GEWISS S.P.A.
I - 24069 CENATE SOTTO - Via A. Volta, 1 (Bergamo) - Włochy
Faks +39 035 945 222 - Tel. +39 035 946 111
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com
PB 22003 PL - 06.05

Odwiedź www.gewiss.tv lub zapytaj twojego
instalatora, zrozumie, że nie interesują cię byle
jakie instalacje.

ZAPALA JUTRO.

9:56 Uhr

GEWISS RESTART. Jedyny wyłącznik różnicowy,
który po wyłączeniu dopływu prądu,
kontroluje instalacje i uruchamia ją wyłącznie
po sprawdzeniu czy jest bezpieczna.

Istnieje nowa technologia,
która zapobiega niemiłym
niespodzianką po powrocie z wakacji.

8.9.2005

Lodówki, zamrażarki, automatyczne urządzenia nawadniające,
automatyczne sekretarki, faksy, komputery, alarmy antywłamaniowe. Istnieje wiele urządzeń gospodarstwa domowego,
których odłączenie od sieci na dłuższy czas może stać się
problemem.

CSV

Kiedy nie ma cię w domu i zostanie odłączony prąd, w twojej lodówce może się zdarzyć wszystko.
Właśnie dlatego stworzyliśmy ReStart z autodiagnozą , wyłącznik różnicowy, który utrzymuje instalację
elektryczną w twoim domu pod stałą kontrolą Jedyne urządzenie na rynku, które po odłączeniu prądu,
w wyniku burzy lub spadku napięcia, kontroluje automatycznie bezpieczeństwo instalacji i uruchamia
ją wyłącznie wtedy, jeżeli nie wykryje żadnej nieprawidłowości. Urządzenie można zainstalować w
domowej centralce, i jest ono jedynym, które automatycznie przeprowadza test urządzenia
różnicowego co tydzień i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny,
zarówno kiedy jesteś w domu jak i poza nim. ReStart, automatyczne uzbrojenie urządzeń
różnicowych, to produkt markiy
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Produkty zamieszczone w niniejszym folderze są dostępne w
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RESTART. Relight your life.
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Z badań szacunkowych wynika, że
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A ty? Czy wiesz, że
powinieneś regularnie
przeprowadzać test
wyłącznika krańcowego? Od dzisiaj
Gewiss oferuje ci rozwiązanie: RESTART z
autodiagnozą, który zawiera również
funkcje automatycznego uzbrojenia
wyłącznika różnicowego.
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Chcesz utrzymać twoją instalacje pod kontrolą? Activo zrobi to za Ciebie!
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RESTART z Autodiagnozą, by chronić
Ciebie i Twoją rodzinę, co siedem dni
automatycznie
przeprowadza
test
wyłącznika różnicowego.
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RESTART to rewolucyjne urządzenie, które po wyłączeniu prądu w
wyniku burzy lub spadku napięcia,
automatycznie
uruchamia
zasilanie w domu.

Możesz zainstalować RESTART lub RESTART z autodiagnozą w centralce
domowej lub w GEWISS ACTIVO.
Gama RESTART może być
instalowana w centralce

AUTODIAGNOZA: całkowite bezpieczeństwo w czasie

Gewiss Activo o zaa-

KONTROLA INSTALACJI: wstępna diagnoza instalacji

wansowanej technologii,

AUTOMATYCZNE UZBROJENIE: bezpieczne przywrócenie dopływu prądu

aby zapewnić całkowitą
kontrolę instalacji elek-

STEROWANIE łADUNKAMI: gwarancja ciągłości

trycznej Jest ona w pełni

BIOCOMFORT: bezpieczne sny bez pól elektromagnetycznych
A dodatkowo ACTIVO, aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej

zintegrowana z Serią 90.
STANDARDOWA CENTRALKA
GEWISS ACTIVO

ZAPYTAJ ELEKTRYKA!

