
Mureva Styl IP55

Odporność na warunki atmosferyczne.
Idealnie sprawdza się w obiektach niezadaszonych, 
basenach, myjniach samochodowych, itp.

Błyskawiczny i wygodny montaż 
mechanizmu w podstawie

Pojemne podstawy, umożliwiające prowadzenie 
przewodu za mechanizmem

Rozszerzona funkcjonalność serii,
dzięki możliwości zamontowania modułów 45x45 mm

Kolory: biel i antracyt

Wersja podtynkowa i natynkowa

/

Wysoki poziom ochrony IP55. 
Ochrona przed pyłem i strugą wody laną na obudowę 
z dowolnej strony, pod ciśnieniem 12,5l/min

Bardzo duża wytrzymałość na uderzenia 
(wytrzymałość mechaniczna IK08)

2
W zestawie szybkozłączka 2x2,5 mm

Elastyczne wejście kablowe umożliwiające 
podłączenie rurek i przewodów o o do 20 mm

Gniazdo zasilające 
2P+PE, 
antracyt

MUR35031

Łącznik uniwersalny
(pojedynczy/schodowy),

biały
MUR39021

Mechanizm 
łącznika awaryjnego 
zwalniany kluczem  

MUR35052

Mechanizm 
łącznika trójpozycyjnego,

antracyt  
MUR35061



Potrzebujesz pomocy w doborze? 
Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta

 

 

 

 

 

 
 

 

   +48 22 511 84 64
poland.helpdesk@se.com

 

  

 

 
PRODUKTY KOMPLETNE

Łączniki i przyciski

 

Gniazda zasilające

MUR35031 Gniazdo 2P+PE, antracyt

MUR39030 Gniazdo 2P+PE, białe

MUR36030 Gniazdo 2P+PE zaciski śrubowe, antracyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUR36028 Gniazdo 2P+PE podwójne, antracyt

MUR36037 Gniazdo 2P+PE potrójne, antracyt

Zestaw gniazda zasilającego + łącznik schodowy

MUR36025 Łącznik schodowy+gniazdo 2P+PE, antracyt

Funkcje specjalne

MUR39067 Łącznik czasowy, biały

MUR34526 Lampka sygnalizacyjna

AKCESORIA
MUR34201 Klawisz z symbolem dzwonka, antracyt

MUR39201 Klawisz z symbolem dzwonka, biały

MUR34202 Klawisz z symbolem światła, antracyt

MUR39202 Klawisz z symbolem światła, biały

MUR34203 Klawisz z polem opisowym, antracyt

MUR39203 Klawisz z polem opisowym, biały

MUR34204 Klawisz do mechanizmu z podświetleniem, antracyt

MUR39204 Klawisz do mechanizmu z podświetleniem, biały

MUR34205 Klawisz podwójny do mechanizmu z podświetleniem, antracyt

MUR39205 Klawisz podwójny do mechanizmu z podświetleniem, biały

MUR34004 Pola opisowe zestaw 10 wzorów

MUR34007 Uszczelka IP44 do podtynkowego montażu

MUR34206 Zaślepki montażowe zestaw 10 par

MUR34555 Żarówka do sygnalizatora

MUR34556 LED do sygnalizatora

MUR35110 Podstawa do montażu wkładów w standardzie 45x45mm, antracyt

MUR39110 Podstawa do montażu wkładów w standardzie 45x45mm, biała

MUR35007 Zestaw 10 dławic kablowych, antracyt

MUR39007 Zestaw 10 dławic kablowych, biały

MUR35008 Zestaw 10 dławic dla rur elektroinstalacyjnych, antracyt

MUR39008 Zestaw 10 dławic dla rur elektroinstalacyjnych, biały

MUR37931 Wypust kablowy dla 3x2,5mm2 (bez podstawy), antracyt

KOMPONENTY

 
Łączniki i przyciski

 

MUR37021

 

Mechanizm łącznika uniwersalnego, antracyt*

MUR39723

 

Mechanizm łącznika uniwersalnego, biały*

MUR35019

 

Mechanizm łącznika uniwersalnego podwójnego, antracyt**

MUR39022

 

Mechanizm łącznika uniwersalnego podwójnego, biały**

MUR35025

 

Mechanizm łącznika uniwersalnego z podświetleniem, antracyt*

MUR39024

 

Mechanizm łącznika uniwersalnego z podświetleniem, biały*

MUR35020

 

Mechanizm łącznika krzyżowego, antracyt

MUR39023

 

Mechanizm łącznika krzyżowego, biały

MUR35034

 

Mechanizm łącznika 2-biegunowego, antracyt

MUR39033

 

Mechanizm łącznika 2-biegunowego, biały

MUR35027

 

Mechanizm przycisku, antracyt

 

MUR39027

 

Mechanizm przycisku, biały

 

MUR35127

 

Mechanizm przycisku z podświetleniem, antracyt

MUR39127

 

Mechanizm przycisku z podświetleniem, biały

MUR35326

 

Mechanizm przycisku podwójnego, antracyt

MUR35228

 

Mechanizm przycisku podwójnego z podświetleniem, antracyt

MUR34029

 

Mechanizm przycisku z polem opisowym, antracyt

MUR39129

 

Mechanizm przycisku z polem opisowym, biały

Gniazda zasilające

 

MUR36133

 

Mechanizm gniazda 2P+PE zaciski bezgwintowe, antracyt

MUR39133

 

Mechanizm gniazda 2P+PE zaciski bezgwintowe, biały

MUR38030

 

Mechanizm gniazda 2P+PE zaciski śrubowe, antracyt

Funkcje specjalne

 

MUR35062

 

Mechanizm łącznika dwupozycyjnego, antracyt

MUR35061

 

Mechanizm łącznika trójpozycyjnego, antracyt

MUR35052

 

Mechanizm łącznika awaryjnego zwalniany kluczem

MUR35053

 

Mechanizm łącznika awaryjnego zwalniany obrotem

MUR35042

 

Mechanizm przycisku roletowego, antracyt

Podstawy natynkowe

 

MUR37911 Podstawa naścienna 1x, antracyt

MUR39911 Podstawa naścienna 1x, biała

MUR37914

 

Podstawa naścienna 2x pozioma, antracyt

MUR39914

 

Podstawa naścienna 2x pozioma, biała

MUR37912

 

Podstawa naścienna 2x pionowa, antracyt

MUR39912

 

Podstawa naścienna 2x pionowa, biała

MUR37713

 

Podstawa naścienna 3x pozioma, antracyt

MUR39913

 

Podstawa naścienna 3x pozioma, biała

Podstawy podtynkowe

MUR34108

 

Podstawa podtynkowa 1x z pazurkami montażowymi, antracyt

MUR39108

 

Podstawa podtynkowa 1x z pazurkami montażowymi, biała

MUR34107

 

Podstawa podtynkowa 1x, antracyt

MUR39107 Podstawa podtynkowa 1x, biała

MUR34101 Podstawa podtynkowa 2x pozioma, antracyt

MUR39101 Podstawa podtynkowa 2x pozioma, biała

MUR34151 Podstawa podtynkowa 2x pionowa, antracyt

MUR39151 Podstawa podtynkowa 2x pionowa, biała

MUR34109 Podstawa podtynkowa 3x pozioma, antracyt

MUR39109 Podstawa podtynkowa 3x pozioma, biała

Mureva Styl IP55

 MUR35021 Łącznik uniwersalny, antracyt*

 
MUR39021 Łącznik uniwersalny, biały*

 

MUR35022 Łącznik podwójny uniwersalny, antracyt**

MUR35023 Łącznik krzyżowy, antracyt

 

MUR35033 Łącznik 2-biegunowy, antracyt

 

MUR35024 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, antracyt*

MUR35026 Przycisk, antracyt

MUR39026 Przycisk, biały

MUR35028 Przycisk z podświetleniem, antracyt

MUR35067 Łącznik czasowy, antracyt

*  może być zastosowany jako łącznik jednobiegunowy lub schodowy
** może być zastosowany jako łącznik świecznikowy lub podwójny schodowy

Dowiedz się więcej 
o serii Mureva Styl IP55!
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