за вграден монтаж на Schneider Electric
имат здрав придържащ пръстен.
Пръстенът предпазва от изкривяване или деформация
на механизма по време на монтаж и позволява
безупречен монтаж дори при леко неравни
повърхности. В придържащия пръстен има заключваща
система за лесен монтаж на различни комбинации.
Това означава, че вие трябва да направите прецизно
подравняване само за първия монтаж на механизма.
Всички други механизми на комбинацията, след това се

За монтаж в конзола:
лесно изваждане и подравняване
посредством завъртане настрани
Лесно достъпно лостче за
освобождаване

инсталират спрямо заключвашата система и
подходящото разположение на щифтовете.
Двойните бързи клеми осигуряват здрава връзка.
Промяната на щифтовото разпределение е лесно,
благодарение на лесно достъпните освобождаващи
лостчета.
Неизтриваемите етикети в основата на ключа със
символ и схема на веригата и клемното разпределение,
помага да работите бързо и лесно.

Регулиране на разположението на
винта според монтажната конзола
Схеми на веригата на
гърба на механизма

Намалена дълбочина за монтаж
24 mm

Ясни означения

Правилно поставяне на
щифтовете
Бързи клеми за безопасно окабеляване 		
с проводник със сечение 2.5 mm

Етикет за помощ при
сваляне на изолацията

Сигурно захващане,
благодарение на
здравите щифтове

Лесно подравняване и монтаж
на няколко комбинации,
благодарение на задържащите
пръстени с взаимна блокировка
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MKTBG-UT-27

Make the most of your energy
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