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Jsme veselá rodina a máme rádi barvy. Když jsem 
si u manžela prosadila, že vyměníme vypínače 
a zásuvky v celém domě, chtěla jsem jejich barvy 
sladit podle barev stěn. V každém pokoji jinou. 
Proto u nás vyhrálo Tango®.

ABB prospekt Tango® | 04



ABB prospekt Tango® | Barvy designové řady | 05

hnědá

bílá

černá kouřová šedá vřesová červená

šedá slonová kost béžová



bílá

06 | bílá | ABB prospekt Tango®



šedá
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Výrazné Tango®. V barevné škále jsme našli světlé i syté 
barvy a potěšil nás také krásně oblý tvar a lesklý povrch. 
Líbí se nám.
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slonová kost
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béžová
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hnědá
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černá
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Tango®. Odolné a stálé. Jsme početná rodina a vládne 
u nás čilý ruch. Byli jsme ubezpečeni, že Tango® vydrží 
i divokost našich dětí. Zkrátka rodinná elektroinstalace, 
kterou si může dovolit každý.
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kouřová šedá
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vřesová červená
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Všechny přístrojové možnosti řady Tango®

spínač / přepínač /
ovládač / 

ovládač časový

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač

s popisovým polem

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou
a popisovým polem

spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou

spínač trojpólový
se signalizační 
doutnavkou

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

termostat univerzální
s otočným nastavením

teploty

termostat univerzální
s týdenními spínacími

hodinami
zásuvka anténní

TV+R+SAT

zásuvka telefonní
jednonásobná /
zásuvka ISDN

jednonásobná koncová

zásuvka telefonní
dvojnásobná /
zásuvka ISDN

dvojnásobná průchozí
zásuvka anténní

TV+R

regulátor hlasitosti

spínač kartový
stmívač s krátkocestným 

ovladačem
stmívač s otočným

ovladačem
regulátor otáček 

ventilátoru hodiny spínací týdenní
ovládač časový

mechanický

spínač automatický
se snímačem pohybu

(kuželové snímání)

spínač žaluziový 
komfortní s otočným 

ovladačem

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač žaluziový
krátkocestný, s radio-

frekvenčním přijímačem 
pro dálkové ovládání

spínač automatický
se snímačem pohybu

(rovinné snímání)
spínač / ovládač

žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

vysílač radiofrekvenčního 
signálu krátkocestný,
pro dálkové ovládání

spínač / stmívač
krátkocestný, s radio-

frekvenčním přijímačem 
pro dálkové ovládání

novinka

zásuvka komunikační
(pro keystone)

zásuvka komunikační
pro prvky

Reichle & De-Massari 
freenet

zásuvka komunikační
pro prvky

PanduitTM Mini-ComTM svorkovnice pětipólová kryt zaslepovací
osvětlení signalizační 
a orientační s LED
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Hledáte elektromontážní firmu?
Seznam certifikovaných elektromontérů naleznete na Informačním portálu
o domovní elektroinstalaci www117.abb.com



Rámečky pro přístroje

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami,
s ochranou před přepětím 

zásuvka dvojnásobná 
s ochranou před přepětím

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s víčkem

zásuvka bezpečnostní FI-DOS 
s vestavěným

proudovým chráničem,
s clonkami

zásuvka jednonásobná 
s clonkami,

s popisovým polem

zásuvka dvojnásobná
s clonkami

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s optickou 
signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s akustickou 
signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná
s clonkami

novinka

spínač PhoneLINE 
GSM

Rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž.
Rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž.
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Přejete si prohlédnout i prospekty dalších designových řad? 
Kontaktujte nás nebo navštivte www.abb.cz/elektropraga
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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
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.abb.cz /elektropraga


