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N OWO ś CI

DYSTRYBUTOR INSTALATOR

pewność informacji, która dociera do
końcowego użytkownika: obecność w
centrach handlowych, spotach
telewizyjnych, kampaniach reklamowych

Kompleksowa instalacja
elektryczna

Rynek

Logistyka

pewność 15 000 doskonale
współdziałających ze sobą produktów,
które gwarantują oszczędności skali oraz
jednolitą estetykę i funkcjonalność

Bezpieczeństwo

pewność najnowocześniejszej
logistyki, gwarantującej dostawę
produktów na terenie całej
Europy w ciągu 48/72 godzin

pewność rozwiązań
technicznych służących
do zapewnienia
bezpieczeństwa osobom
i budynkom

Dział Pomocy
Technicznej

Design

pewność uzyskania pomocy od
specjalistów ds. produktu, będących
do dyspozycji w celu udzielania
odpowiedzi na pytania o charakterze
technicznym oraz dotyczące
rozwiązań stosowanych w
konkretnych przypadkach

gwarancja dopracowanej
estetyki oraz stylu, który
dostosowuje się do każdego
otoczenia oraz do każdych
wymagań

Funkcjonalność

Szkolenie

pewność produktów wymyślonych i
zaprojektowanych w celu
zaspokojenia najbardziej
zróżnicowanych wymagań rynku
elektrotechnicznego

pewność posiadania zawsze
najbardziej aktualnych
informacji o nowych
technologiach i zmianach na
rynku elektrotechnicznym

Portal & GEWISS Club

pewność ciągłego otrzymywania wiadomości o
nowościach związanych z produktem oraz o
akcjach promocyjnych i informacyjnych

Sektor
produkcji

ZLECENIODAWCA

Dla całego
sektora produkcji.

Gwarancja marki.
Komunikacja

PROJEKTANT

Narzędzia &
Oprogramowanie

Kompleksowa Instalacja Elektryczna GEWISS jest jedynym
rozwiązaniem technicznym, które może zaspokoić
wszystkie wymagania inżynierii budownictwa w sektorze
mieszkaniowym, usługowym oraz przemysłowym.
Dzięki ponad 15 000 produktom katalogowym,
zaprojektowanym w celu umożliwienia łączenia ich między
sobą, GEWISS optymalizuje oraz polepsza wydajność
magazynu i zapewnia korzystne oszczędności skali.
Wybierając Kompleksową Instalację Elektryczną, można
zawsze kontrolować czas i koszty realizacji nawet
najbardziej złożonych rozwiązań inżynierii budowlanej,
uzyskując maksymalnie jednolitą estetykę i
funkcjonalność produktów, które go tworzą.
Oprogramowanie, instrukcje i podręczniki techniczne firmy
GEWISS stanowią przydatne instrumenty w codziennej
pracy, mogące ułatwić oraz poprawić wydajność
projektowania, wykonywania rysunków oraz obliczania
kosztorysów instalacji elektrycznych.
Pewność, którą może zapewnić jedynie firma GEWISS,
dzięki swojej filozofii działania, która opiera się na rozwoju
jako stałej funkcji zarządzania oraz na nieustannych
inwestycjach w nowe technologie. Są to wartości, które
uczyniły z GEWISS wyróżniającą się markę, będącą
synonimem bezpieczeństwa, designu i funkcjonalności.

pewność dokumentacji bogatej w
treści techniczno-handlowe z
dołączonym oprogramowaniem do
tworzenia rysunków, projektów i
obliczania kosztorysów instalacji
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Dostępny u najlepszych dystrybutorów

Najbardziej zaawansowany
design czeka tylko na
jedno Twoje dotknięcie.
Zintegrowany system CHORUS przedstawia
trzy różne linie. Trzy wymienne płyty, trzy
wyjątkowe rozwiązania, które stanowią krok
naprzód dla całego sektora produkcji
obejmującego rynek elektrotechniczny.
ONE, LUX oraz ART mają harmonijne i oryginalne
kształty, które mogą wzbogacić każde otoczenie.
Wykonane z metalu oraz cenionych materiałów,
nowe płyty CHORUS charakteryzują się wyjątkową
elegancją, która może być porównywana
wyłącznie z innowacyjnym charakterem
wygodnego montażu.

One

Lux

Wyniki dostępne w środkowym, pojedynczym,
podwójnym i potrójnym module, o niedużych
wymiarach, umożliwiają zadziwiającą ergonomię
oraz wyjątkową w swoim rodzaju elastyczność
obsługi.

System CHORUS

Art
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Przepiękne oczy oraz
spojrzenie, które dociera
w każde miejsce.
Linie nowych wideofonów CHORUS przyciągają
spojrzenie ze względu na swoją wyjątkową
elegancję, lecz stają się nieocenione, gdy odkryje
się ich doskonałe zintegrowanie z płytami
nowego systemu CHORUS.
Należy do tego dodać zadziwiająco wygodny sposób
montażu z zastosowaniem technologii 2
niespolaryzowanych przewodów, przetestowanych w
celu zagwarantowania maksymalnej wydajności.
System złożony z wielu elementów, zapewniający
pokrycie do 48 użytkowników, który można
połączyć z telekamerami systemów nadzoru wideo.
W przypadku użycia systemu CHORUS z funkcją
zdalnego sterowania, obrazy z wideo oraz
rozmowy z domofonu przesyłane są bezpośrednio
do komputera osobistego lub do telefonu
komórkowego.

System CHORUS
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SYSTEM RF

Odetnij połączenia
z przeszłością.
Nowy chronotermostat na fale
radiowe Seria S YSTEM RF , z
możliwością włączenia również
za pomocą telefonu, pozwala na
sterowanie temperaturą z któregokolwiek
miejsca w domu: w każdej chwili w ciągu
dnia, w kuchni, w salonie lub w sypialni
panuje najbardziej odpowiednia
temperatura. Wszystko to jest dostępne
bez wykonywania prac murarskich, dzięki
rewolucyjnej technologii bezprzewodowej.
Chronotermostat jest podłączony do
systemu sterowania i kontroli na fale
radiowe, zapewniając całkowitą swobodę
wyboru.

SYSTEM RF
Chronotermostat na fale radiowe z możliwością sterowania

jest dostępny w
wersji z przyciskiem
białym lub czarnym
i łączy się z Serią

za pomocą telefonu
Ergonomiczny design w celu uzyskania maksymalnej
czytelności

SYSTEM TOP oraz VIRNA,

Łatwość instalacji oraz swoboda poruszania się
Ułatwiony sposób programowania

które występują w 14 wersjach kolorystycznych.

Seria SYSTEM RF

Funkcje przyjęcia i święta
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POLECENIE

ZDALNEGO
STEROWANIA URZňDZENIEM
RESTART

AUTOTEST
RESTART

Ponownie rozpala
Twoje życie.

RÓ ż NICÓWKI Z FUNKCJň

Rewolucyjne urządzenie do automatycznego uzbrajania wyłączników różnicowych,
z kontrolą instalacji. Od dziś piorun lub
przeciążenie nie stanowi już problemu:

KOMPAKTOWE

WY ł ňCZNIKI
MAGNETOTERMICZNE

już nigdy nie pojawią się odłączone
systemy alarmowe, rozmrożone lodówki

BIOCOMFORT

lub wyłączone urządzenia. Urządzenie
RESTART jest dostępne wraz z unikalną
WłňCZONY

funkcją AUTOTEST, umożliwiając wykonanie
cotygodniowej autodiagnostyki różnicówki
bez wyłączania zasilania urządzenia. Serię
tę można podłączyć do centralki Activo,

SYGNALIZACJA

kontrolującej instalację elektryczną,
zintegrowanej z systemem CHORUS pod
względem estetyki i funkcjonalności.

System CHORUS
CENTRALKA ACTIVO
SYSTEM CHORUS

POLECENIA
NIEPRIORYTETOWE

LAMPA ZABEZPIECZAJňCA PRZED
PRZERWAMI W DOSTAWIE PRňDU

URZňDZENIE RESTART

Z FUNKCJň

AUTOTEST
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76 CO

Coraz lepiej
połączeni.
Ponad 500 kodów pełnej oferty
złączy wielobiegunowych, metalowych puszek rozgałęźnych oraz
akcesoriów, gwarantuje
przekazywanie energii oraz sygnałów
w środowisku przemysłowym. Nowa
Seria 76 CO posiada idealne cechy
umożliwiające zastosowanie w
jakimkolwiek miejscu: od automatyki
przemysłowej i robotów do
zastosowań w tablicach rozdzielczych
w maszynach, również w obecności
olejów, substancji agresywnych i

TRZY MIĘDZYNARODOWE PATENTY
Patent dotyczący estetyki
System zamykania
Zamknięcie przewodu

pyłów.
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68 Q-MC
Energia w każdym miejscu.
Seria 68 Q-MC w nowej szacie: cała gama
stacji rozdzielczych jest odtąd dostępna także
w wersji białej, oferując jeszcze bardziej
elegancką stylistykę harmonizującą z pejzażem.
Oferta zawiera nowe modele kompaktowe
przeznaczone do unoszących się na wodzie
nabrzeży pomostowych, kempingów, zewnętrznych osiedli willi i budynków rezydencjalnych,
parków i placów, targowisk oraz do zastosowań
mobilnych.
Prosty i elegancki design stacji przekaźnikowych
68 Q-MC może być już podziwiany w prestiżowych zastosowaniach portowych, miejskich oraz
sektora usługowego, które można zobaczyć,
wchodząc na stronę internetową gewiss.com
Ta seria łączy się z gniazdami oraz wtyczkami
przemysłowymi IEC 309 oraz z serią do szybkiego
okablowania: jest to pierwszy system połączeń
przemysłowych, który umożliwia okablowanie i
montaż urządzenia bez użycia śrub oraz bez
przygotowania przewodu. Kompletna gama
produktów, aby zaspokoić każde wymaganie.
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Tradycyjna umiejętność projektowania innowacyjnych rozwiązań firmy GEWISS wyraża się najpełniej w sektorze techniki oświetleniowej. Dzięki
doświadczeniu w rozwijaniu nowych technologii oraz używaniu awangardowych materiałów, firma GEWISS oferuje gamę produktów idealnie
nadających się do każdego typu zastosowania: w przemyśle, oświetleniu drogowym, dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do rozwiązań w
nagłych przypadkach. Proces produkcji podlega dokładnym kontrolom jakościowym, które obejmują nadzór poszczególnych faz konstrukcji i
testowanie 100% produktów na końcu linii produkcyjnej. Firma GEWISS poświęca również tyle samo uwagi testowi niezawodności działania oraz
kierowaniu działem pomocy technicznej. W celu jak najprostszego przybliżenia Państwu przyszłości w dziedzinie techniki oświetleniowej, firma
udostępnia Państwu oprogramowanie GEWISS Prolite – niezwykle przydatne narzędzie służące do "oświetlenia" Państwa projektu.

Przyszłość jawi się
w nowym świetle.
Oświetlenie terenów publicznych.
Specjalny słup posiadający patent umożliwia
wyjątkowo wygodny montaż serii PLACE do
oświetlania terenów publicznych lub
rezydencjalnych. Do wypróbowanej wytrzymałości
urządzeń na czynniki atmosferyczne należy dodać
obecnie rewolucyjną łatwość okablowania i
dopasowania do indywidualnych potrzeb.
Oświetlenie terenów rezydencjalnych.
POINT zostaje całkowicie zmodernizowany. Nowy
design z korpusem ze specjalnego poliwęglanu
odpornego na działanie czasu, jest dostępny w
dwóch wymiarach wysokości: 447 mm oraz
502 mm. Strumień światła zostaje zoptymalizowany,
dzięki nowej pryzmatycznej obudowie, która
zwiększa efekt oświetlenia w kierunku do dołu.
Konserwacja jest szybka i bezpieczna, dzięki
specjalnym systemom mocowania.

Reflektory z tworzywa termoplastycznego.
Seria reflektorów z tworzywa termoplastycznego
HORUS jest idealna do ogólnego oświetlania lub do
oświetlania scenograficznego, także z zastosowaniem specjalnych kolorowych filtrów. Dzięki
innowacyjnemu projektowi, kompaktowy charakter
reflektorów, również w części optycznej, nie
zmniejsza skuteczności i wydajności oświetlenia.
Solidność materiałów i brak szkieletu powoduje, że
seria ta nadaje się również idealnie do użytku w
środowisku morskim.
Szczelne, podwieszane reflektory
przemysłowe.
Seria Halle szczelnych reflektorów wytłaczanych w
aluminium, o ograniczonych wymiarach pionowych,
spełnia najbardziej różnorodne wymagania techniki
oświetleniowej w obiektach przemysłowych i
sportowych, na terenach handlowych i publicznie
dostępnych. Bogaty wybór odbłyśników, zamknięć
części optycznej i regulacji żarówki lampy
gwarantuje optymalizację projektu oświetlenia.
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4 000

Cztery wielkie dziedziny tematyczne
poświęcone sektorowi budownictwa
mieszkalnego, usługowego, przemysłowego oraz specjalistom z zakresu
techniki oświetleniowej; duży obszar przeznaczony
dla wszystkich uczestników wymienionych sektorów
z
dokładnymi
informacjami
o
usługach
oferowanych za pomocą portalu internetowego oraz
kompletna seria oprogramowania do instalacji
elektrycznej.

m2
powierzchni

Najbardziej poczytne
czasopisma
“GEWISS Zapal światło jutra” to
motto ważnej kampanii reklamowej,
która

została

uruchomiona

w

kwietniu, na stronach czasopism o

80
milionów
odbiorców

największym nakładzie i stopniu
rozpowszechnienia. Przedmiotem kampanii reklamowej,
prowadzonej przez słynną agencję McCann-Erickson,
jest urządzenie RESTART z funkcją AUTOTEST, centralka
ACTIVO oraz SYSTEM RF, których zalety zostały
przedstawione czytelnikom poprzez opis różnych
sytuacji domowych pokazanych w sposób ironiczny.

Centra handlowe
Bari, Bergamo, Cagliari, Catania, Chieti,
Florencja, Mediolan, Modena, Neapol,
Padwa, Perugia, Rzym, Turyn ...

50 000
rodzin w
pierwszym
kwartale

GEWISS powoduje, że centra handlowe są
ważnym punktem komunikacji z szeroką
publicznością.
praktycznym,

Dzięki
klienci

pokazom
największych

centrów handlowych mogą osobiście

sprawdzić zalety oferty GEWISS.

www.gewiss.com
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