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VYPÍNAČE

LIVOLO VL-C701-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 – BIELY (RADENIE Č.1 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701-11-dotykovy-vypinac-c-1-biely
LIVOLO VL-C701-11 Dotykový vypínač č.1 biely
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Farebné
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

LIVOLO VL-C701-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 – ČIERNY (RADENIE Č.1 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701-12-dotykovy-vypinac-c-1-cierny
LIVOLO VL-C701-12 Dotykový vypínač č.1 čierny
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Farebné
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA

Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Životnosť

100.000 cyklov MTBF

LIVOLO VL-C701-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 – ZLATÝ (RADENIE Č.1 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701-13-dotykovy-vypinac-c-1-zlaty
LIVOLO VL-C701-13 Dotykový vypínač č.1 zlatý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Farebné
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

LIVOLO VL-C701-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 – STRIEBORNÝ (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701-15-dotykovy-vypinac-c-1-strieborny
LIVOLO VL-C701-15 Dotykový vypínač č.1 strieborný
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov

LIVOLO VL-C701S-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 – BIELY (RADENIE Č.6 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701s-11-dotykovy-vypinac-c-6-biely
LIVOLO VL-C701S-11 Dotykový vypínač č.6 biely
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701S-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.

Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

max. 0,1 mA
-30°C /

LIVOLO VL-C701S-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 – ČIERNY (RADENIE Č.6)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701s-12-dotykovy-vypinac-c-6-cierny
LIVOLO VL-C701S-12 Dotykový vypínač č.6 čierny
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701S-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.

Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C

LIVOLO VL-C701S-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 – ZLATÝ (RADENIE Č.6 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701s-13-dotykovy-vypinac-c-6-zlaty
LIVOLO VL-C701S-13 Dotykový vypínač č.6 zlatý
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701S-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C /

LIVOLO VL-C701S-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 – STRIEBORNÝ
(RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701s-15-dotykovy-vypinac-c-6-strieborny
LIVOLO VL-C701S-15 Dotykový vypínač č.6 strieborný
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701S-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.

Pracovná
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba

max. 0,1 mA

LIVOLO VL-C701SS-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.7 - BIELY (RADENIE Č.7)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ss-11-dotykovy-vypinac-c-7-biely
LIVOLO VL-C701SS-11 Dotykový vypínač č.7 - biely (krížový vypínač)
Dotykový krížový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SS-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.7 prípadne ako krížový vypínač č.7. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z troch a viac miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa
jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C701SS-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.7 - ČIERNY (RADENIE
Č.7)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ss-12-dotykovy-vypinac-c-7-cierny
LIVOLO VL-C701SS-12 Dotykový vypínač č.7 - čierny (krížový vypínač)
Dotykový krížový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SS-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.7 prípadne ako krížový vypínač č.7. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z troch a viac miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa
jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C701SS-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.7 - ZLATÝ (RADENIE Č.7)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ss-13-dotykovy-vypinac-c-7-zlaty
LIVOLO VL-C701SS-13 Dotykový vypínač č.7 - zlatý (krížový vypínač)
Dotykový krížový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SS-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.7 prípadne ako krížový vypínač č.7. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z troch a viac miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa
jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

5A
max. 0,1 mA

Pracovná teplota

-30°C / +

LIVOLO VL-C701SS-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.7 - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ss-15-dotykovy-vypinac-c-7-strieborny
LIVOLO VL-C701SS-15 Dotykový vypínač č.7 - strieborný (krížový vypínač)
Dotykový krížový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SS-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.7 prípadne ako krížový vypínač č.7. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z troch a viac miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa
jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C702-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - BIELY (RADENIE Č.5 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702-11-dotykovy-vypinac-c-5-biely
LIVOLO VL-C702-11 Dotykový vypínač č.5 biely
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C702-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - ČIERNY (RADENIE Č.5 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702-12-dotykovy-vypinac-c-5-cierny
LIVOLO VL-C702-12 Dotykový vypínač č.5 - čierny
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

5A
max. 0,1 mA

Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C702-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - ZLATÝ (RADENIE Č.5 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702-13-dotykovy-vypinac-c-5-zlaty
LIVOLO VL-C702-13 Dotykový vypínač č.5 - zlatý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C702-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - STRIEBORNÝ (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702-15-dotykovy-vypinac-c-5-strieborny
LIVOLO VL-C702-15 Dotykový vypínač č.5 - strieborný
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C702S-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702s-11-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-biely
LIVOLO VL-C702S-11 Dotykový vypínač č.5B (6+6) - biely
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

5A
max. 0,1 mA

Pracovná teplota

-30°C / +

LIVOLO VL-C702S-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702s-12-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-cierny
LIVOLO VL-C702S-12 Dotykový vypínač č.5B (6+6) - čierny
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C702S-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702s-13-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-zlaty
LIVOLO VL-C702S-13 Dotykový vypínač č.5B (6+6) - zlatý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C702S-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702s-15-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-strieborny
LIVOLO VL-C702S-15 Dotykový vypínač č.5B (6+6) - strieborný
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.

Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

max. 0,1 mA

LIVOLO VL-C701R-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 S RF - BIELY (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701r-11-dotykovy-vypinac-c-1-s-rf-biely
LIVOLO VL-C701R-11 Dotykový vypínač č.1 biely s rádiovým modulom
Dotykový vypínač LIVOLO s možnosťou diaľkového ovládania so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701R-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač

LIVOLO VL-C701R-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 S RF - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701r-12-dotykovy-vypinac-c-1-s-rf-cierny
LIVOLO VL-C701R-12 Dotykový vypínač č.1 čierny s rádiovým modulom
Dotykový vypínač LIVOLO s možnosťou diaľkového ovládania so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701R-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač

LIVOLO VL-C701R-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 S RF - ZLATÝ (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701r-13-dotykovy-vypinac-c-1-s-rf-zlaty
LIVOLO VL-C701R-13 Dotykový vypínač č.1 - zlatý s rádiovým modulom
Dotykový vypínač LIVOLO s možnosťou diaľkového ovládania so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701R-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač

LIVOLO VL-C701R-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 S RF - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701r-15-dotykovy-vypinac-c-1-s-rf-strieborny
LIVOLO VL-C701R-15 Dotykový vypínač č.1 strieborný s rádiovým modulom
Dotykový vypínač LIVOLO s možnosťou diaľkového ovládania so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača v spolupráci s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701R-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné

LIVOLO VL-C701SR-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 S RF - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sr-11-dotykovy-vypinac-c-6-s-rf-biely
LIVOLO VL-C701SR-11 Dotykový vypínač č.6 - biely s diaľkovým ovládaním RF
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania. Biely sklenený dizajn vypínača zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SR-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C701SR-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 S RF - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sr-12-dotykovy-vypinac-c-6-s-rf-cierny
LIVOLO VL-C701SR-12 Dotykový vypínač č.6 - čierny s diaľkovým ovládaním RF
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou bezdrôtového diaľkového ovládania.
Čierny sklenený dizajn vypínača zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SR-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF

LIVOLO VL-C701SR-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 S RF - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sr-13-dotykovy-vypinac-c-6-s-rf-zlaty
LIVOLO VL-C701SR-13 Dotykový vypínač č.6 - zlatý s diaľkovým ovládaním RF
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou bezdrôtového diaľkového ovládania.
Zlatý sklenený dizajn vypínača zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SR-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C701SR-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 S RF - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sr-15-dotykovy-vypinac-c-6-s-rf-strieborny
LIVOLO VL-C701SR-15 Dotykový vypínač č.6 - strieborný s diaľkovým ovládaním RF
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou bezdrôtového diaľkového ovládania.
Strieborný sklenený dizajn vypínača zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SR-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF

LIVOLO VL-C702R-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 + RF - BIELY (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702r-11-dotykovy-vypinac-c-5-rf-biely
LIVOLO VL-C702R-11 Dotykový vypínač č.5 + RF - biely
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO VL-C702R-11 so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača v kombinácii s možnosťou diaľkového
ovládania a tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania vašej domácnosti. Dotykové vypínače LIVOLO
je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702R-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných

LIVOLO VL-C702R-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 + RF - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702r-12-dotykovy-vypinac-c-5-rf-cierny
LIVOLO VL-C702R-12 Dotykový vypínač č.5 + RF - čierny
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO VL-C702R-12 so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača v kombinácii s možnosťou
diaľkového ovládania a tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania vašej domácnosti. Dotykové
vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702R-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov

LIVOLO VL-C702R-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 + RF - ZLATÝ (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702r-13-dotykovy-vypinac-c-5-rf-zlaty
LIVOLO VL-C702R-13 Dotykový vypínač č.5 + RF - zlatý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO VL-C702R-13 so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača v kombinácii s možnosťou diaľkového
ovládania a tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania vašej domácnosti. Dotykové vypínače LIVOLO
je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702R-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných

LIVOLO VL-C702R-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 + RF - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702r-15-dotykovy-vypinac-c-5-rf-strieborny
LIVOLO VL-C702R-15 Dotykový vypínač č.5 + RF - strieborný
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO VL-C702R-15 so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača v kombinácii s možnosťou
diaľkového ovládania a tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania vašej domácnosti. Dotykové
vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702R-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C702SR-11 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) + RF - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sr-11-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-rf-biely
LIVOLO VL-C702SR-11 Dotykový vypínač č.5B (6+6) + RF - biely
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn vypínača s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom a možnosťou diaľkového ovládania zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné
dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C702SR-12 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) + RF - ČIERNY ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sr-12-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-rf-cierny
LIVOLO VL-C702SR-12 Dotykový vypínač č.5B (6+6) + RF - čierny
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn vypínača s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom a možnosťou diaľkového ovládania zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné
dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C702SR-13 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) + RF - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sr-13-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-rf-zlaty
LIVOLO VL-C702SR-13 Dotykový vypínač č.5B (6+6) + RF - zlatý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn vypínača s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom a možnosťou diaľkového ovládania zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné
dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C702SR-15 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) + RF STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sr-15-dotykovy-vypinac-c-5b-6-6-rf-strieborny
LIVOLO VL-C702SR-15 Dotykový vypínač č.5B (6+6) + RF - strieborný
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn vypínača s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom a možnosťou diaľkového ovládania zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné
dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF

LIVOLO VL-C701-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 – RUŽOVÝ (RADENIE Č.1 )
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701-17-dotykovy-vypinac-c-1-ruzovy
LIVOLO VL-C701-17 Dotykový vypínač č.1 ružový
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Farebné
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

LIVOLO VL-C701-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 – ZELENÝ (RADENIE Č.1 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701-18-dotykovy-vypinac-c-1-zeleny
LIVOLO VL-C701-18 Dotykový vypínač č.1 zelený
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. zelený dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Farebné
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

LIVOLO VL-C701-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 – MODRÝ (RADENIE Č.1 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701-19-dotykovy-vypinac-c-1-modry
LIVOLO VL-C701-19 Dotykový vypínač č.1 modrý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Farebné
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA

Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Životnosť

100.000 cyklov MTBF

LIVOLO VL-C702-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - RUŽOVÝ (RADENIE Č.5 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702-17-dotykovy-vypinac-c-5-ruzovy
LIVOLO VL-C702-17 Dotykový vypínač č.5 ružový
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C702-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - ZELENÝ (RADENIE Č.5 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702-18-dotykovy-vypinac-c-5-zeleny
LIVOLO VL-C702-18 Dotykový vypínač č.5 zelený
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Zelený dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C702-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - MODRÝ (RADENIE Č.5 -)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702-19-dotykovy-vypinac-c-5-modry
LIVOLO VL-C702-19 Dotykový vypínač č.5 modrý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

5A
max. 0,1 mA

Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C701R-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 S RF - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701r-17-dotykovy-vypinac-c-1-s-rf-ruzovy
LIVOLO VL-C701R-17 Dotykový vypínač č.1 ružový s rádiovým modulom
Dotykový vypínač LIVOLO s možnosťou diaľkového ovládania so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701R-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač

LIVOLO VL-C701R-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 S RF - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701r-18-dotykovy-vypinac-c-1-s-rf-zeleny
LIVOLO VL-C701R-18 Dotykový vypínač č.1 zelený s rádiovým modulom
Dotykový vypínač LIVOLO s možnosťou diaľkového ovládania so sklenenou dotykovou plochou. Zelený dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701R-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač

LIVOLO VL-C701R-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.1 S RF - MODRÝ
(RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701r-19-dotykovy-vypinac-c-1-s-rf-modry
LIVOLO VL-C701R-19 Dotykový vypínač č.1 modrý s rádiovým modulom
Dotykový vypínač LIVOLO s možnosťou diaľkového ovládania so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701R-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač

LIVOLO VL-C701S-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 – RUŽOVÝ (RADENIE
Č.6)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701s-17-dotykovy-vypinac-c-6-ruzovy
LIVOLO VL-C701S-17 Dotykový vypínač č.6 ružový
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701S-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.

Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C

LIVOLO VL-C701S-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 – ZELENÝ (RADENIE Č.6)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701s-18-dotykovy-vypinac-c-6-zeleny
LIVOLO VL-C701S-18 Dotykový vypínač č.6 zelený
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Zelený dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701S-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C

LIVOLO VL-C701S-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 – MODRÝ (RADENIE Č.6 )
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701s-19-dotykovy-vypinac-c-6-modry
LIVOLO VL-C701S-19 Dotykový vypínač č.6 modrý
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701S-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

max. 0,1 mA
-30°C /

LIVOLO VL-C701SR-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 S RF - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sr-17-dotykovy-vypinac-c-6-s-rf-ruzovy
LIVOLO VL-C701SR-17 Dotykový vypínač č.6 - ružový s diaľkovým ovládaním RF
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou bezdrôtového diaľkového ovládania.
Ružový sklenený dizajn vypínača zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SR-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF

>

LIVOLO VL-C701SR-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 S RF - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sr-18-dotykovy-vypinac-c-6-s-rf-zeleny
LIVOLO VL-C701SR-18 Dotykový vypínač č.6 - zelený s diaľkovým ovládaním RF
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou bezdrôtového diaľkového ovládania.
Zelený sklenený dizajn vypínača zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SR-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF

LIVOLO VL-C701SR-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.6 S RF - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sr-19-dotykovy-vypinac-c-6-s-rf-modry
LIVOLO VL-C701SR-19 Dotykový vypínač č.6 - modrý s diaľkovým ovládaním RF
Dotykový schodiskový resp. striedavý vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou bezdrôtového diaľkového ovládania.
Modrý sklenený dizajn vypínača zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SR-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako striedavý, alebo schodiskový vypínač č.6. Tento vypínač je
určený pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne
miestnosti, kde sa jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C701SS-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.7 - RUŽOVÝ (RADENIE
Č.7)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ss-17-dotykovy-vypinac-c-7-ruzovy
LIVOLO VL-C701SS-17 Dotykový vypínač č.7 - ružový (krížový vypínač)
Dotykový krížový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SS-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.7 prípadne ako krížový vypínač č.7. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z troch a viac miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa
jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C701SS-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.7 - ZELENÝ (RADENIE
Č.7)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ss-18-dotykovy-vypinac-c-7-zeleny
LIVOLO VL-C701SS-18 Dotykový vypínač č.7 - zelený (krížový vypínač)
Dotykový krížový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Zelený dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SS-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.7 prípadne ako krížový vypínač č.7. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z troch a viac miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa
jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C701SS-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.7 - MODRÝ (RADENIE
Č.7)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ss-19-dotykovy-vypinac-c-7-modry
LIVOLO VL-C701SS-19 Dotykový vypínač č.7 - modrý (krížový vypínač)
Dotykový krížový vypínač LIVOLO so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a
typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701SS-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.7 prípadne ako krížový vypínač č.7. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z troch a viac miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa
jedno svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Rozmery vypínača
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

5A
max. 0,1 mA

Pracovná teplota

-30°C / +

LIVOLO VL-C702R-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 + RF - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702r-17-dotykovy-vypinac-c-5-rf-ruzovy
LIVOLO VL-C702R-17 Dotykový vypínač č.5 + RF - ružový
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO VL-C702R-17 so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača v kombinácii s možnosťou
diaľkového ovládania a tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania vašej domácnosti. Dotykové
vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702R-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov

LIVOLO VL-C702R-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 + RF - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702r-18-dotykovy-vypinac-c-5-rf-zeleny
LIVOLO VL-C702R-18 Dotykový vypínač č.5 + RF - zelený
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO VL-C702R-18 so sklenenou dotykovou plochou. Zelený dizajn vypínača v kombinácii s možnosťou
diaľkového ovládania a tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania vašej domácnosti. Dotykové
vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702R-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov

LIVOLO VL-C702R-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5 + RF - MODRÝ
(RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702r-19-dotykovy-vypinac-c-5-rf-modry
LIVOLO VL-C702R-19 Dotykový vypínač č.5 + RF - modrý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO VL-C702R-19 so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača v kombinácii s možnosťou
diaľkového ovládania a tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania vašej domácnosti. Dotykové
vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702R-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpólový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných

LIVOLO VL-C702S-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702s-17-dotykovy-vypinac-5b-ruzovy
LIVOLO VL-C702S-17 Dotykový vypínač č.5B (6+6) - ružový
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.

Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C702S-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702s-18-dotykovy-vypinac-5b-zeleny
LIVOLO VL-C702S-18 Dotykový vypínač č.5B (6+6) - zelený
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Zelený dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
5A
max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C702S-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702s-19-dotykovy-vypinac-5b-modry
LIVOLO VL-C702S-19 Dotykový vypínač č.5B (6+6) - modrý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača v spolupráci s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.

Rozmery vypínača

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
5A

Pohotovostná spotreba
Pracovná teplota

max. 0,1 mA
-30°C / +

LIVOLO VL-C702SR-17 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) + RF - RUŽOVÝ
()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sr-17-dotykovy-vypinac-5b-rf-ruzovy
LIVOLO VL-C702SR-17 Dotykový vypínač č.5B (6+6) + RF - ružový
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Ružový dizajn vypínača s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom a možnosťou diaľkového ovládania zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné
dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C702SR-18 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) + RF - ZELENÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sr-18-dotykovy-vypinac-5b-rf-zeleny
LIVOLO VL-C702SR-18 Dotykový vypínač č.5B (6+6) + RF - zelený
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Zelený dizajn vypínača s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom a možnosťou diaľkového ovládania zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné
dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

LIVOLO VL-C702SR-19 DOTYKOVÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) + RF - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sr-19-dotykovy-vypinac-5b-rf-modry
LIVOLO VL-C702SR-19 Dotykový vypínač č.5B (6+6) + RF - modrý
Exkluzívny dotykový vypínač LIVOLO č.5B (6+6) so sklenenou dotykovou plochou. Modrý dizajn vypínača s tvrdeným skleneným dotykovým
povrchom a možnosťou diaľkového ovládania zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Dotykové vypínače LIVOLO je možné
dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO VL-C702S-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B (6+6) prípadne ako dvojpólový striedavý vypínač č.5B. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
jedným vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových

ZÁSUVKY 230V

LIVOLO VL-C7C1-11 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EU - BIELA (SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1-11-elektricka-zasuvka-eu-biela
LIVOLO VL-C7C1-11 Elektrická zásuvka EU - biela
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1-11 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným
rámikom. Biely dizajn konektora v kombinácii s bielym tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických
zásuviek. Tieto zásuvky sa dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame.
Tieto zásuvky sú určené prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Vlhkosť
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Typ
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
SCHUKO bez ochranného kolíka
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7C1-12 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EU - ČIERNA (SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1-12-elektricka-zasuvka-eu-cierna
LIVOLO VL-C7C1-12 Elektrická zásuvka EU - čierna
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1-12 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom.
Čierny dizajn konektora v kombinácii s čiernym tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek.
Tieto zásuvky sa dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto
zásuvky sú určené prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Vlhkosť
Rozmery zásuvky

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
16A

Typ
Pracovná teplota

SCHUKO bez ochranného kolíka
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7C1-13 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EU - ZLATÁ (SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1-13-elektricka-zasuvka-eu-zlata
LIVOLO VL-C7C1-13 Elektrická zásuvka EU - zlatá
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1-13 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom.
Zlatý dizajn konektora v kombinácii so zlatým tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek.
Tieto zásuvky sa dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto
zásuvky sú určené prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Vlhkosť
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Typ
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
SCHUKO bez ochranného kolíka
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7C1-15 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EU - STRIEBORNÁ
(SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1-15-elektricka-zasuvka-eu-strieborna
LIVOLO VL-C7C1-15 Elektrická zásuvka EU - strieborná
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1-15 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom.
Strieborný dizajn konektora v kombinácii so strieborným tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických
zásuviek. Tieto zásuvky sa dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame.
Tieto zásuvky sú určené prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Typ
Pracovná teplota

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
SCHUKO bez ochranného kolíka
-30°C / +

LIVOLO VL-C7C1FR-11 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - BIELA (ZÁSUVKA S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1fr-11-elektricka-zasuvka-fr-biela
LIVOLO VL-C7C1FR-11 Elektrická zásuvka FR - biela
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Biely dizajn konektora v kombinácii s bielym tvrdeným
skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení s ochranným
kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Farebné
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

16A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Farebné prevedenie konektora

max. 95% RH
biela WHITE

LIVOLO VL-C7C1FR-12 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - ČIERNA (ZÁSUVKA
S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1fr-12-elektricka-zasuvka-fr-cierna
LIVOLO VL-C7C1FR-12 Elektrická zásuvka FR - čierna
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Čierny dizajn konektora v kombinácii s
čiernym tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení
s ochranným kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Farebné
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Farebné prevedenie konektora

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
čiena BLACK

LIVOLO VL-C7C1FR-13 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - ZLATÁ (ZÁSUVKA S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1fr-13-elektricka-zasuvka-fr-zlata
LIVOLO VL-C7C1FR-13 Elektrická zásuvka FR - zlatá
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Zlatý dizajn konektora v kombinácii so zlatým tvrdeným
skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení s ochranným
kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Farebné
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Farebné prevedenie konektora

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
zlatá GOLD

LIVOLO VL-C7C1FR-15 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - STRIEBORNÁ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1fr-15-elektricka-zasuvka-fr-strieborna
LIVOLO VL-C7C1FR-15 Elektrická zásuvka FR - strieborná
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Strieborný dizajn konektora v kombinácii
so strieborným tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v
prevedení s ochranným kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Rozmery zásuvky

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
16A

Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Farebné prevedenie konektora

strieborná

LIVOLO VL-C7C1FRWF-11 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA S KRYTKOU - BIELA
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1frwf-11-elektricka-zasuvka-s-krytkou-biela
LIVOLO VL-C7C1FRWF-11 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - BIELA
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Biely dizajn konektora v kombinácii s bielym tvrdeným
skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení s ochranným
kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska. Zásuvka je opatrená
dodatočnou krytkou voči vode a vlhkosti, vďaka čomu je možné zásuvku použiť aj v exteriéroch a vlhkých prostrediach.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A

LIVOLO VL-C7C1FRWF-12 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA S KRYTKOU - ČIERNA
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1frwf-12-elektricka-zasuvka-s-krytkou-cierna
LIVOLO VL-C7C1FRWF-12 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - ČIERNA
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Čireny dizajn konektora v kombinácii s
čiernym tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení
s ochranným kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska. Zásuvka je
opatrená dodatočnou krytkou voči vode a vlhkosti, vďaka čomu je možné zásuvku použiť aj v exteriéroch a vlhkých prostrediach.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A

LIVOLO VL-C7C1FRWF-13 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA S KRYTKOU - ZLATÁ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1frwf-13-elektricka-zasuvka-s-krytkou-zlata
LIVOLO VL-C7C1FRWF-13 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - ZLATÁ
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Zlatý dizajn konektora v kombinácii so zlatým tvrdeným
skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení s ochranným
kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska. Zásuvka je opatrená
dodatočnou krytkou voči vode a vlhkosti, vďaka čomu je možné zásuvku použiť aj v exteriéroch a vlhkých prostrediach.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A

LIVOLO VL-C7C1FRWF-15 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA S KRYTKOU STRIEBORNÁ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1frwf-15-elektricka-zasuvka-s-krytkou-strieborna
LIVOLO VL-C7C1FRWF-15 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - STRIEBORNÁ
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Strieborný dizajn konektora v kombinácii so
strieborným tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v
prevedení s ochranným kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zásuvka je opatrená dodatočnou krytkou voči vode a vlhkosti, vďaka čomu je možné zásuvku použiť aj v exteriéroch a vlhkých prostrediach.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

LIVOLO VL-C7C1FR-17 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - RUŽOVÁ (ZÁSUVKA
S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1fr-17-elektricka-zasuvka-fr-ruzova
LIVOLO VL-C7C1FR-17 Elektrická zásuvka FR - ružová
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Ružový dizajn konektora v kombinácii s ružovým
skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení s ochranným
kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Farebné prevedenie
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Farebné prevedenie konektora

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
ružová PINK

LIVOLO VL-C7C1FR-18 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - ZELENÁ (ZÁSUVKA
S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1fr-18-elektricka-zasuvka-fr-zelena
LIVOLO VL-C7C1FR-18 Elektrická zásuvka FR - zelená
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Zelený dizajn konektora v kombinácii so
zeleným tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v
prevedení s ochranným kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Farebné
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

16A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Farebné prevedenie konektora

zelená GREEN

LIVOLO VL-C7C1FR-19 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA FR - MODRÁ (ZÁSUVKA
S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1fr-19-elektricka-zasuvka-fr-modra
LIVOLO VL-C7C1FR-19 Elektrická zásuvka FR - modrá
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Modrý dizajn konektora v kombinácii s modrým
skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Zásuvky LIVOLO sa dodávajú v prevedení s ochranným
kolíkom (typ FR) a sú plne kompatibilné s klasickou elektroinštaláciou a sú schválené pre použitie na území Slovenska.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Farebné prevedenie konektora
Farebné prevedenie rámika

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
modrá BLUE

LIVOLO VL-C7C1-17 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EU - RUŽOVÁ (SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1-17-elektricka-zasuvka-eu-ruzova
LIVOLO VL-C7C1-17 Elektrická zásuvka EU - ružová
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1-17 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Typ
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
SCHUKO bez ochranného kolíka
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7C1-18 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EU - ZELENÁ (SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1-18-elektricka-zasuvka-eu-zelena
LIVOLO VL-C7C1-18 Elektrická zásuvka EU - zelená
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1-18 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Rozmery zásuvky

80x80x40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Typ

AC 230 V / 50 Hz
16A
SCHUKO bez ochranného kolíka

Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7C1-19 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA EU - MODRÁ (SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7c1-19-elektricka-zasuvka-eu-modra-blue
LIVOLO VL-C7C1-19 Elektrická zásuvka EU - modrá
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1-19 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.

Detská bezpečnostná poistka
Rozmery zásuvky
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Typ
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

80x80x40 mm
AC 230 V / 50 Hz
16A
SCHUKO bez ochranného kolíka
-30°C / + 70°C
max.

RÁMIKY

LIVOLO VL-C7-C1-11 JEDNODUCHÝ RÁMIK - BIELY (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1-11-jednoduchy-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1-11 jednoduchý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2-12 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ČIERNY (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2-12-jednoduchy-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C2-12 jednoduchý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška

80 x 80mm

hrúbka skla
hrúbka rámika

4,0 mm
4,0 mm

celková hrúbka
typové označenie

8,0 mm
VL-C7-C2-12

farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2-13 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ZLATÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2-13-jednoduchy-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C2-13 jednoduchý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2-15 JEDNODUCHÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2-15-jednoduchy-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C2-15 jednoduchý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2-11 JEDNODUCHÝ RÁMIK - BIELY (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2-11-jednoduchy-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C2-11 jednoduchý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška

80 x 80mm

hrúbka skla
hrúbka rámika

4,0 mm
4,0 mm

celková hrúbka
typové označenie

8,0 mm
VL-C7-C2-11

farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1-12 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ČIERNY (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1-12-jednoduchy-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1-12 jednoduchý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1-13 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ZLATÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1-13-jednoduchy-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1-13 jednoduchý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1-15 JEDNODUCHÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1-15-jednoduchy-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1-15 jednoduchý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame
šírka x výška

80 x 80mm

hrúbka skla
hrúbka rámika

4,0 mm
4,0 mm

celková hrúbka
typové označenie

8,0 mm
VL-C7-C1-15

farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR-11 JEDNODUCHÝ RÁMIK - BIELY (RÁMIK PRE
MODULY)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr-11-jednoduchy-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-SR-11 jednoduchý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR-12 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ČIERNY (RÁMIK PRE
MODULY)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr-12-jednoduchy-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-SR-12 jednoduchý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR-12
ČIERNA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR-13 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ZLATÝ (RÁMIK PRE
MODULY)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr-13-jednoduchy-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-SR-13 jednoduchý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla

80 x 80mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

VL-C7-SR-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR-15 JEDNODUCHÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr-15-jednoduchy-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-SR-15 jednoduchý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1-11 DVOJITÝ RÁMIK - BIELY (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1-11-dvojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C1-11 dvojitý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1-12 DVOJITÝ RÁMIK - ČIERNY (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1-12-dvojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/C1-12 dvojitý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C1-12
ČIERNA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1-13 DVOJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1-13-dvojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/C1-13 dvojitý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1-15 DVOJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (DVOJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1-15-dvojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/C1-15 dvojitý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2-11 DVOJITÝ RÁMIK - BIELY (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2-11-dvojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C2-11 dvojitý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C2-11
BIELA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2-12 DVOJITÝ RÁMIK - ČIERNY (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2-12-dvojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/C2-12 dvojitý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2-13 DVOJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2-13-dvojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/C2-13 dvojitý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2-15 DVOJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (DVOJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2-15-dvojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/C2-15 dvojitý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C2-15
STRIEBORNÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2-11 DVOJITÝ RÁMIK - BIELY (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2-11-dvojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C2/C2-11 dvojitý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C2-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2-12 DVOJITÝ RÁMIK - ČIERNY (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2-12-dvojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C2/C2-12 dvojitý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C2-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2-13 DVOJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2-13-dvojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C2/C2-13 dvojitý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C2/C2-13
ZLATÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2-15 DVOJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (DVOJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2-15-dvojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C2/C2-15 dvojitý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvoj-rámikom
v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete žiadne
nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C2-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/SR-11 DVOJITÝ RÁMIK - BIELY (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr-11-dvojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/SR-11 dvojitý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/SR-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/SR-12 DVOJITÝ RÁMIK - ČIERNY (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr-12-dvojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/SR-12 dvojitý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/SR-12
ČIERNA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/SR-13 DVOJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr-13-dvojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/SR-13 dvojitý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/SR-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/SR-15 DVOJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (DVOJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr-15-dvojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/SR-15 dvojitý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/SR-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/SR-11 DVOJITÝ RÁMIK - BIELY (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/sr-11-dvojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C2/SR-11 dvojitý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C2/SR-11
BIELA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/SR-12 DVOJITÝ RÁMIK - ČIERNY (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/sr-12-dvojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C2/SR-12 dvojitý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/SR-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/SR-13 DVOJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/sr-13-dvojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C2/SR-13 dvojitý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/SR-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/SR-15 DVOJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (DVOJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/sr-15-dvojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C2/SR-15 dvojitý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C2/SR-15
STRIEBORNÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR/SR-11 DVOJITÝ RÁMIK - BIELY (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr/sr-11-dvojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-SR/SR-11 dvojitý rámik - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR/SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR/SR-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR/SR-12 DVOJITÝ RÁMIK - ČIERNY (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr/sr-12-dvojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-SR/SR-12 dvojitý rámik - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR/SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR/SR-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR/SR-13 DVOJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (DVOJITÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr/sr-13-dvojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-SR/SR-13 dvojitý rámik - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR/SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-SR/SR-13
ZLATÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR/SR-15 DVOJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (DVOJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr/sr-15-dvojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-SR/SR-15 dvojitý rámik - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR/SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR/SR-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/c1-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/C1-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-trojity-ramik-cierny-vl-c7-c1/c1/c1/12
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C1/C1-12
ČIERNA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-trojity-ramik-zlaty-vl-c7-c1/c1/c1/13
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/C1-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-trojity-ramik-strieborny-vl-c7-c1/c1/c1-15
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C1-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/C1-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2/c2-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C2/C2/C2-11
BIELA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2/c2-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C2/C2-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2/c2-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C2/C2-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c2/c2-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C2/C2-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C2/C2/C2-15
STRIEBORNÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK PRE ZÁSUVKY A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-biely-d119.htm
LIVOLO trojitý rámik - biely

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK PRE ZÁSUVKY A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-cierny-d120.htm
LIVOLO trojitý rámik - čierny

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK PRE ZÁSUVKY A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-zlaty-d121.htm
LIVOLO trojitý rámik - zlatý

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ RÁMIK PRE ZÁSUVKY
A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-strieborny-d122.htm
LIVOLO trojitý rámik - strieborný

LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr/sr-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/SR/SR-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr/sr-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/SR/SR-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr/sr-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/SR/SR-13
ZLATÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/sr/sr-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/SR/SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený
inštalačným rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii
nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam
jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/SR/SR-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/sr-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/SR-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/sr-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C1/SR-12
ČIERNA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/sr-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/SR-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/sr-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/SR-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK PRE VYPÍNAČE A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-biely-d131.htm
LIVOLO trojitý rámik - biely

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK PRE VYPÍNAČE A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-cierny-d132.htm
LIVOLO trojitý rámik - čierny

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK PRE VYPÍNAČE A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-zlaty-d133.htm
LIVOLO trojitý rámik - zlatý

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-strieborny-d134.htm
LIVOLO trojitý rámik - strieborný

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/c2-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška

210 x 80 mm

hrúbka skla
hrúbka rámika

4,0 mm
4,0 mm

celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika

8,0 mm
VL-C7-C1/C1/C2-11
BIELA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/c2-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/C2-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/c2-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete

LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c1/c2-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C1/C2-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C1/C2-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c1-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C2/C1-11
BIELA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c1-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2/C1-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c1-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2/C1-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c1-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C1-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C2/C1-15
STRIEBORNÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c2-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2/C2-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c2-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2/C2-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c2-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C2/C2-13
ZLATÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/c2-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/C2-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2/C2-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/c2-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C1/C2-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/c2-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C2/C1/C2-12
ČIERNA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/c2-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C1/C2-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/c2-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/C2-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C1/C2-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/sr-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C2/SR-11
BIELA

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/sr-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2/SR-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/sr-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1/C2/SR-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1/c2/sr-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1/C2/SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C1/C2/SR-15
STRIEBORNÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-11 TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/sr-11-trojity-ramik-biely
LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-11 trojitý rámik - biely
Biely sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C1/SR-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-12 TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/sr-12-trojity-ramik-cierny
LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-12 trojitý rámik - čierny
Čierny sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C1/SR-12
ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-13 TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/sr-13-trojity-ramik-zlaty
LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-13 trojitý rámik - zlatý
Zlatý sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené
šírka x výška
hrúbka skla

210 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-C2/C1/SR-13
ZLATÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-15 TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2/c1/sr-15-trojity-ramik-strieborny
LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-15 trojitý rámik - strieborný
Strieborný sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2/C1/SR-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Trojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným
rámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

210 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2/C1/SR-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - BIELY (TROJITÝ RÁMIK PRE VYPÍNAČE A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-biely-d159.htm
LIVOLO trojitý rámik - biely

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - ČIERNY (TROJITÝ RÁMIK PRE VYPÍNAČE A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-cierny-d160.htm
LIVOLO trojitý rámik - čierny

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - ZLATÝ (TROJITÝ RÁMIK PRE VYPÍNAČE A)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-zlaty-d161.htm
LIVOLO trojitý rámik - zlatý

LIVOLO TROJITÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (TROJITÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-trojity-ramik-strieborny-d162.htm
LIVOLO trojitý rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d163.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d164.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d165.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d166.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d167.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d168.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d169.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d170.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d171.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d172.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d173.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d174.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d175.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d176.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d177.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d178.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d179.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d180.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d181.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d182.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d183.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d184.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d185.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d186.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d187.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d188.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d189.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d190.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d191.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d192.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d193.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d194.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-biely-d195.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - biely

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-cierny-d196.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - čierny

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-zlaty-d197.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - zlatý

LIVOLO ŠTVORNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (ŠTVORNÁSOBNÝ
RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-stvornasobny-ramik-strieborny-d198.htm
LIVOLO štvornásobný rámik - strieborný

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-biely-d199.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - biely

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-cierny-d200.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - čierny

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-zlaty-d201.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - zlatý

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-strieborny-d202.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - strieborný

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-biely-d203.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - biely

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-cierny-d204.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - čierny

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-zlaty-d205.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - zlatý

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-strieborny-d206.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - strieborný

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-biely-d207.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - biely

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-cierny-d208.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - čierny

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-zlaty-d209.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - zlatý

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-strieborny-d210.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - strieborný

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-biely-d211.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - biely

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-cierny-d212.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - čierny

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE
VYPÍNAČE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-zlaty-d213.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - zlatý

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-strieborny-d214.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - strieborný

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - BIELY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-biely-d215.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - biely

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ČIERNY (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-cierny-d216.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - čierny

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - ZLATÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-zlaty-d217.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - zlatý

LIVOLO PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK - STRIEBORNÝ (PÄŤNÁSOBNÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/LIVOLO-patnasobny-ramik-strieborny-d218.htm
LIVOLO päťnásobný rámik - strieborný

LIVOLO VL-C7-C1-17 JEDNODUCHÝ RÁMIK - RUŽOVÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1-17-jednoduchy-ramik-ruzovy
LIVOLO VL-C7-C1-17 jednoduchý rámik - ružový
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1-17 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1-17
RUŽOVÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1-18 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ZELENÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1-18-jednoduchy-ramik-zeleny
LIVOLO VL-C7-C1-18 jednoduchý rámik - zelený
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1-18 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška

80 x 80mm

hrúbka skla
hrúbka rámika

4,0 mm
4,0 mm

celková hrúbka
typové označenie

8,0 mm
VL-C7-C1-18

farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

ZELENÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C1-19 JEDNODUCHÝ RÁMIK - MODRÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c1-19-jednoduchy-ramik-modry
LIVOLO VL-C7-C1-19 jednoduchý rámik - modrý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C1-19 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C1-19
MODRÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2-17 JEDNODUCHÝ RÁMIK - RUŽOVÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2-17-jednoduchy-ramik-ruzovy
LIVOLO VL-C7-C2-17 jednoduchý rámik - ružový
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2-17 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2-17
RUŽOVÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2-18 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ZELENÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2-18-jednoduchy-ramik-zeleny
LIVOLO VL-C7-C2-18 jednoduchý rámik - zelený
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2-18 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame
šírka x výška

80 x 80mm

hrúbka skla
hrúbka rámika

4,0 mm
4,0 mm

celková hrúbka
typové označenie

8,0 mm
VL-C7-C2-18

farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

ZELENÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C2-19 JEDNODUCHÝ RÁMIK - MODRÝ (RÁMIK PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c2-19-jednoduchy-ramik-modry
LIVOLO VL-C7-C2-19 jednoduchý rámik - modrý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C2-19 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C2-19
MODRÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR-17 JEDNODUCHÝ RÁMIK - RUŽOVÝ (RÁMIK PRE
MODULY)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr-17-jednoduchy-ramik-ruzovy
LIVOLO VL-C7-SR-17 jednoduchý rámik - ružový
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR-17 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR-17
RUŽOVÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR-18 JEDNODUCHÝ RÁMIK - ZELENÝ (RÁMIK PRE
MODULY)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr-18-jednoduchy-ramik-zeleny
LIVOLO VL-C7-SR-18 jednoduchý rámik - zelený
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR-18 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla

80 x 80mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

VL-C7-SR-18
ZELENÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR-19 JEDNODUCHÝ RÁMIK - MODRÝ (RÁMIK PRE
MODULY)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr-19-jednoduchy-ramik-modry
LIVOLO VL-C7-SR-19 jednoduchý rámik - modrý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR-19 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Inštalácia rámika na prístroj vypínača je jednoduchá. K inštalácii nepotrebujete žiadne nástroje. Panel s aplikovaným
inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR-19
MODRÁ

LIVOLO VL-C7-SR/SR-17 DVOJITÝ RÁMIK - RUŽOVÝ (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr/sr-17-dvojity-ramik-ruzovy
LIVOLO VL-C7-SR/SR-17 dvojitý rámik - ružový
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR/SR-17 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR/SR-17
RUŽOVÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR/SR-18 DVOJITÝ RÁMIK - ZELENÝ (DVOJITÝ RÁMIK)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr/sr-18-dvojity-ramik-zeleny
LIVOLO VL-C7-SR/SR-18 dvojitý rámik - zelený
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR/SR-18 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla

150 x 80 mm
4,0 mm

hrúbka rámika
celková hrúbka

4,0 mm
8,0 mm

typové označenie
farba skleneného panela a rámika

VL-C7-SR/SR-18
ZELENÁ

výrobca
logo

LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-SR/SR-19 DVOJITÝ RÁMIK - MODRÝ (DVOJITÝ RÁMIK
PRE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-sr/sr-19-dvojity-ramik-modry
LIVOLO VL-C7-SR/SR-19 dvojitý rámik - modrý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-SR/SR-19 z vysoko kvalitného kaleného skla. Dvojitý panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným dvojrámikom v odtieni skleneného panelu. Medzi nesporné výhody patrí jednoduchá inštalácia rámika na prístroj vypínača. K inštalácii nepotrebujete
žiadne nástroje. Panel s aplikovaným inštalačným rámikom jednoducho silou pritlačíte na prístroj vypínača LIVOLO a ten sa tam jednoduchým
nakliknutím pripevní.
Pre demontáž rámika odporúčame použiť vhodný skrutkovač s plochým koncom so šírkou cca. 4-5 mm. Sklenený panel s rámikom je plne
kompatibilný so všetkými prístrojmi LIVOLO typu C7.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky,
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca

150 x 80 mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-SR/SR-19
MODRÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)

LIVOLO VL-C7-C0-11 SKLENENÝ PANEL - BIELY (SKLENENÝ PANEL)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c0-11-skleneny-panel-biely
LIVOLO VL-C7-C0-11 sklenený panel - biely
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C0-11 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Sklenený panel je možné použiť ako záslepku pre podomietkové prístroje, prípadne ako krycí panel pre termostat a pod.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez loga
LIVOLO. Neoznačené sklenené panely LIVOLO je možné inštalovať v rôznych smeroch a to vodorovne a zvislo, čo pri označených rámikoch
LIVOLO nie je možné resp. nie je esteticky vhodné.
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C0-11
BIELA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C0-12 SKLENENÝ PANEL - ČIERNY (SKLENENÝ PANEL)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c0-12-skleneny-panel-cierny
LIVOLO VL-C7-C0-12 sklenený panel - čierny
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C0-12 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Sklenený panel je možné použiť ako záslepku pre podomietkové prístroje, prípadne ako krycí panel pre termostat a pod.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez loga
LIVOLO. Neoznačené sklenené panely LIVOLO je možné inštalovať v rôznych smeroch a to vodorovne a zvislo, čo pri označených rámikoch
LIVOLO nie je možné resp. nie je esteticky vhodné.
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm

celková hrúbka
typové označenie

8,0 mm
VL-C7-C0-12

farba skleneného panela a rámika
výrobca

ČIERNA
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)

logo

bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C0-13 SKLENENÝ PANEL - ZLATÝ (SKLENENÝ PANEL)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c0-13-skleneny-panel-zlaty
LIVOLO VL-C7-C0-13 sklenený panel - zlatý
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C0-13 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Sklenený panel je možné použiť ako záslepku pre podomietkové prístroje, prípadne ako krycí panel pre termostat a pod.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez loga
LIVOLO. Neoznačené sklenené panely LIVOLO je možné inštalovať v rôznych smeroch a to vodorovne a zvislo, čo pri označených rámikoch
LIVOLO nie je možné resp. nie je esteticky vhodné.
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C0-13
ZLATÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

LIVOLO VL-C7-C0-15 SKLENENÝ PANEL - STRIEBORNÝ (SKLENENÝ
PANEL)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-c0-15-skleneny-panel-strieborny
LIVOLO VL-C7-C0-15 sklenený panel - strieborný
Sklenený panel LIVOLO VL-C7-C0-15 z vysoko kvalitného kaleného skla. Panel je zo zadnej strany opatrený inštalačným rámikom v odtieni
skleneného panelu. Sklenený panel je možné použiť ako záslepku pre podomietkové prístroje, prípadne ako krycí panel pre termostat a pod.

Poznámka: Napriek tomu, že sa jedná o originálne výrobky LIVOLO, sklenené rámiky, panely a vypínače LIVOLO dodávame váhradne bez loga
LIVOLO. Neoznačené sklenené panely LIVOLO je možné inštalovať v rôznych smeroch a to vodorovne a zvislo, čo pri označených rámikoch
LIVOLO nie je možné resp. nie je esteticky vhodné.
šírka x výška
hrúbka skla
hrúbka rámika
celková hrúbka
typové označenie
farba skleneného panela a rámika
výrobca
logo

80 x 80mm
4,0 mm
4,0 mm
8,0 mm
VL-C7-C0-15
STRIEBORNÁ
LIVOLO INTERNATIONAL (CN)
bez označenia / bez loga

DOPLNKY

LIVOLO VL-RMT-02 DIAĽKOVÝ RF OVLÁDAČ – KĽÚČENKA (DIAĽKOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-rmt-02-dialkovy-rf-ovladac-klucenka
LIVOLO VL-RMT-02 diaľkový RF ovládač – kľúčenka
Univerzálny rádiový diaľkový ovládač LIVOLO VL-RMT-02 je určený pre bezdrôtové diaľkové ovládanie LIVOLO vypínačov a tlačidiel s rádiovým RF
modulom. Rádiové ovládanie umožňuje ovládať vaše osvetlenie na diaľku z pohodlia gauča, či postele. Vďaka rádiovému vysielaniu je možné
ovládať aj vypínače, ktoré nie sú priamo viditeľné tzn. ovládanie je možné aj cez stenu, alebo cez zatvorené dvere.
Diaľkový ovládač LIVOLO VL-RMT-02 – kľúčenka umožňuje ovládanie vypínačov spôsobom zapni/vypni, ovládanie tlačidiel spôsobom "impulz" a
ovládanie stmievačov spôsobom zapni/vypni a nastav intenzitu osvetlenia. Dosah kľúčenky je v závislosti na materiáloch a zložení muriva cca.
20m. V železobetónových konštrukciách môže byť táto vzdialenosť nižšia, prípadne sa obmedzí dosah pre funkciu ovládania osvetlenia cez
stenu.
Napájanie
Frekvencia
Dosah
Výrobca

batéria 27A/12V (nie je súčasťou balenia)
433,92 MHz
približne 20m
LIVOLO

LIVOLO VL-RMT-04 DIAĽKOVÝ RF OVLÁDAČ - RMT04 (DIAĽKOVÝ
OVLÁDAČ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-rmt-04-dialkovy-rf-ovladac-rmt04
LIVOLO VL-RMT-04 diaľkový RF ovládač
Univerzálny rádiový diaľkový ovládač LIVOLO VL-RMT-04 je určený pre dotykové bezdrôtové diaľkové ovládanie LIVOLO vypínačov a tlačidiel s
rádiovým RF modulom. Rádiové ovládanie umožňuje ovládať vaše osvetlenie na diaľku z pohodlia gauča, či postele. Vďaka rádiovému vysielaniu je
možné ovládať aj vypínače, ktoré nie sú priamo viditeľné tzn. ovládanie je možné aj cez stenu, alebo cez zatvorené dvere.
Diaľkový ovládač LIVOLO VL-RMT-04 umožňuje ovládanie až 27 svetelných okruhov spôsobom zapni/vypni, ovládanie tlačidiel spôsobom "impulz"
a ovládanie stmievačov spôsobom zapni/vypni a nastav intenzitu osvetlenia. Dosah diaľkového ovládača je v závislosti na materiáloch a zložení
muriva cca. 20m. V železobetónových konštrukciách môže byť táto vzdialenosť nižšia, prípadne sa obmedzí dosah pre funkciu ovládania
osvetlenia cez stenu.
Napájanie

batéria 3x AAA (nie je súčasťou balenia)

Frekvencia
Dosah
Výrobca

433,92 MHz
približne 20m

PIR POHYBOVÝ DETEKTOR - BIELY (LIVOLO VL-C701RG-11)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701rg-11
Exkluzívny pohybový detektor LIVOLO s funkciou pohybovej detekcie, alebo dotykového ovládania. Detektor má nastaviteľnú citlivosť snímania,
svetelnosť okolitého prostredia a celkový čas svietenia od poslednej detekcie pohybu. Vďaka možnosti integrácie do štandardných rámikov
LIVOLO je možné detektor vložiť do akéhokoľvek rámika typu SR, prípadne nahradiť mechanický vypínač či zásuvku.

Rozmery
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Reakcia na pohyb v horizontálnom smere
Reakcia na pohyb vo vertikálnom smere

80 x 80 x 40 mm
AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz
max. zaťaženie 5A
max. 0,1 mA
120 stupňov
60 stupňov

Pracovné prostredie
Životnosť (počet cyklov)
Výrobca

teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
100.000 cyklov MTBF
LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

PIR POHYBOVÝ DETEKTOR - ČIERNY (LIVOLO VL-C701RG-12)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701rg-12
Exkluzívny pohybový detektor LIVOLO s funkciou pohybovej detekcie, alebo dotykového ovládania. Detektor má nastaviteľnú citlivosť snímania,
svetelnosť okolitého prostredia a celkový čas svietenia od poslednej detekcie pohybu. Vďaka možnosti integrácie do štandardných rámikov
LIVOLO je možné detektor vložiť do akéhokoľvek rámika typu SR, prípadne nahradiť mechanický vypínač či zásuvku.

Rozmery

80 x 80 x 40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Reakcia na pohyb v horizontálnom smere
Reakcia na pohyb vo vertikálnom smere
Pracovné prostredie
Životnosť (počet cyklov)
Výrobca

AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz
max. zaťaženie 5A
max. 0,1 mA
120 stupňov
60 stupňov
teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
100.000 cyklov MTBF
LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

PIR POHYBOVÝ DETEKTOR - ZLATÝ (LIVOLO VL-C701RG-13)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701rg-13
Exkluzívny pohybový detektor LIVOLO s funkciou pohybovej detekcie, alebo dotykového ovládania. Detektor má nastaviteľnú citlivosť snímania,
svetelnosť okolitého prostredia a celkový čas svietenia od poslednej detekcie pohybu. Vďaka možnosti integrácie do štandardných rámikov
LIVOLO je možné detektor vložiť do akéhokoľvek rámika typu SR, prípadne nahradiť mechanický vypínač či zásuvku.

Rozmery
Napájacie napätie

80 x 80 x 40 mm
AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz

Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

max. zaťaženie 5A
max. 0,1 mA

Reakcia na pohyb v horizontálnom smere
Reakcia na pohyb vo vertikálnom smere

120 stupňov
60 stupňov

Pracovné prostredie
Životnosť (počet cyklov)

teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
100.000 cyklov MTBF

Výrobca

LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

PIR POHYBOVÝ DETEKTOR - STRIEBORNÝ (LIVOLO VL-C701RG-15)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701rg-15
Exkluzívny pohybový detektor LIVOLO s funkciou pohybovej detekcie, alebo dotykového ovládania. Detektor má nastaviteľnú citlivosť snímania,
svetelnosť okolitého prostredia a celkový čas svietenia od poslednej detekcie pohybu. Vďaka možnosti integrácie do štandardných rámikov
LIVOLO je možné detektor vložiť do akéhokoľvek rámika typu SR, prípadne nahradiť mechanický vypínač či zásuvku.

Rozmery
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

80 x 80 x 40 mm
AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz
max. zaťaženie 5A
max. 0,1 mA

Reakcia na pohyb v horizontálnom smere
Reakcia na pohyb vo vertikálnom smere
Pracovné prostredie
Životnosť (počet cyklov)
Výrobca

120 stupňov
60 stupňov
teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
100.000 cyklov MTBF
LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

PIR POHYBOVÝ DETEKTOR - RUŽOVÝ (LIVOLO VL-C701RG-17)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701rg-17
Exkluzívny pohybový detektor LIVOLO s funkciou pohybovej detekcie, alebo dotykového ovládania. Detektor má nastaviteľnú citlivosť snímania,
svetelnosť okolitého prostredia a celkový čas svietenia od poslednej detekcie pohybu. Vďaka možnosti integrácie do štandardných rámikov
LIVOLO je možné detektor vložiť do akéhokoľvek rámika typu SR, prípadne nahradiť mechanický vypínač či zásuvku.

Rozmery

80 x 80 x 40 mm

Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba
Reakcia na pohyb v horizontálnom smere
Reakcia na pohyb vo vertikálnom smere
Pracovné prostredie
Životnosť (počet cyklov)
Výrobca

AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz
max. zaťaženie 5A
max. 0,1 mA
120 stupňov
60 stupňov
teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
100.000 cyklov MTBF
LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

PIR POHYBOVÝ DETEKTOR - ZELENÝ (LIVOLO VL-C701RG-18)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701rg-18
Exkluzívny pohybový detektor LIVOLO s funkciou pohybovej detekcie, alebo dotykového ovládania. Detektor má nastaviteľnú citlivosť snímania,
svetelnosť okolitého prostredia a celkový čas svietenia od poslednej detekcie pohybu. Vďaka možnosti integrácie do štandardných rámikov
LIVOLO je možné detektor vložiť do akéhokoľvek rámika typu SR, prípadne nahradiť mechanický vypínač či zásuvku.

Rozmery
Napájacie napätie

80 x 80 x 40 mm
AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz

Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

max. zaťaženie 5A
max. 0,1 mA

Reakcia na pohyb v horizontálnom smere
Reakcia na pohyb vo vertikálnom smere

120 stupňov
60 stupňov

Pracovné prostredie
Životnosť (počet cyklov)

teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
100.000 cyklov MTBF

Výrobca

LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

PIR POHYBOVÝ DETEKTOR - MODRÝ (LIVOLO VL-C701RG-19)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701rg-19
Exkluzívny pohybový detektor LIVOLO s funkciou pohybovej detekcie, alebo dotykového ovládania. Detektor má nastaviteľnú citlivosť snímania,
svetelnosť okolitého prostredia a celkový čas svietenia od poslednej detekcie pohybu. Vďaka možnosti integrácie do štandardných rámikov
LIVOLO je možné detektor vložiť do akéhokoľvek rámika typu SR, prípadne nahradiť mechanický vypínač či zásuvku.

Rozmery
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pohotovostná spotreba

80 x 80 x 40 mm
AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz
max. zaťaženie 5A
max. 0,1 mA

Reakcia na pohyb v horizontálnom smere
Reakcia na pohyb vo vertikálnom smere
Pracovné prostredie
Životnosť (počet cyklov)
Výrobca

120 stupňov
60 stupňov
teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
100.000 cyklov MTBF
LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)

STMIEVAČE

LIVOLO VL-C701D-11 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701d-11-dotykovy-stmievac-osvetlenia-biely
LIVOLO VL-C701D-11 Dotykový stmievač osvetlenia - biely
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701D-11 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný BIELY dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez

LIVOLO VL-C701D-12 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701d-12-dotykovy-stmievac-osvetlenia-cierny
LIVOLO VL-C701D-12 Dotykový stmievač osvetlenia - čierny
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701D-12 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný ČIERNY dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez

LIVOLO VL-C701D-13 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701d-13-dotykovy-stmievac-osvetlenia-zlaty
LIVOLO VL-C701D-13 Dotykový stmievač osvetlenia - zlatý
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701D-13 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný ZLATÝ dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez

LIVOLO VL-C701D-15 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701d-15-dotykovy-stmievac-osvetlenia-strieborny
LIVOLO VL-C701D-15 Dotykový stmievač osvetlenia - strieborný
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701D-15 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný STRIEBORNÝ dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla

LIVOLO VL-C701DR-11 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701dr-11-dotykovy-stmievac-osvetlenia-rf-biely
LIVOLO VL-C701DR-11 Dotykový stmievač osvetlenia RF - biely
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701DR-11 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný BIELY dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými

LIVOLO VL-C701DR-12 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701dr-12-dotykovy-stmievac-osvetlenia-rf-cierny
LIVOLO VL-C701DR-12 Dotykový stmievač osvetlenia RF - čierny
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701DR-12 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný ČIERNY dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými

LIVOLO VL-C701DR-13 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701dr-13-dotykovy-stmievac-osvetlenia-rf-zlaty
LIVOLO VL-C701DR-13 Dotykový stmievač osvetlenia RF - zlatý
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701DR-13 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný ZLATÝ dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými

LIVOLO VL-C701DR-15 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701dr-15-dotykovy-stmievac-osvetlenia-rf-strieborny
LIVOLO VL-C701DR-15 Dotykový stmievač osvetlenia RF - strieborný
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701DR-15 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný STRIEBORNÝ dizajn stmievača v
kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je
možné použiť so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia
v obývacích izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF

LIVOLO VL-2C701D-11 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701d-11-stmievac-osvetlenia-biely
LIVOLO VL-2C701D-11 Dotykový stmievač osvetlenia - biely
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701D-11 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný BIELY dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez

LIVOLO VL-2C701DR-11 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701dr-11-stmievac-osvetlenia-biely-rf
LIVOLO VL-2C701DR-11 Dotykový stmievač osvetlenia RF - biely
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701DR-11 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný BIELY dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými

LIVOLO VL-2C701D-12 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701d-12-stmievac-osvetlenia-cierny
LIVOLO VL-2C701D-12 Dotykový stmievač osvetlenia - čierny
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701D-12 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný ČIERNY dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez

LIVOLO VL-2C701DR-12 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF ČIERNY ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701dr-12-stmievac-osvetlenia-cierny-rf
LIVOLO VL-2C701DR-12 Dotykový stmievač osvetlenia RF - čierny
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701DR-12 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný ČIERNY dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými

LIVOLO VL-2C701D-13 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701d-13-stmievac-osvetlenia-zlaty
LIVOLO VL-2C701D-13 Dotykový stmievač osvetlenia - zlatý
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701D-13 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný ZLATÝ dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez

LIVOLO VL-2C701DR-13 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701dr-13-stmievac-osvetlenia-zlaty-rf
LIVOLO VL-2C701DR-13 Dotykový stmievač osvetlenia RF - zlatý
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701DR-13 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný ZLATÝ dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými

LIVOLO VL-2C701D-15 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701d-15-stmievac-osvetlenia-strieborny
LIVOLO VL-2C701D-15 Dotykový stmievač osvetlenia - strieborný
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701D-15 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný STRIEBORNÝ dizajn stmievača v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť
so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla

LIVOLO VL-2C701DR-15 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c701dr-15-stmievac-osvetlenia-strieborny-rf
LIVOLO VL-2C701DR-15 Dotykový stmievač osvetlenia RF - strieborný
Dvojitý dotykový stmievač LIVOLO VL-2C701DR-15 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný STRIEBORNÝ dizajn stmievača v kombinácii
s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné
použiť so širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v
obývacích izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF

LIVOLO VL-C701D-17 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701d-17-dotykovy-stmievac-osvetlenia-ruzovy
LIVOLO VL-C701D-17 Dotykový stmievač osvetlenia - ružový
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701D-17 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez možnosti

LIVOLO VL-C701D-18 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701d-18-dotykovy-stmievac-osvetlenia-zeleny
LIVOLO VL-C701D-18 Dotykový stmievač osvetlenia - zelený
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701D-18 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez možnosti

LIVOLO VL-C701D-19 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701d-19-dotykovy-stmievac-osvetlenia-modry
LIVOLO VL-C701D-19 Dotykový stmievač osvetlenia - modrý
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701D-19 so sklenenou dotykovou plochou. Luxusný dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
UPOZORNENIE - UPOZORNENIE - UPOZORNENIE
V prípade pripojenia zdroja svetla bez možnosti

LIVOLO VL-C701DR-17 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701dr-17-dotykovy-stmievac-rf-ruzovy
LIVOLO VL-C701DR-17 Dotykový stmievač osvetlenia RF - ružový
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701DR-17 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi

LIVOLO VL-C701DR-18 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701dr-18-dotykovy-stmievac-rf-zeleny
LIVOLO VL-C701DR-18 Dotykový stmievač osvetlenia RF - zelený
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701DR-18 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi

LIVOLO VL-C701DR-19 DOTYKOVÝ STMIEVAČ OSVETLENIA RF MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701dr-19-dotykovy-stmievac-rf-modry
LIVOLO VL-C701DR-19 Dotykový stmievač osvetlenia RF - modrý
Exkluzívny dotykový stmievač LIVOLO VL-C701DR-19 s možnosťou diaľkového ovládania RF. Luxusný dizajn stmievača v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje vysokú kvalitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Stmievače LIVOLO je možné použiť so
širokým spektrom stmievateľných svetelných zdrojov. Štandardne sa stmievače používajú pre ovládanie a stmievanie osvetlenia v obývacích
izbách, spálni, kuchyni a pod.
Stmievač je vybavený citlivou kapacitnou dotykovou plochou a vyhodnocovacou elektronikou. Pre správnu funkciu stmievača je bezpodmienečne
nutné použiť stmievateľné svetelné zdroje. V prípade špeciálnych svietidiel a žiaroviek LED je nutné, aby táto žiarovka bola priamo určená ako
stmievateľná. Žiarovky, ktoré nie sú určené na stmievanie týmto stmievačom nebude možné ovládať a nebude možné meniť intenzitu ich
osvetlenia.
Rádiový modul umožňuje ovládanie stmievača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi

ŽALÚZIE

LIVOLO VL-C702W-11 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - BIELY (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702w-11-zaluziovy-ovladac-biely
LIVOLO VL-C702W-11 Žalúziový ovládač - biely
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702W-11 so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-C702W-12 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - ČIERNY (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702w-12-zaluziovy-ovladac-cierny
LIVOLO VL-C702W-12 Žalúziový ovládač - čierny
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702W-12 so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-C702W-13 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - ZLATÝ (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702w-13-zaluziovy-ovladac-zlaty
LIVOLO VL-C702W-13 Žalúziový ovládač - zlatý
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702W-13 so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-C702W-15 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702w-15-zaluziovy-ovladac-strieborny
LIVOLO VL-C702W-15 Žalúziový ovládač - strieborný
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702W-15 so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn ovládača v spolupráci s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú
v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových

LIVOLO VL-C702WR-11 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702wr-11-zaluziovy-ovladac-rf-biely
LIVOLO VL-C702WR-11 Žalúziový ovládač RF - biely
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702WR-11 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Biely dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-C702WR-12 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702wr-12-zaluziovy-ovladac-rf-cierny
LIVOLO VL-C702WR-12 Žalúziový ovládač RF - čierny
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702WR-12 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Čierny dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-C702WR-13 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702wr-13-zaluziovy-ovladac-rf-zlaty
LIVOLO VL-C702WR-13 Žalúziový ovládač RF - zlatý
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702WR-13 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Zlatý dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-C702WR-15 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702wr-15-zaluziovy-ovladac-rf-strieborny
LIVOLO VL-C702WR-15 Žalúziový ovládač RF - strieborný
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702WR-15 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Strieborný dizajn ovládača
v spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie

LIVOLO VL-2C702W-11 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - BIELY (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702w-11-zaluziovy-ovladac-biely
LIVOLO VL-2C702W-11 Žalúziový ovládač - biely
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702W-11 so sklenenou dotykovou plochou. Biely dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-2C702W-12 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - ČIERNY (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702w-12-zaluziovy-ovladac-cierny
LIVOLO VL-2C702W-12 Žalúziový ovládač - čierny
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702W-12 so sklenenou dotykovou plochou. Čierny dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-2C702W-13 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - ZLATÝ (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702w-13-zaluziovy-ovladac-zlaty
LIVOLO VL-2C702W-13 Žalúziový ovládač - zlatý
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702W-13 so sklenenou dotykovou plochou. Zlatý dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-2C702W-15 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702w-15-zaluziovy-ovladac-strieborny
LIVOLO VL-2C702W-15 Žalúziový ovládač - strieborný
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702W-15 so sklenenou dotykovou plochou. Strieborný dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových

LIVOLO VL-2C702WR-11 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702wr-11-zaluziovy-ovladac-rf-biely
LIVOLO VL-2C702WR-11 Žalúziový ovládač RF - biely
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702WR-11 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Biely dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-2C702WR-12 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702wr-12-zaluziovy-ovladac-rf-cierny
LIVOLO VL-2C702WR-12 Žalúziový ovládač RF - čierny
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702WR-12 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Čierny dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-2C702WR-13 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702wr-13-zaluziovy-ovladac-rf-zlaty
LIVOLO VL-2C702WR-13 Žalúziový ovládač RF - zlatý
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702WR-13 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Zlatý dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-2C702WR-15 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-2c702wr-15-zaluziovy-ovladac-rf-strieborny
LIVOLO VL-2C702WR-15 Žalúziový ovládač RF - strieborný
Dvojitý dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-2C702WR-15 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Strieborný dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie

LIVOLO VL-C702W-17 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - RUŽOVÝ (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702w-17-zaluziovy-ovladac-ruzovy
LIVOLO VL-C702W-17 Žalúziový ovládač - ružový
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702W-17 so sklenenou dotykovou plochou. Moderný dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-C702W-18 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - ZELENÝ (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702w-18-zaluziovy-ovladac-zeleny
LIVOLO VL-C702W-18 Žalúziový ovládač - zelený
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702W-18 so sklenenou dotykovou plochou. Moderný dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-C702W-19 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ - MODRÝ (ŽALÚZIOVÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702w-19-zaluziovy-ovladac-modry
LIVOLO VL-C702W-19 Žalúziový ovládač - modrý
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702W-19 so sklenenou dotykovou plochou. Moderný dizajn ovládača v spolupráci s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové ovládače fungujú v
podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou dotykových tlačidiel

LIVOLO VL-C702WR-17 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702wr-17-zaluziovy-ovladac-rf-ruzovy
LIVOLO VL-C702WR-17 Žalúziový ovládač RF - ružový
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702WR-17 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Moderný dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-C702WR-18 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702wr-18-zaluziovy-ovladac-rf-zeleny
LIVOLO VL-C702WR-18 Žalúziový ovládač RF - zelený
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702WR-18 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Moderný dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

LIVOLO VL-C702WR-19 ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ RF - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702wr-19-zaluziovy-ovladac-rf-modry
LIVOLO VL-C702WR-19 Žalúziový ovládač RF - modrý
Exkluzívny dotykový žalúziový ovládač LIVOLO VL-C702WR-19 s možnosťou RF bezdrôtopvého diaľkového ovládania. Moderný dizajn ovládača v
spolupráci s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vašich žalúzií, markíz a roliet. Žalúziové
ovládače fungujú v podstate ako dvojitý (dvojkanálový) vypínač, pri ktorom je aktivácia oboch kanálov vypínača súčasne blokovaná elektronicky.
Ovládanie žalúzií prebieha systémom START-STOP-START kde každé druhé stlačenie tlačidla funguje ako STOP. Vďaka tejto funkcionalite je
možné žalúziový ovládač LIVOLO použiť aj na naklápanie žalúzií vo veľmi jemných krokoch. Samotné krokovanie závisí od typu použitých žalúzií
a rýchlosti zabudovaných motorov.
Žalúziové ovládače umožňujú ovládanie žalúzií len z jedného miesta. V prípade, že požadujete ovládanie jednej žalúzie z viacero miest, neváhajte
nás kontaktovať a poskytneme Vám informácie ako realizovať zapojenie pomocou

MECHANICKÉ

LIVOLO VL-C7K1-12 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.1 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1-12-mechanicky-vypinac-c-1-cierny
LIVOLO VL-C7K1-12 mechanický vypínač č.1 - čierny
Mechanický vypínač VL-C7K1-12 LIVOLO radenie č.1, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto
vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
čierna BLACK
Kód výrobcu
VL-C7K1-12
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1-11 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.1 - BIELY (MECHANICKÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1-11-mechanicky-vypinac-c-1-biely
LIVOLO VL-C7K1-11 mechanický vypínač č.1 - biely
Mechanický vypínač VL-C7K1-11 LIVOLO radenie č.1, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto
vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
biela WHITE

Kód výrobcu
Výrobca

VL-C7K1-11
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2-11 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5 - BIELY (MECHANICKÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2-11-mechanicky-vypinac-c-5-biely
LIVOLO VL-C7K2-11 mechanický vypínač č.5 - biely
Mechanický vypínač VL-C7K2-11 LIVOLO radenie č.5, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače
používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a dvomi svietidlami ako napr. obývačka, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
biela WHITE
Kód výrobcu
VL-C7K2-11
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2-12 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2-12-mechanicky-vypinac-c-5-cierny
LIVOLO VL-C7K2-12 mechanický vypínač č.5 - čierny
Mechanický vypínač VL-C7K2-12 LIVOLO radenie č.5, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače
používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a dvomi svietidlami ako napr. obývačka, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
čierna BLACK
Kód výrobcu
VL-C7K2-12
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1S-11 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.6 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1s-11-mechanicky-vypinac-c-6-biely
LIVOLO VL-C7K1S-11 mechanický vypínač č.6 - biely
Mechanický vypínač VL-C7K1S-11 LIVOLO radenie č.6, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest v zapojení 6+6,
prípadne z troch miest v zapojení 6+7+6.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných komponentov z našej ponuky. Vaše otázky môžete adresovať písomne e-mailom,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
biela WHITE

Kód výrobcu
Výrobca

VL-C7K1S-11
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1S-12 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.6 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1s-12-mechanicky-vypinac-c-6-cierny
LIVOLO VL-C7K1S-12 mechanický vypínač č.6 - čierny
Mechanický vypínač VL-C7K1S-12 LIVOLO radenie č.6, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest v zapojení 6+6,
prípadne z troch miest v zapojení 6+7+6.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných komponentov z našej ponuky. Vaše otázky môžete adresovať písomne e-mailom,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
čierna BLACK
Kód výrobcu
VL-C7K1S-12
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1SS-11 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.7 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1ss-11-mechanicky-vypinac-c-7-biely
LIVOLO VL-C7K1SS-11 mechanický vypínač č.7 - biely
Mechanický vypínač VL-C7K1SS-11 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov rôzne typy
vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o vypínač LIVOLO radenie č.7, ktorý je plne kompatibilný so
všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Krížový vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
biela WHITE
VL-C7K1SS-11
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1SS-12 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.7 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1ss-12-mechanicky-vypinac-c-7-cierny
LIVOLO VL-C7K1SS-12 mechanický vypínač č.7 - čierny
Mechanický vypínač VL-C7K1SS-12 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov rôzne typy
vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o vypínač LIVOLO radenie č.7, ktorý je plne kompatibilný so
všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Krížový vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

čierna BLACK
VL-C7K1SS-12
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2S-11 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2s-11-mechanicky-vypinac-c-5b-biely
LIVOLO VL-C7K2S-11 mechanický vypínač č.5B (6+6) - biely
Mechanický vypínač VL-C7K2S-11 LIVOLO radenie č.5B (6+6), je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Špeciálnym
zapojením a kombináciou s vypínačom č.7 je možné dosiahnuť ovládanie osvetlenia aj z viacero miest.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
biela WHITE
Kód výrobcu
VL-C7K2S-11
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2S-12 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2s-12-mechanicky-vypinac-c-5b-cierny
LIVOLO VL-C7K2S-12 mechanický vypínač č.5B (6+6) - čierny
Mechanický vypínač VL-C7K2S-12 LIVOLO radenie č.5B (6+6), je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Špeciálnym
zapojením a kombináciou s vypínačom č.7 je možné dosiahnuť ovládanie osvetlenia aj z viacero miest.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
čierna BLACK
Kód výrobcu
VL-C7K2S-12
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1-13 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.1 - ZLATÝ (MECHANICKÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1-13-mechanicky-vypinac-c-1-zlaty
LIVOLO VL-C7K1-13 mechanický vypínač č.1 - zlatý
Mechanický vypínač VL-C7K1-13 LIVOLO radenie č.1, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto
vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
zlatá GOLD

Kód výrobcu
Výrobca

VL-C7K1-13
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1-15 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.1 - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1-15-mechanicky-vypinac-c-1-strieborny
LIVOLO VL-C7K1-15 mechanický vypínač č.1 - strieborný
Mechanický vypínač VL-C7K1-15 LIVOLO radenie č.1, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto
vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
strieborná SILVER
Kód výrobcu
VL-C7K1-15
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1-17 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.1 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1-17-mechanicky-vypinac-c-1-ruzovy
LIVOLO VL-C7K1-17 mechanický vypínač č.1 - ružový
Mechanický vypínač VL-C7K1-17 LIVOLO radenie č.1, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto
vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
ružová PINK
Kód výrobcu
VL-C7K1-17
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1-19 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.1 - MODRÝ
(MECHANICKÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1-19-mechanicky-vypinac-c-1-modry
LIVOLO VL-C7K1-19 mechanický vypínač č.1 - modrý
Mechanický vypínač VL-C7K1-19 LIVOLO radenie č.1, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto
vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
modrá BLUE
VL-C7K1-19
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1-18 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.1 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1-18-mechanicky-vypinac-c-1-zeleny
LIVOLO VL-C7K1-18 mechanický vypínač č.1 - zelený
Mechanický vypínač VL-C7K1-18 LIVOLO radenie č.1, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto
vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
zelená GREEN
Kód výrobcu
VL-C7K1-18
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1S-13 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.6 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1s-13-mechanicky-vypinac-c-6-zlaty
LIVOLO VL-C7K1S-13 mechanický vypínač č.6 - zlatý
Mechanický vypínač VL-C7K1S-13 LIVOLO radenie č.6, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest v zapojení 6+6,
prípadne z troch miest v zapojení 6+7+6.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných komponentov z našej ponuky. Vaše otázky môžete adresovať písomne e-mailom,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
zlatá GOLD
Kód výrobcu
VL-C7K1S-13
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1S-15 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.6 - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1s-15-mechanicky-vypinac-c-6-strieborny
LIVOLO VL-C7K1S-15 mechanický vypínač č.6 - strieborný
Mechanický vypínač VL-C7K1S-15 LIVOLO radenie č.6, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest v zapojení 6+6,
prípadne z troch miest v zapojení 6+7+6.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných komponentov z našej ponuky. Vaše otázky môžete adresovať písomne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Životnosť
Farebné prevedenie

100.000 cyklov MTBF
strieborná SILVER

Kód výrobcu
Výrobca

VL-C7K1S-15
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1S-17 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.6 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1s-17-mechanicky-vypinac-c-6-ruzovy
LIVOLO VL-C7K1S-17 mechanický vypínač č.6 - ružový
Mechanický vypínač VL-C7K1S-17 LIVOLO radenie č.6, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest v zapojení 6+6,
prípadne z troch miest v zapojení 6+7+6.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných komponentov z našej ponuky. Vaše otázky môžete adresovať písomne e-mailom,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
ružová PINK
Kód výrobcu
VL-C7K1S-17
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1S-18 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.6 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1s-18-mechanicky-vypinac-c-6-zeleny
LIVOLO VL-C7K1S-18 mechanický vypínač č.6 - zelený
Mechanický vypínač VL-C7K1S-18 LIVOLO radenie č.6, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest v zapojení 6+6,
prípadne z troch miest v zapojení 6+7+6.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných komponentov z našej ponuky. Vaše otázky môžete adresovať písomne e-mailom,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
zelená GREEN
Kód výrobcu
VL-C7K1S-18
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1S-19 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.6 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1s-19-mechanicky-vypinac-c-6-modry
LIVOLO VL-C7K1S-19 mechanický vypínač č.6 - modrý
Mechanický vypínač VL-C7K1S-19 LIVOLO radenie č.6, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest v zapojení 6+6,
prípadne z troch miest v zapojení 6+7+6.
Vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných komponentov z našej ponuky. Vaše otázky môžete adresovať písomne e-mailom,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Životnosť
Farebné prevedenie

100.000 cyklov MTBF
modrá BLUE

Kód výrobcu
Výrobca

VL-C7K1S-19
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1SS-13 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.7 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1ss-13-mechanicky-vypinac-c-7-zlaty
LIVOLO VL-C7K1SS-13 mechanický vypínač č.7 - zlatý
Mechanický vypínač VL-C7K1SS-13 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov rôzne typy
vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o vypínač LIVOLO radenie č.7, ktorý je plne kompatibilný so
všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Krížový vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
zlatá GOLD
VL-C7K1SS-13
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1SS-15 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.7 - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1ss-15-mechanicky-vypinac-c-7-strieborny
LIVOLO VL-C7K1SS-15 mechanický vypínač č.7 - strieborný
Mechanický vypínač VL-C7K1SS-15 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov rôzne typy
vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o vypínač LIVOLO radenie č.7, ktorý je plne kompatibilný so
všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Krížový vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
strieborná SILVER
VL-C7K1SS-15
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1SS-17 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.7 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1ss-17-mechanicky-vypinac-c-7-ruzovy
LIVOLO VL-C7K1SS-17 mechanický vypínač č.7 - ružový
Mechanický vypínač VL-C7K1SS-17 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov rôzne typy
vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o vypínač LIVOLO radenie č.7, ktorý je plne kompatibilný so
všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Krížový vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

ružová PINK
VL-C7K1SS-17
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1SS-18 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.7 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1ss-18-mechanicky-vypinac-c-7-zeleny
LIVOLO VL-C7K1SS-18 mechanický vypínač č.7 - zelený
Mechanický vypínač VL-C7K1SS-18 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov rôzne typy
vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o vypínač LIVOLO radenie č.7, ktorý je plne kompatibilný so
všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Krížový vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
zelená GREEN
VL-C7K1SS-18
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K1SS-19 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.7 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k1ss-19-mechanicky-vypinac-c-7-modry
LIVOLO VL-C7K1SS-19 mechanický vypínač č.7 - modrý
Mechanický vypínač VL-C7K1SS-19 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov rôzne typy
vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o vypínač LIVOLO radenie č.7, ktorý je plne kompatibilný so
všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Krížový vypínač je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
modrá BLUE
VL-C7K1SS-19
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2-13 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5 - ZLATÝ (MECHANICKÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2-13-mechanicky-vypinac-c-5-zlaty
LIVOLO VL-C7K2-13 mechanický vypínač č.5 - zlatý
Mechanický vypínač VL-C7K2-13 LIVOLO radenie č.5, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače
používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a dvomi svietidlami ako napr. obývačka, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

zlatá GOLD
VL-C7K2-13
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2-15 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5 - STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2-15-mechanicky-vypinac-c-5-strieborny
LIVOLO VL-C7K2-15 mechanický vypínač č.5 - strieborný
Mechanický vypínač VL-C7K2-15 LIVOLO radenie č.5, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače
používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a dvomi svietidlami ako napr. obývačka, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
strieborná SILVER
Kód výrobcu
VL-C7K2-15
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2-17 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2-17-mechanicky-vypinac-c-5-ruzovy
LIVOLO VL-C7K2-17 mechanický vypínač č.5 - ružový
Mechanický vypínač VL-C7K2-17 LIVOLO radenie č.5, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače
používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a dvomi svietidlami ako napr. obývačka, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
ružová PINK
Kód výrobcu
VL-C7K2-17
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2-18 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2-18-mechanicky-vypinac-c-5-zeleny
LIVOLO VL-C7K2-18 mechanický vypínač č.5 - zelený
Mechanický vypínač VL-C7K2-18 LIVOLO radenie č.5, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače
používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a dvomi svietidlami ako napr. obývačka, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

zelená GREEN
VL-C7K2-18
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2-19 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5 - MODRÝ
(MECHANICKÝ)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2-19-mechanicky-vypinac-c-5-modry
LIVOLO VL-C7K2-19 mechanický vypínač č.5 - modrý
Mechanický vypínač VL-C7K2-19 LIVOLO radenie č.5, je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače
používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a dvomi svietidlami ako napr. obývačka, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
modrá BLUE
Kód výrobcu
VL-C7K2-19
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2S-13 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2s-13-mechanicky-vypinac-c-5b-zlaty
LIVOLO VL-C7K2S-13 mechanický vypínač č.5B (6+6) - zlatý
Mechanický vypínač VL-C7K2S-13 LIVOLO radenie č.5B (6+6), je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Špeciálnym
zapojením a kombináciou s vypínačom č.7 je možné dosiahnuť ovládanie osvetlenia aj z viacero miest.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
zlatá GOLD
Kód výrobcu
VL-C7K2S-13
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2S-15 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - STRIEBORNÝ
()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2s-15-mechanicky-vypinac-c-5b-strieborny
LIVOLO VL-C7K2S-15 mechanický vypínač č.5B (6+6) - strieborný
Mechanický vypínač VL-C7K2S-15 LIVOLO radenie č.5B (6+6), je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Špeciálnym
zapojením a kombináciou s vypínačom č.7 je možné dosiahnuť ovládanie osvetlenia aj z viacero miest.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

strieborná SILVER
VL-C7K2S-15
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2S-17 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2s-17-mechanicky-vypinac-c-5b-ruzovy
LIVOLO VL-C7K2S-17 mechanický vypínač č.5B (6+6) - ružový
Mechanický vypínač VL-C7K2S-17 LIVOLO radenie č.5B (6+6), je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Špeciálnym
zapojením a kombináciou s vypínačom č.7 je možné dosiahnuť ovládanie osvetlenia aj z viacero miest.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
ružová PINK
Kód výrobcu
VL-C7K2S-17
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2S-18 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2s-18-mechanicky-vypinac-c-5b-zeleny
LIVOLO VL-C7K2S-18 mechanický vypínač č.5B (6+6) - zelený
Mechanický vypínač VL-C7K2S-18 LIVOLO radenie č.5B (6+6), je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Špeciálnym
zapojením a kombináciou s vypínačom č.7 je možné dosiahnuť ovládanie osvetlenia aj z viacero miest.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
5A
Pracovná teplota
-30°C / + 70°C
Vlhkosť prostredia
max. 95% RH
Životnosť
100.000 cyklov MTBF
Farebné prevedenie
zelená GREEN
Kód výrobcu
VL-C7K2S-18
Výrobca
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7K2S-19 MECHANICKÝ VYPÍNAČ Č.5B (6+6) - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7k2s-19-mechanicky-vypinac-c-5b-modry
LIVOLO VL-C7K2S-19 mechanický vypínač č.5B (6+6) - modrý
Mechanický vypínač VL-C7K2S-19 LIVOLO radenie č.5B (6+6), je plne kompatibilný so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so
štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Špeciálnym
zapojením a kombináciou s vypínačom č.7 je možné dosiahnuť ovládanie osvetlenia aj z viacero miest.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.

V prípade akýchkoľvek otázok k produktom nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme so správnym výberom vhodného typu vypínačov,
prípadne iných
Napájacie napätie
AC 230 V / 50 Hz
Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF

Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

modrá GREEN
VL-C7K2S-19
LIVOLO ELECTRIC (CN)

TLAČIDLÁ

LIVOLO VL-C701IH-11 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 - BIELE
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ih-11-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-biele
LIVOLO VL-C701IH-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 - biele
Biele dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IH-11 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IH-11 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený aj nulový vodič

LIVOLO VL-C701IH-12 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 - ČIERNE
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ih-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-cierne
LIVOLO VL-C701IH-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 - čierne
Čierne dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IH-12 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IH-12 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený aj nulový

LIVOLO VL-C701IH-13 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 - ZLATÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ih-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-zlate
LIVOLO VL-C701IH-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 - zlaté
Zlaté dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IH-13 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IH-13 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený aj nulový vodič

LIVOLO VL-C701IH-15 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 STRIEBORNÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ih-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-strieborne
LIVOLO VL-C701IH-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 - strieborné
Strieborné dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IH-15 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IH-15 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený aj

LIVOLO VL-C701IHR-11 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 + RF BIELE ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ihr-11-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-biele
LIVOLO VL-C701IHR-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 + RF - biele s rádiovým modulom
Biele dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IHR-11 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového ovládania.
Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IHR-11 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové

LIVOLO VL-C702IH-11 BEZPOTENCIÁLOVÉ DVOJ-TLAČIDLO Č.2/0 BIELE ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ih-11-bezpotencialove-dvoj-tlacidlo-c-2/0-biele
LIVOLO VL-C702IH-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 - biele
Biele dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IH-11 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IH-11 je dotykové dvoj-tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený

LIVOLO VL-C702IHR-11 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 + RF BIELE ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ihr-11-bezpotencialove-dvoj-tlacidlo-c-2/0-rf-biele
LIVOLO VL-C702IHR-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF - biele s rádiovým modulom
Biele dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IHR-11 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IHR-11 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C701CH-11 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 (12-24V) - BIELE
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ch-11-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-12-24v-biele
LIVOLO VL-C701CH-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - biele
Biele dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CH-11 s napájaním 12V až 24V AC/DC. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach pre rôzne napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro a pod.
LIVOLO VL-C701CH-11 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo
rýchlo a jednoducho použiť ako multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C702CH-11 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 (12-24V) - BIELE
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ch-11-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-12-24v-biele
LIVOLO VL-C702CH-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 (12-24V) - biele
Biele dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CH-11 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CH-11 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný kontakt

LIVOLO VL-C701CHR-11 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701chr-11-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-12-24v-biele
LIVOLO VL-C701CHR-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - biele
Biele dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CHR-11 s napájaním 12V až 24V AC/DC s možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania pomocou RF ovládačov na frekvencii 433MHz. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom
zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach pre rôzne
napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro
a pod.
LIVOLO VL-C701CHR-11 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne aj ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé,

LIVOLO VL-C702CHR-11 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702chr-11-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-rf-12-24v-biele
LIVOLO VL-C702CHR-11 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF (12-24V) - biele
Biele dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CHR-11 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CHR-11 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný

LIVOLO VL-C701CH-12 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 (12-24V) - ČIERNE
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ch-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-12-24v-cierne
LIVOLO VL-C701CH-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - čierne
Čierne dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CH-12 s napájaním 12V až 24V AC/DC. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach pre rôzne napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro a pod.
LIVOLO VL-C701CH-12 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo
rýchlo a jednoducho použiť ako multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C701CH-13 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 (12-24V) - ZLATÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ch-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-12-24v-zlate
LIVOLO VL-C701CH-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - zlaté
Zlaté dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CH-13 s napájaním 12V až 24V AC/DC. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach pre rôzne napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro a pod.
LIVOLO VL-C701CH-13 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo
rýchlo a jednoducho použiť ako multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C701CH-15 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ch-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-12-24v-strieborne
LIVOLO VL-C701CH-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - strieborné
Strieborné dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CH-15 s napájaním 12V až 24V AC/DC. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach pre rôzne napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro a pod.
LIVOLO VL-C701CH-15 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo
rýchlo a jednoducho použiť ako multifunkčný

LIVOLO VL-C701CHR-12 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701chr-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-12-24v-cierne
LIVOLO VL-C701CHR-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - čierne
Čierne dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CHR-12 s napájaním 12V až 24V AC/DC s možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania pomocou RF ovládačov na frekvencii 433MHz. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom
zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach pre rôzne
napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro
a pod.
LIVOLO VL-C701CHR-12 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne aj ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé,

LIVOLO VL-C701CHR-13 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701chr-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-12-24v-zlate
LIVOLO VL-C701CHR-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - zlaté
Zlaté dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CHR-13 s napájaním 12V až 24V AC/DC s možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania pomocou RF ovládačov na frekvencii 433MHz. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom
zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach pre rôzne
napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro
a pod.
LIVOLO VL-C701CHR-13 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne aj ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé,

LIVOLO VL-C701CHR-15 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701chr-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-12-24v-strieborne
LIVOLO VL-C701CHR-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - strieborné
Strieborné dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CHR-15 s napájaním 12V až 24V AC/DC s možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania pomocou RF ovládačov na frekvencii 433MHz. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom
zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach pre rôzne
napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro
a pod.
LIVOLO VL-C701CHR-15 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne aj ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového

LIVOLO VL-C701IHR-12 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 + RF ČIERNE ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ihr-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-cierne
LIVOLO VL-C701IHR-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 + RF - čierne
Čierne dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IHR-12 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového ovládania.
Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IHR-12 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju

LIVOLO VL-C701IHR-13 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 + RF ZLATÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ihr-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-zlate
LIVOLO VL-C701IHR-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 + RF - zlaté
Zlaté dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IHR-13 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového ovládania.
Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IHR-13 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju

LIVOLO VL-C701IHR-15 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 + RF STRIEBORNÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ihr-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-strieborne
LIVOLO VL-C701IHR-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 + RF - strieborné
Strieborné dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IHR-15 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IHR-15 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre

LIVOLO VL-C702IH-12 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 - ČIERNE
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ih-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-cierne
LIVOLO VL-C702IH-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 - čierne
Čierne dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IH-12 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IH-12 je dotykové dvoj-tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať

LIVOLO VL-C702IH-13 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 - ZLATÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ih-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-zlate
LIVOLO VL-C702IH-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 - zlaté
Zlaté dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IH-13 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IH-13 je dotykové dvoj-tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený

LIVOLO VL-C702IH-15 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 STRIEBORNÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ih-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-strieborne
LIVOLO VL-C702IH-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 - strieborné
Strieborné dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IH-15 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IH-15 je dotykové dvoj-tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať

LIVOLO VL-C702CHR-12 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702chr-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-rf-12-24v-cierne
LIVOLO VL-C702CHR-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF (12-24V) - čierne
Čierne dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CHR-12 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CHR-12 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný

LIVOLO VL-C702CHR-13 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702chr-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-rf-12-24v-zlate
LIVOLO VL-C702CHR-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF (12-24V) - zlaté
Zlaté dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CHR-13 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CHR-13 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný

LIVOLO VL-C702CHR-15 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702chr-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-rf-12-24v-strieborne
LIVOLO VL-C702CHR-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF (12-24V) - strieborné
Strieborné dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CHR-15 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CHR-15 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je

LIVOLO VL-C702IHR-12 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 + RF ČIERNE ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ihr-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-rf-cierne
LIVOLO VL-C702IHR-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF - čierne s rádiovým modulom
Čierne dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IHR-12 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IHR-12 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C702IHR-13 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 + RF ZLATÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ihr-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-rf-zlate
LIVOLO VL-C702IHR-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF - zlaté s rádiovým modulom
Zlaté dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IHR-13 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IHR-13 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C702IHR-15 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 + RF STRIEBORNÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ihr-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-rf-strieborne
LIVOLO VL-C702IHR-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF - strieborné s rádiovým modulom
Strieborné dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IHR-15 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IHR-15 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C702CH-12 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 (12-24V) - ČIERNE
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ch-12-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-12-24v-cierne
LIVOLO VL-C702CH-12 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 (12-24V) - čierne
Čierne dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CH-12 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CH-12 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný kontakt

LIVOLO VL-C702CH-13 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 (12-24V) - ZLATÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ch-13-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-12-24v-zlate
LIVOLO VL-C702CH-13 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 (12-24V) - zlaté
Zlaté dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CH-13 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CH-13 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný kontakt

LIVOLO VL-C702CH-15 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ch-15-bezpotencialove-tlacidlo-c-2/0-12-24v-strieborne
LIVOLO VL-C702CH-15 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 (12-24V) - strieborné
Strieborné dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CH-15 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CH-15 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný

LIVOLO VL-C701CH-17 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ch-17-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-12-24v-ruzove
LIVOLO VL-C701CH-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - ružové
Ružové dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CH-17 s napájaním 12V až 24V AC/DC. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach pre rôzne napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro a pod.
LIVOLO VL-C701CH-17 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo
rýchlo a jednoducho použiť ako multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C701CH-18 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ch-18-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-12-24v-zelene
LIVOLO VL-C701CH-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - zelené
Zelené dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CH-18 s napájaním 12V až 24V AC/DC. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach pre rôzne napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro a pod.
LIVOLO VL-C701CH-18 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo
rýchlo a jednoducho použiť ako multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C701CH-19 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ch-19-bezpotencialove-tlacidlo-12-24v-modre
LIVOLO VL-C701CH-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - modré
Modré dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CH-19 s napájaním 12V až 24V AC/DC. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s
tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo
všetkých bežných prevedeniach pre rôzne napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro a pod.
LIVOLO VL-C701CH-19 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo
rýchlo a jednoducho použiť ako multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C701CHR-17 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701chr-17-bezpotencialove-tlacidlo-c-1/0-rf-12-24v-ruzove
LIVOLO VL-C701CHR-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - ružové
Ružové dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CHR-17 s napájaním 12V až 24V AC/DC s možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania pomocou RF ovládačov na frekvencii 433MHz. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom
zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach pre rôzne
napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro
a pod.
LIVOLO VL-C701CHR-17 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne aj ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé,

LIVOLO VL-C701CHR-18 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701chr-18-bezpotencialove-tlacidlo-rf-12-24v-zelene
LIVOLO VL-C701CHR-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - zelené
Zelené dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CHR-18 s napájaním 12V až 24V AC/DC s možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania pomocou RF ovládačov na frekvencii 433MHz. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom
zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach pre rôzne
napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro
a pod.
LIVOLO VL-C701CHR-18 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne aj ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé,

LIVOLO VL-C701CHR-19 BEZPOT. TLAČIDLO Č.1/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701chr-19-bezpotencialove-tlacidlo-rf-12-24v-modre
LIVOLO VL-C701CHR-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 (12-24V) - modré
Modré dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701CHR-19 s napájaním 12V až 24V AC/DC s možnosťou bezdrôtového diaľkového
ovládania pomocou RF ovládačov na frekvencii 433MHz. Dizajn dotykového tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom
zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach pre rôzne
napájacie napätia. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu ako napr. Loxone, či Fibaro
a pod.
LIVOLO VL-C701CHR-19 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne aj ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné tlačidlové ovládanie. Tlačidlá sa
výborne hodia aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest pomocou pamäťového (impulzného) relé,

LIVOLO VL-C701IH-17 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 - RUŽOVÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ih-17-bezpotencialove-tlacidlo-ruzove
LIVOLO VL-C701IH-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 - ružové
Ružové dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IH-17 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IH-17 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený aj nulový

LIVOLO VL-C701IH-18 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 - ZELENÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ih-18-bezpotencialove-tlacidlo-zelene
LIVOLO VL-C701IH-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 - zelené
Zelené dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IH-18 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IH-18 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený aj nulový

LIVOLO VL-C701IH-19 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 - MODRÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ih-19-bezpotencialove-tlacidlo-modre
LIVOLO VL-C701IH-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 - modré
Modré dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IH-19 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IH-19 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený aj nulový vodič

LIVOLO VL-C701IHR-17 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 + RF RUŽOVÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ihr-17-bezpotencialove-tlacidlo-rf-ruzove
LIVOLO VL-C701IHR-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 + RF - ružové
Ružové dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IHR-17 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového ovládania.
Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IHR-17 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju

LIVOLO VL-C701IHR-18 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 + RF ZELENÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ihr-18-bezpotencialove-tlacidlo-rf-zelene
LIVOLO VL-C701IHR-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 + RF - zelené
Zelené dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IHR-18 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového ovládania.
Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IHR-18 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju

LIVOLO VL-C701IHR-19 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.1/0 + RF MODRÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701ihr-19-bezpotencialove-tlacidlo-rf-modre
LIVOLO VL-C701IHR-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.1/0 + RF - modré
Modré dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C701IHR-19 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového ovládania.
Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C701IHR-19 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.1/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.1/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju

LIVOLO VL-C702CH-17 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ch-17-bezpotencialove-tlacidlo-12v-24v-ruzove
LIVOLO VL-C702CH-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 (12-24V) - ružové
Ružové dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CH-17 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CH-17 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný kontakt

LIVOLO VL-C702CH-18 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ch-18-bezpotencialove-tlacidlo-12v-24v-zelene
LIVOLO VL-C702CH-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 (12-24V) - zelené
Zelené dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CH-18 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CH-18 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný kontakt

LIVOLO VL-C702CH-19 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 (12-24V) (RADENIE)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ch-19-bezpotencialove-tlacidlo-12v-24v-modre
LIVOLO VL-C702CH-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 (12-24V) - modré
Modré dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CH-19 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CH-19 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný kontakt

LIVOLO VL-C702CHR-17 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702chr-17-bezpotencial-tlacidlo-12-24v-ruzove
LIVOLO VL-C702CHR-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF (12-24V) - ružové
Ružové dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CHR-17 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CHR-17 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný

LIVOLO VL-C702CHR-18 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702chr-18-bezpotencial-tlacidlo-12-24v-zelene
LIVOLO VL-C702CHR-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF (12-24V) - zelené
Zelené dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CHR-18 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CHR-18 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný

LIVOLO VL-C702CHR-19 BEZPOT. TLAČIDLO Č.2/0 + RF (12-24V)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702chr-19-bezpotencial-tlacidlo-12-24v-modre
LIVOLO VL-C702CHR-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF (12-24V) - modré
Modré dotykové bezpotenciálové tlačidlo LIVOLO VL-C702CHR-19 s napájaním 12-24V AC. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným
dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných
prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702CHR-19 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo je napájané nízkym napätím 12-24V AC. Výstup je spínaný

LIVOLO VL-C702IH-17 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 - RUŽOVÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ih-17-bezpotencialove-tlacidlo-ruzove
LIVOLO VL-C702IH-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 - ružové
Ružové dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IH-17 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IH-17 je dotykové dvoj-tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať

LIVOLO VL-C702IH-18 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 - ZELENÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ih-18-bezpotencialove-tlacidlo-zelene
LIVOLO VL-C702IH-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 - zelené
Zelené dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IH-18 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IH-18 je dotykové dvoj-tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať

LIVOLO VL-C702IH-19 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 - MODRÉ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ih-19-bezpotencialove-tlacidlo-modre
LIVOLO VL-C702IH-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 - modré
Modré dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IH-19 so sklenenou dotykovou plochou. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným
skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia. Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IH-19 je dotykové dvoj-tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací prvok.
Bezpotenciálové tlačidlo pre svoju správnu funkciu potrebuje mať privedený

LIVOLO VL-C702IHR-17 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 + RF RUŽOVÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ihr-17-bezpotencialove-tlacidlo-rf-ruzove
LIVOLO VL-C702IHR-17 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF - ružové s rádiovým modulom
Ružové dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IHR-17 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IHR-17 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C702IHR-18 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 + RF ZELENÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ihr-18-bezpotencialove-tlacidlo-rf-zelene
LIVOLO VL-C702IHR-18 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF - zelené s rádiovým modulom
Zelené dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IHR-18 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IHR-18 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací

LIVOLO VL-C702IHR-19 BEZPOTENCIÁLOVÉ TLAČIDLO Č.2/0 + RF MODRÉ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702ihr-19-bezpotencialove-tlacidlo-rf-modre
LIVOLO VL-C702IHR-19 Bezpotenciálové tlačidlo č.2/0 + RF - modré s rádiovým modulom
Modré dotykové bezpotenciálové dvoj-tlačidlo LIVOLO VL-C702IHR-19 so sklenenou dotykovou plochou a možnosťou rádiového diaľkového
ovládania. Dizajn tlačidla v kombinácii s tvrdeným skleneným dotykovým povrchom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť ovládania Vášho osvetlenia.
Tlačidlá LIVOLO je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO VL-C702IHR-19 je dotykové tlačidlo označované ako radenie č.2/0 prípadne ako zvončekové dvoj-tlačidlo č.2/0. Toto tlačidlo je určené
predovšetkým na impulzné ovládanie rôznych prístrojov a zariadení, ktoré pre svoju funkciu vyžadujú impulzné ovládanie. Tlačidlá sa výborne hodia
aj na ovládania osvetlenia z viac ako 4 miest. Pomocou pamäťového relé, alebo žalúziových relé je možné tlačidlo rýchlo a jednoducho použiť ako
multifunkčný ovládací

ZIGBEE

LIVOLO VL-C701Z-11 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.1 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-11-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-1-biely
LIVOLO VL-C701Z-11 ZigBee bezdrôtový vypínač č.1 - biely
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z-11 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C701Z-12 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.1 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-12-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-1-cierny
LIVOLO VL-C701Z-12 ZigBee bezdrôtový vypínač č.1 - čierny
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z-12 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C701Z-13 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.1 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-13-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-1-zlaty
LIVOLO VL-C701Z-13 ZigBee bezdrôtový vypínač č.1 - zlatý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z-13 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C701Z-15 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.1 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-15-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-1-strieborny
LIVOLO VL-C701Z-15 ZigBee bezdrôtový vypínač č.1 - strieborný
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z-15 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C702Z-11 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-11-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5-biely
LIVOLO VL-C702Z-11 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5 - biely
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702Z-11 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702Z-12 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-12-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5-cierny
LIVOLO VL-C702Z-12 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5 - čierny
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702Z-12 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702Z-13 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-13-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5-zlaty
LIVOLO VL-C702Z-13 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5 - zlatý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702Z-13 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702Z-15 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-15-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5-strieborny
LIVOLO VL-C702Z-15 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5 - strieborný
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702Z-15 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C701SZ-12 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.6 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-12-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-cierny
LIVOLO VL-C701SZ-12 ZigBee bezdrôtový vypínač č.6 - čierny
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ-12 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C701SZ-13 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.6 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-13-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-zlaty
LIVOLO VL-C701SZ-13 ZigBee bezdrôtový vypínač č.6 - zlatý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ-13 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C701SZ-15 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.6 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-15-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-strieborny
LIVOLO VL-C701SZ-15 ZigBee bezdrôtový vypínač č.6 - strieborný
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ-15 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C702SZ-11 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5B - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-11-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5b-biely
LIVOLO VL-C702Z-11 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5B - biely
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ-11 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702SZ-12 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5B - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-12-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5b-cierny
LIVOLO VL-C702SZ-12 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5B - čierny
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ-12 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702SZ-13 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5B - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-13-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5b-zlaty
LIVOLO VL-C702SZ-13 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5B - zlatý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ-13 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702SZ-15 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5B STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-15-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5b-strieborny
LIVOLO VL-C702SZ-15 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5B - strieborný
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ-15 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C701SZ-11 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.6 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-11-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-biely
LIVOLO VL-C701SZ-11 ZigBee bezdrôtový vypínač č.6 - biely
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ-11 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO 102700102 ZIGBEE GATEWAY GEN.2 (2020) (ZIGBEE)
https://www.livolo.sk/livolo-102700102-zigbee-gateway-gen-2-2020
LIVOLO 102700102 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ SMEROVAČ - GATEWAY gen.2 2020
LIVOLO ZigBee router je primárne určený ako komunikačný uzol medzi WiFi sieťou, ZigBee sieťou a Vaším mobilným telefónom s operačným
systémom Android, alebo iOS. Nastavenie a ovládanie LIVOLO ZigBee router je možné pomocou aplikácie LIVOLO APP, ktorú si môžete
bezplatne stiahnuť pre Váš operačný systém.

LIVOLO ZigBee router samotný neumožňuje ovládanie osvetlenia a nefunguje ako vypínač. LIVOLO ZigBee router slúži výhrdne ako komunikačný
uzol a je vhodné ho v rámci objektu strategicky dobre umiestniť, aby mal dobrý signál k vašej WiFi sieti a zároveň poskytoval čo najlepšie
pokrytie signálom ZigBee pre minimalizáciu výpadkov.

LIVOLO ZigBee router je potrebné fakticky iba raz inicializovať a aktivovať pripojenie na WiFi sieť. Následne už prístup k LIVOLO ZigBee router-u
nebudete potrebovať, preto môže byť umiestnený aj na miestach, ktoré sú mimo dosah, resp. nie sú na prvý pohľad viditeľné a pod. V ideálnom

LIVOLO VL-C701SZ-17 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.6 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-17-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-ruzovy
LIVOLO VL-C701SZ-17 ZigBee bezdrôtový vypínač č.6 - ružový
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ-17 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

LIVOLO VL-C701SZ-18 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.6 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-18-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-zeleny
LIVOLO VL-C701SZ-18 ZigBee bezdrôtový vypínač č.6 - zelený
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ-18 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C701SZ-19 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.6 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-19-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-modry
LIVOLO VL-C701SZ-19 ZigBee bezdrôtový vypínač č.6 - modrý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ-19 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C701Z-17 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.1 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-17-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-1-ruzovy
LIVOLO VL-C701Z-17 ZigBee bezdrôtový vypínač č.1 - ružový
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z-17 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C701Z-18 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.1 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-18-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-1-zeleny
LIVOLO VL-C701Z-18 ZigBee bezdrôtový vypínač č.1 - zelený
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z-18 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C701Z-19 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.1 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-19-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-1-modry
LIVOLO VL-C701Z-19 ZigBee bezdrôtový vypínač č.1 - modrý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z-19 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702SZ-17 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5B - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-17-zigbee-bezdrotovy-vypinac-5b-ruzovy
LIVOLO VL-C702SZ-17 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5B - ružový
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ-17 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702SZ-18 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5B - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-18-zigbee-bezdrotovy-vypinac-5b-zeleny
LIVOLO VL-C702SZ-18 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5B - zelený
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ-18 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702SZ-19 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5B - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-19-zigbee-bezdrotovy-vypinac-5b-modry
LIVOLO VL-C702SZ-19 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5B - modrý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ-19 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702Z-17 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-17-zigbee-bezdrotovy-vypinac-ruzovy
LIVOLO VL-C702Z-17 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5 - ružový
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702Z-17 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702Z-18 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-18-zigbee-bezdrotovy-vypinac-zeleny
LIVOLO VL-C702Z-18 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5 - zelený
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702Z-18 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702Z-19 ZIGBEE BEZDRÔTOVÝ VYPÍNAČ Č.5 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-19-zigbee-bezdrotovy-vypinac-modry
LIVOLO VL-C702Z-19 ZigBee bezdrôtový vypínač č.5 - modrý
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702Z-19 s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C7C1Z-11 ZIGBEE ZÁSUVKA EU - BIELA (SCHUKO ZÁSUVKA
S)
https://www.livolo.sk/livolo-zigbee-elektricka-zasuvka-eu-704000811-biela
LIVOLO VL-C7C1Z-11 Elektrická ZigBee zásuvka EU - biela
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1Z-11 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.
LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša

LIVOLO VL-C7C1Z-12 ZIGBEE ZÁSUVKA EU - ČIERNA (SCHUKO
ZÁSUVKA)
https://www.livolo.sk/livolo-zigbee-elektricka-zasuvka-eu-704000812-cierna
LIVOLO VL-C7C1Z-12 Elektrická ZigBee zásuvka EU - čierna
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1Z-12 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.
LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša

LIVOLO VL-C7C1Z-13 ZIGBEE ZÁSUVKA EU - ZLATÁ (SCHUKO ZÁSUVKA
S)
https://www.livolo.sk/livolo-zigbee-elektricka-zasuvka-eu-704000813-zlata
LIVOLO VL-C7C1Z-13 Elektrická ZigBee zásuvka EU - zlatá
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1Z-13 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.
LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša

LIVOLO VL-C7C1Z-15 ZIGBEE ZÁSUVKA EU - STRIEBORNÁ (SCHUKO)
https://www.livolo.sk/livolo-zigbee-elektricka-zasuvka-eu-704000815-strieborna
LIVOLO VL-C7C1Z-15 Elektrická ZigBee zásuvka EU - strieborná
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1Z-15 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.
LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je

LIVOLO VL-C7C1Z-17 ZIGBEE ZÁSUVKA EU - RUŽOVÁ (SCHUKO
ZÁSUVKA)
https://www.livolo.sk/livolo-zigbee-elektricka-zasuvka-eu-704000817-ruzova
LIVOLO VL-C7C1Z-17 Elektrická ZigBee zásuvka EU - ružová
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1Z-17 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.
LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša

LIVOLO VL-C7C1Z-18 ZIGBEE ZÁSUVKA EU - ZELENÁ (SCHUKO
ZÁSUVKA)
https://www.livolo.sk/livolo-zigbee-elektricka-zasuvka-eu-704000818-zelena
LIVOLO VL-C7C1Z-18 Elektrická ZigBee zásuvka EU - zelená
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1Z-18 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.
LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša

LIVOLO VL-C7C1Z-19 ZIGBEE ZÁSUVKA EU - MODRÁ (SCHUKO
ZÁSUVKA S)
https://www.livolo.sk/livolo-zigbee-elektricka-zasuvka-eu-704000819-modra
LIVOLO VL-C7C1Z-19 Elektrická ZigBee zásuvka EU - modrá
Exkluzívne elektrické zásuvky LIVOLO VL-C7C1Z-19 SCHUKO (bez ochranného kolíka) s moderným a nadčasovým skleneným rámikom. Dizajn
konektora v kombinácii s tvrdeným skleneným rámikom zaručuje exkluzivitu a jedinečnosť Vašich elektrických zásuviek. Tieto zásuvky sa
dodávajú v prevedení SCHUKO, tzn. bez ochranného kolíka (typ EU) a ich použitie na území SR a CZ neodporúčame. Tieto zásuvky sú určené
prevažne pre trhy v EÚ.
Zapojenie elektrických zásuviek je zhodné s bežným štandardom zapojenia na novú aj existujúcu kabeláž, čo predurčuje použitie zásuviek v
novostavbách ako aj pri rekonštrukciách existujúcich elektroinštalácií. Zásuvky sú plne kompatibilné so štandardnými podomietkovými krabičkami
KP a KU rozmeru 68mm.
LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša

MECHANICKÉ SR MODULY

LIVOLO VL-C7-K1-11 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.1 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1-11-modul-mechanickeho-vypinaca-c-1-biely
LIVOLO VL-C7-K1-11 modul mechanického vypínača č.1 - biely
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1-11 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.1, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000

LIVOLO VL-C7-K1S-11 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.6 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1s-11-modul-mechanickeho-vypinaca-c-6-biely
LIVOLO VL-C7-K1S-11 modul mechanického vypínača č.6 - biely
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1S-11 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.6, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa jedno
svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia

LIVOLO VL-C7-K1-12 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.1 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1-12-modul-mechanickeho-vypinaca-c-1-cierny
LIVOLO VL-C7-K1-12 modul mechanického vypínača č.1 - čierny
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1-12 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.1, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH
100.000

LIVOLO VL-C7-K1S-12 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.6 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1s-12-modul-mechanickeho-vypinaca-c-6-cierny
LIVOLO VL-C7-K1S-12 modul mechanického vypínača č.6 - čierny
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1S-12 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.6, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa jedno
svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Vlhkosť
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K2-11 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2-11-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5-biely
LIVOLO VL-C7-K2-11 modul mechanického vypínača č.5 - biely
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2-11 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia

max. 95%

LIVOLO VL-C7-K2-12 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5 - ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2-12-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5-cierny
LIVOLO VL-C7-K2-12 modul mechanického vypínača č.5 - čierny
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2-12 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C7-K2S-11 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5B - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2s-11-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5b-biely
LIVOLO VL-C7-K2S-11 modul mechanického vypínača č.5B (6+6) - biely
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2S-11 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5B (6+6),
ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K2S-12 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5B ČIERNY ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2s-12-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5b-cierny
LIVOLO VL-C7-K2S-12 modul mechanického vypínača č.5B - čierny
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2S-12 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5B (6+6),
ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

5A
-30°C / + 70°C
max.

LIVOLO VL-C7-K1SS-11 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.7 - BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1ss-11-modul-mechanickeho-vypinaca-c-7-biely
LIVOLO VL-C7-K1SS-11 modul mechanického vypínača č.7 - biely
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1SS-11 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.7, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Modul krížového vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s
klasickými mechanickými vypínačmi.

V
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
biela WHITE
VL-C7-K1SS-11
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7-K1SS-12 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.7 ČIERNY ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1ss-12-modul-mechanickeho-vypinaca-c-7-cierny
LIVOLO VL-C7-K1SS-12 modul mechanického vypínača č.7 - čierny
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1SS-12 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.7, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Modul krížového vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s
klasickými mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
čierna BLACK
VL-C7-K1SS-12
LIVOLO ELECTRIC

LIVOLO VL-C7-K1H-11 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.1/0 - BIELY
()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1h-11-modul-mechanicke-tlacidlo-c10-biely
LIVOLO VL-C7-K1H-11 modul mechanického tlačidla č.1/0 - biely
Modul mechanického zvončekového tlačidla VL-C7-K1H-11 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.1/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr. zvončeky,
systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / +

LIVOLO VL-C7-K1H-12 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.1/0 ČIERNY ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1h-12-modul-mechanicke-tlacidlo-c10-cierny
LIVOLO VL-C7-K1H-12 modul mechanického tlačidla č.1/0 - čierny
Modul mechanického zvončekového tlačidla VL-C7-K1H-12 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.1/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr. zvončeky,
systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / +

LIVOLO VL-C7-K2H-11 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.2/0 - BIELY
()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2h-11-modul-mechanicke-tlacidlo-c20-biely
LIVOLO VL-C7-K2H-11 modul mechanického tlačidla č.2/0 - biely
Modul mechanického zvončekového dvoj-tlačidla VL-C7-K2H-11 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.2/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto dvoj-tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr.
zvončeky, systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Pracovná
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
2x5A

LIVOLO VL-C7-K2H-12 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.2/0 ČIERNY ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2h-12-modul-mechanicke-tlacidlo-c20-cierny
LIVOLO VL-C7-K2H-12 modul mechanického tlačidla č.2/0 - čierny
Modul mechanického zvončekového dvoj-tlačidla VL-C7-K2H-12 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.2/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto dvoj-tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr.
zvončeky, systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Pracovná
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
2x5A

LIVOLO VL-C7-K1H-13 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.1/0 - ZLATÝ
()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1h-13-modul-mechanicke-tlacidlo-c10-zlaty
LIVOLO VL-C7-K1H-13 modul mechanického tlačidla č.1/0 - zlatý
Modul mechanického zvončekového tlačidla VL-C7-K1H-13 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.1/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr. zvončeky,
systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
5A

Pracovná teplota

-30°C / +

LIVOLO VL-C7-K1H-15 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.1/0 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1h-15-modul-mechanicke-tlacidlo-c10-strieborny
LIVOLO VL-C7-K1H-15 modul mechanického tlačidla č.1/0 - strieborný
Modul mechanického zvončekového tlačidla VL-C7-K1H-15 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.1/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr. zvončeky,
systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C

LIVOLO VL-C7-K2H-13 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.2/0 - ZLATÝ
()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2h-13-modul-mechanicke-tlacidlo-c20-zlaty
LIVOLO VL-C7-K2H-13 modul mechanického tlačidla č.2/0 - zlatý
Modul mechanického zvončekového dvoj-tlačidla VL-C7-K2H-13 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.2/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto dvoj-tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr.
zvončeky, systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Pracovná
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
2x5A

LIVOLO VL-C7-K2H-15 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.2/0 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2h-15-modul-mechanicke-tlacidlo-c20-strieborny
LIVOLO VL-C7-K2H-15 modul mechanického tlačidla č.2/0 - strieborný
Modul mechanického zvončekového dvoj-tlačidla VL-C7-K2H-15 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.2/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto dvoj-tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr.
zvončeky, systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Pracovná
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
2x5A

LIVOLO VL-C7-K1-13 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.1 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1-13-modul-mechanickeho-vypinaca-c-1-zlaty
LIVOLO VL-C7-K1-13 modul mechanického vypínača č.1 - zlatý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1-13 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.1, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000

LIVOLO VL-C7-K1-15 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.1 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1-15-modul-mechanickeho-vypinaca-c-1-strieborny
LIVOLO VL-C7-K1-15 modul mechanického vypínača č.1 - strieborný
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1-15 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.1, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť

max. 95% RH

LIVOLO VL-C7-K1S-13 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.6 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1s-13-modul-mechanickeho-vypinaca-c-6-zlaty
LIVOLO VL-C7-K1S-13 modul mechanického vypínača č.6 - zlatý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1S-13 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.6, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa jedno
svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K1S-15 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.6 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1s-15-modul-mechanickeho-vypinaca-c-6-strieborny
LIVOLO VL-C7-K1S-15 modul mechanického vypínača č.6 - strieborný
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1S-15 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.6, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa jedno
svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Vlhkosť
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K1SS-13 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.7 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1ss-13-modul-mechanickeho-vypinaca-c-7-zlaty
LIVOLO VL-C7-K1SS-13 modul mechanického vypínača č.7 - zlatý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1SS-13 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.7, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Modul krížového vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s
klasickými mechanickými vypínačmi.

V
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie

max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
zlatá GOLD

Kód výrobcu
Výrobca

VL-C7-K1SS-13
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7-K1SS-15 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.7 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1ss-15-modul-mechanickeho-vypinaca-c-7-strieborny
LIVOLO VL-C7-K1SS-15 modul mechanického vypínača č.7 - strieborný
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1SS-15 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.7, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Modul krížového vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s
klasickými mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
strieborná SILVER
VL-C7-K1SS-15
LIVOLO ELECTRIC

LIVOLO VL-C7-K2-13 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5 - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2-13-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5-zlaty
LIVOLO VL-C7-K2-13 modul mechanického vypínača č.5 - zlatý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2-13 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C7-K2-15 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5 STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2-15-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5-strieborny
LIVOLO VL-C7-K2-15 modul mechanického vypínača č.5 - strieborný
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2-15 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

5A
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C7-K2S-13 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5B - ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2s-13-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5b-zlaty
LIVOLO VL-C7-K2S-13 modul mechanického vypínača č.5B - zlatý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2S-13 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5B (6+6),
ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max.

LIVOLO VL-C7-K2S-15 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5B STRIEBORNÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k2s-15-modul-mechanickeho-vypinaca-c-5b-strieborny
LIVOLO VL-C7-K2S-15 modul mechanického vypínača č.5B - strieborný
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2S-15 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5B (6+6),
ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K1-17 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.1 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1-17-modul-mech-vypinaca-ruzovy
LIVOLO VL-C7-K1-17 modul mechanického vypínača č.1 - ružový
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1-17 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.1, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Životnosť

100.000

LIVOLO VL-C7-K1-18 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.1 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1-18-modul-mech-vypinaca-zeleny
LIVOLO VL-C7-K1-18 modul mechanického vypínača č.1 - zelený
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1-18 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.1, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000

LIVOLO VL-C7-K1-19 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.1 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1-19-modul-mech-vypinaca-modry
LIVOLO VL-C7-K1-19 modul mechanického vypínača č.1 - modrý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1-19 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.1, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000

LIVOLO VL-C7-K1H-17 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.1/0 RUŽOVÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1h-17-modul-mech-tlacidlo-ruzove
LIVOLO VL-C7-K1H-17 modul mechanického tlačidla č.1/0 - ružový
Modul mechanického zvončekového tlačidla VL-C7-K1H-17 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.1/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr. zvončeky,
systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / +

LIVOLO VL-C7-K1H-18 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.1/0 ZELENÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1h-18-modul-mech-tlacidlo-zelene
LIVOLO VL-C7-K1H-18 modul mechanického tlačidla č.1/0 - zelený
Modul mechanického zvončekového tlačidla VL-C7-K1H-18 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.1/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr. zvončeky,
systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / +

LIVOLO VL-C7-K1H-19 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.1/0 MODRÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1h-19-modul-mech-tlacidlo-modre
LIVOLO VL-C7-K1H-19 modul mechanického tlačidla č.1/0 - modrý
Modul mechanického zvončekového tlačidla VL-C7-K1H-19 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.1/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr. zvončeky,
systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / +

LIVOLO VL-C7-K1S-17 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.6 RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1s-17-modul-mech-vypinaca-ruzovy
LIVOLO VL-C7-K1S-17 modul mechanického vypínača č.6 - ružový
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1S-17 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.6, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa jedno
svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Vlhkosť
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K1S-18 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.6 ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1s-18-modul-mech-vypinaca-zeleny
LIVOLO VL-C7-K1S-18 modul mechanického vypínača č.6 - zelený
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1S-18 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.6, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa jedno
svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Vlhkosť
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K1S-19 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.6 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1s-19-modul-mech-vypinaca-modry
LIVOLO VL-C7-K1S-19 modul mechanického vypínača č.6 - modrý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1S-19 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.6, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený pre ovládanie
jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre prechodné miestnosti, prípadne miestnosti, kde sa jedno
svietidlo ovláda z dvoch miest ako napr. chodba, kuchyňa, vstupná hala, kancelária a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

LIVOLO VL-C7-K1SS-17 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.7 RUŽOVÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1ss-15-modul-mech-vypinaca-ruzovy
LIVOLO VL-C7-K1SS-17 modul mechanického vypínača č.7 - ružový
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1SS-17 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.7, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Modul krížového vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s
klasickými mechanickými vypínačmi.

V
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
5A

Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

-30°C / + 70°C
max. 95% RH

Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu

100.000 cyklov MTBF
ružová PINK
VL-C7-K1SS-17

Výrobca

LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7-K1SS-18 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.7 ZELENÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1ss-18-modul-mech-vypinaca-zeleny
LIVOLO VL-C7-K1SS-18 modul mechanického vypínača č.7 - zelený
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1SS-18 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.7, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Modul krížového vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s
klasickými mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
zelená GREEN
VL-C7-K1SS-18
LIVOLO ELECTRIC

LIVOLO VL-C7-K1SS-19 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.7 MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c7-k1ss-19-modul-mech-vypinaca-modry
LIVOLO VL-C7-K1SS-19 modul mechanického vypínača č.7 - modrý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K1SS-19 nazývaný aj ako krížový vypínač, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.7, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z niekoľkých miest v zapojení napr. 6+7+6.
Modul krížového vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s
klasickými mechanickými vypínačmi.

V
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia
Životnosť
Farebné prevedenie
Kód výrobcu
Výrobca

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95% RH
100.000 cyklov MTBF
modrá BLUE
VL-C7-K1SS-19
LIVOLO ELECTRIC (CN)

LIVOLO VL-C7-K2-17 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5 - RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mech-vypinaca-vl-c7-k2-17-ruzovy
LIVOLO VL-C7-K2-17 modul mechanického vypínača č.5 - ružový
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2-17 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia

max. 95%

LIVOLO VL-C7-K2-18 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5 - ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mech-vypinaca-vl-c7-k2-18-zeleny
LIVOLO VL-C7-K2-18 modul mechanického vypínača č.5 - zelený
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2-18 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C7-K2-19 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5 - MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mech-vypinaca-vl-c7-k2-19-modry
LIVOLO VL-C7-K2-19 modul mechanického vypínača č.5 - modrý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2-19 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5, ktorá je
plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max. 95%

LIVOLO VL-C7-K2H-17 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.2/0 RUŽOVÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mechanicke-tlacidlo-vl-v7-k2h-17-ruzovy
LIVOLO VL-C7-K2H-17 modul mechanického tlačidla č.2/0 - ružový
Modul mechanického zvončekového dvoj-tlačidla VL-C7-K2H-17 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.2/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto dvoj-tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr.
zvončeky, systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Pracovná
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
2x5A

LIVOLO VL-C7-K2H-18 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.2/0 ZELENÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mechanicke-tlacidlo-vl-v7-k2h-18-zeleny
LIVOLO VL-C7-K2H-18 modul mechanického tlačidla č.2/0 - zelený
Modul mechanického zvončekového dvoj-tlačidla VL-C7-K2H-18 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.2/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto dvoj-tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr.
zvončeky, systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Pracovná
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
2x5A

LIVOLO VL-C7-K2H-19 MODUL MECHANICKÉHO TLAČIDLA Č.2/0 MODRÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mechanicke-tlacidlo-vl-v7-k2h-19-modry
LIVOLO VL-C7-K2H-19 modul mechanického tlačidla č.2/0 - modrý
Modul mechanického zvončekového dvoj-tlačidla VL-C7-K2H-19 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa
kombinujú do rámikov rôzne typy vypínačov, tlačidiel, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku
zvončekového tlačidla LIVOLO radenie č.2/0, ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým
otvorom uprostred. Toto dvoj-tlačidlo je určené predovšetkým pre tlačidlové tzn. impulzné ovládanie rôznych špeciálnych aplikácií ako napr.
zvončeky, systémy inteligentnej elektroinštalácie, domáca automatizácia, špeciálne stmievanie s tlačidlovým ovládaním a pod.
Modul tlačidla je mechanický tzn. ovládanie prebieha podobne ako pri klasickom vypínači. Zapojenie tlačidla je plne zhodné s klasickými
mechanickými tlačidlami radenie 1/0.
Pracovná
Napájacie napätie
Maximálny prúd

AC 230 V / 50 Hz
2x5A

LIVOLO VL-C7-K2S-17 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5B RUŽOVÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mechanickeho-vypinaca-vl-c7-k2s-17-ruzovy
LIVOLO VL-C7-K2S-17 modul mechanického vypínača č.5B - ružový
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2S-17 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5B (6+6),
ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota

5A
-30°C / + 70°C

Vlhkosť prostredia

max.

LIVOLO VL-C7-K2S-18 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5B ZELENÝ ()
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mechanickeho-vypinaca-vl-c7-k2s-18-zeleny
LIVOLO VL-C7-K2S-18 modul mechanického vypínača č.5B - zelený
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2S-18 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5B (6+6),
ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie

AC 230 V / 50 Hz

Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

5A
-30°C / + 70°C
max.

LIVOLO VL-C7-K2S-19 MODUL MECHANICKÉHO VYPÍNAČA Č.5B MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-modul-mechanickeho-vypinaca-vl-c7-k2s-119-modry
LIVOLO VL-C7-K2S-19 modul mechanického vypínača č.5B - modrý
Modul mechanického vypínača VL-C7-K2S-19 nazývaný aj ako strojček vypínača, sa používa prevažne v prípadoch, keď sa kombinujú do rámikov
rôzne typy vypínačov, prípadne aj so zásuvkami, alebo inými konektormi LIVOLO. Jedná sa o elektroniku vypínača LIVOLO radenie č.5B (6+6),
ktorá je plne kompatibilná so všetkými sklenenými panelmi LIVOLO typu SR tzn. so štvorcovým otvorom uprostred. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným
vstupom a dvoma svetelnými okruhmi ako napr. kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa a pod.
Modul vypínača je mechanický tzn. ovládanie osvetlenia prebieha ako pri klasickom vypínači. Zapojenie vypínača je plne zhodné s klasickými
mechanickými vypínačmi.
Napájacie napätie
Maximálny prúd
Pracovná teplota
Vlhkosť prostredia

AC 230 V / 50 Hz
5A
-30°C / + 70°C
max.

MODULY

LIVOLO VL-C701SZ ZIGBEE MODUL VYPÍNAČA Č.6 (VPÍNAČ S
MOŽNOSŤOU)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701sz-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-6-modul
LIVOLO VL-C701SZ ZigBee bezdrôtový modul vypínača č.6
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701SZ s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C701Z-11 ZIGBEE MODUL VYPÍNAČA Č.1 (VYPÍNAČ S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c701z-zigbee-bezdrotovy-vypinac-modul-c-1
LIVOLO VL-C701Z ZigBee bezdrôtový modul vypínača č.1
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C701Z s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Napájacie
Rozmery vypínača

80x80x40 mm

LIVOLO VL-C702SZ ZIGBEE MODUL VYPÍNAČA Č.5B (VYPÍNAČ S)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702sz-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5b-modul
LIVOLO VL-C702Z ZigBee bezdrôtový modul vypínača č.5B
Inteligentný dotykový vypínač LIVOLO VL-C702SZ s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway, ktorý predstavuje komunikačné rozhranie medzi
bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše LIVOLO ZigBee
vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na stiahnutie pre operačný
systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

80x80x40 mm
AC

LIVOLO VL-C702Z ZIGBEE MODUL VYPÍNAČ Č.5 (VYPÍNAČ S
MOŽNOSŤOU)
https://www.livolo.sk/livolo-vl-c702z-11-zigbee-bezdrotovy-vypinac-c-5-biely-1
LIVOLO VL-C702Z ZigBee bezdrôtový modul vypínača č.5
Inteligentný dotykový modul vypínača LIVOLO VL-C702Z s integrovanou bezdrôtovou technológiou ZigBee, ktorá umožňuje ovládanie dotykových
vypínačov bezdrôtovo, pomocou Vášho chytrého telefónu, alebo tabletu. Technológia ZigBee umožňuje obojstrannú komunikáciu tzn. na diaľku
môžete Vaše vypínače nie len ovládať, ale po novom už aj skontrolovať stav vypínača, či je zapnutý, alebo vypnutý.
Vypínač LIVOLO ZigBee pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje použitie LIVOLO ZigBee Gateway VL-C700ZW, ktorý predstavuje komunikačné
rozhranie medzi bezdrôtovou komunikáciou vypínačov ZigBee a Vašou WiFi sieťou. V prípade, že je Vaša WiFi sieť pripojená na internet, Vaše
LIVOLO ZigBee vypínače budú automaticky dostupné aj pre ovládanie z internetu. Aplikácia pre ovládanie LIVOLO ZigBee je dostupná na
stiahnutie pre operačný systém Android aj iOS bezplatne vo Vašom Google Play, alebo AppStore.

Rozmery vypínača

80x80x40

DOTYKOVÉ SR MODULY

LIVOLO SR-701-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 – BIELY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701-11-722000111
LIVOLO SR-701-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35

LIVOLO SR-701-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 – ČIERNY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701-12-722000112
LIVOLO SR-701-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35

LIVOLO SR-701-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 – ZLATÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701-13-722000113
LIVOLO SR-701-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35

LIVOLO SR-701-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 – STRIEBORNÝ
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701-15-722000115
LIVOLO SR-701-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35

LIVOLO SR-701-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 – RUŽOVÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701-17-722000117
LIVOLO SR-701-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35

LIVOLO SR-701-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 – ZELENÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701-18-722000118
LIVOLO SR-701-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35

LIVOLO SR-701-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 – MODRÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701-19-722000119
LIVOLO SR-701-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s jedným vstupom a
jedným svietidlom ako napr. sklad, špajza, kúpeľňa, WC.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35

LIVOLO SR-702-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 – BIELY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702-11-722000211
LIVOLO SR-702-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti s jedným vstupom a dvoma
svetelnýcmi zdrojmi.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35 mm

Napájacie napätie

AC 230 V /

LIVOLO SR-702-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 – ČIERNY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702-12-722000212
LIVOLO SR-702-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti s jedným vstupom a dvoma
svetelnýcmi zdrojmi.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230 V /

LIVOLO SR-702-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 – ZLATÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702-13-722000213
LIVOLO SR-702-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti s jedným vstupom a dvoma
svetelnýcmi zdrojmi.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230 V /

LIVOLO SR-702-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 – STRIEBORNÝ
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702-15-722000215
LIVOLO SR-702-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti s jedným vstupom a dvoma
svetelnýcmi zdrojmi.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35 mm

Napájacie napätie

AC 230

LIVOLO SR-702-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 – RUŽOVÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702-17-722000217
LIVOLO SR-702-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti s jedným vstupom a dvoma
svetelnýcmi zdrojmi.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230 V /

LIVOLO SR-702-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 – ZELENÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702-18-722000218
LIVOLO SR-702-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti s jedným vstupom a dvoma
svetelnýcmi zdrojmi.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230 V /

LIVOLO SR-702-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 – MODRÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702-19-722000219
LIVOLO SR-702-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený predovšetkým
pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti s jedným vstupom a dvoma
svetelnýcmi zdrojmi.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230 V /

LIVOLO SR-701S-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 – BIELY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701s-11-722000311
LIVOLO SR-701S-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701S-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
dvoma vstupomi a jedným svietidlom ako napr. chodba, priechodné izby, terasy a pod.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.
Technické

LIVOLO SR-701S-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 – ČIERNY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701s-12-722000312
LIVOLO SR-701S-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701S-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
dvoma vstupomi a jedným svietidlom ako napr. chodba, priechodné izby, terasy a pod.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.
Technické

LIVOLO SR-701S-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 – ZLATÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701s-13-722000313
LIVOLO SR-701S-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701S-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
dvoma vstupomi a jedným svietidlom ako napr. chodba, priechodné izby, terasy a pod.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.
Technické

LIVOLO SR-701S-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 – STRIEBORNÝ
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701s-15-722000315
LIVOLO SR-701S-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701S-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
dvoma vstupomi a jedným svietidlom ako napr. chodba, priechodné izby, terasy a pod.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.
Technické

LIVOLO SR-701S-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 – RUŽOVÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701s-17-722000317
LIVOLO SR-701S-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701S-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
dvoma vstupomi a jedným svietidlom ako napr. chodba, priechodné izby, terasy a pod.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.

LIVOLO SR-701S-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 – ZELENÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701s-18-722000318
LIVOLO SR-701S-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701S-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
dvoma vstupomi a jedným svietidlom ako napr. chodba, priechodné izby, terasy a pod.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.
Technické

LIVOLO SR-701S-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 – MODRÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701s-19-722000319
LIVOLO SR-701S-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-701S-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie miestnosti s
dvoma vstupomi a jedným svietidlom ako napr. chodba, priechodné izby, terasy a pod.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z našej ponuky.
Technické

LIVOLO SR-702S-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B – BIELY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702s-11-722000411
LIVOLO SR-702S-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702S-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti napr. s dvoma
vstupmi a dvoma svetelnýcmi zdrojmi. Vypínač sa označuje aj ako dvojitý striedavý prípadne aj ako vypínač radenie 6+6.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z

LIVOLO SR-702S-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B – ČIERNY (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702s-12-722000412
LIVOLO SR-702S-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702S-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti napr. s dvoma
vstupmi a dvoma svetelnýcmi zdrojmi. Vypínač sa označuje aj ako dvojitý striedavý prípadne aj ako vypínač radenie 6+6.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z

LIVOLO SR-702S-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B – ZLATÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702s-13-722000413
LIVOLO SR-702S-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702S-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti napr. s dvoma
vstupmi a dvoma svetelnýcmi zdrojmi. Vypínač sa označuje aj ako dvojitý striedavý prípadne aj ako vypínač radenie 6+6.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z

LIVOLO SR-702S-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B – STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702s-15-722000415
LIVOLO SR-702S-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702S-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti napr. s dvoma
vstupmi a dvoma svetelnýcmi zdrojmi. Vypínač sa označuje aj ako dvojitý striedavý prípadne aj ako vypínač radenie 6+6.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu

LIVOLO SR-702S-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B – RUŽOVÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702s-17-722000417
LIVOLO SR-702S-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702S-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti napr. s dvoma
vstupmi a dvoma svetelnýcmi zdrojmi. Vypínač sa označuje aj ako dvojitý striedavý prípadne aj ako vypínač radenie 6+6.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z

LIVOLO SR-702S-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B – ZELENÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702s-18-722000418
LIVOLO SR-702S-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702S-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti napr. s dvoma
vstupmi a dvoma svetelnýcmi zdrojmi. Vypínač sa označuje aj ako dvojitý striedavý prípadne aj ako vypínač radenie 6+6.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z

LIVOLO SR-702S-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B – MODRÝ (MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702s-19-722000419
LIVOLO SR-702S-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO SR-702S-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre miestnosti napr. s dvoma
vstupmi a dvoma svetelnýcmi zdrojmi. Vypínač sa označuje aj ako dvojitý striedavý prípadne aj ako vypínač radenie 6+6.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika vypínača. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný sklenený
rámik typu SR z

LIVOLO SR-701R-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 S RF – BIELY
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701r-11-722100111
LIVOLO SR-701R-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701R-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie

LIVOLO SR-701R-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 S RF – ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701r-12-722100112
LIVOLO SR-701R-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701R-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie

LIVOLO SR-701R-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 S RF – ZLATÝ
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701r-13-722100113
LIVOLO SR-701R-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701R-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie

LIVOLO SR-701R-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 S RF – STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701r-15-722100115
LIVOLO SR-701R-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701R-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre

LIVOLO SR-701R-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 S RF – RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701r-17-722100117
LIVOLO SR-701R-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701R-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie

LIVOLO SR-701R-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 S RF – ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701r-18-722100118
LIVOLO SR-701R-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701R-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie

LIVOLO SR-701R-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.1 S RF – MODRÝ
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701r-19-722100119
LIVOLO SR-701R-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.1 - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701R-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.1 prípadne ako vypínač č.1. Tento vypínač je určený predovšetkým pre
ovládanie jedného svetelného okruhu z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú pre menšie

LIVOLO SR-702R-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 S RF – BIELY
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702r-11-722100211
LIVOLO SR-702R-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702R-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú

LIVOLO SR-702R-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 S RF – ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702r-12-722100212
LIVOLO SR-702R-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702R-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú

LIVOLO SR-702R-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 S RF – ZLATÝ
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702r-13-722100213
LIVOLO SR-702R-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702R-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú

LIVOLO SR-702R-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 S RF – STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702r-15-722100215
LIVOLO SR-702R-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702R-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače

LIVOLO SR-702R-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 S RF – RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702r-17-722100217
LIVOLO SR-702R-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702R-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú

LIVOLO SR-702R-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 S RF – ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702r-18-722100218
LIVOLO SR-702R-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702R-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú

LIVOLO SR-702R-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.5 S RF – MODRÁ
(MODULÁRNY)
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702r-19-722100219
LIVOLO SR-702R-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5 - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702R-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5 prípadne ako dvojpáčkový vypínač č.5. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta. Štandardne sa tieto vypínače používajú

LIVOLO SR-701SR-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 S RF – BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701sr-11-722100311
LIVOLO SR-701SR-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701SR-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-701SR-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 S RF – ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701sr-12-722100312
LIVOLO SR-701SR-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701SR-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-701SR-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 S RF – ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701sr-13-722100313
LIVOLO SR-701SR-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701SR-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-701SR-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 S RF – STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701sr-15-722100315
LIVOLO SR-701SR-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701SR-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-701SR-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 S RF – RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701sr-17-722100317
LIVOLO SR-701SR-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701SR-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-701SR-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 S RF – ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701sr-18-722100318
LIVOLO SR-701SR-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701SR-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-701SR-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.6 S RF – MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-701sr-19-722100319
LIVOLO SR-701SR-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.6 - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-701SR-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.6 prípadne ako schodiskový, alebo striedavý vypínač č.6. Tento vypínač je
určený predovšetkým pre ovládanie jedného svetelného okruhu z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-702SR-11 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B S RF – BIELY
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702sr-11-722100411
LIVOLO SR-702SR-11 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - BIELY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702SR-11 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače

LIVOLO SR-702SR-12 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B S RF – ČIERNY
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702sr-12-722100412
LIVOLO SR-702SR-12 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - ČIERNY
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702SR-12 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače

LIVOLO SR-702SR-13 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B S RF – ZLATÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702sr-13-722100413
LIVOLO SR-702SR-13 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - ZLATÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702SR-13 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače

LIVOLO SR-702SR-15 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B S RF – STRIEBORNÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702sr-15-722100415
LIVOLO SR-702SR-15 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - STRIEBORNÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702SR-15 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto

LIVOLO SR-702SR-17 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B S RF – RUŽOVÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702sr-17-722100417
LIVOLO SR-702SR-17 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - RUŽOVÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702SR-17 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače

LIVOLO SR-702SR-18 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B S RF – ZELENÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702sr-18-722100418
LIVOLO SR-702SR-18 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - ZELENÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702SR-18 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače

LIVOLO SR-702SR-19 DOTYKOVÝ MODUL Č.5B S RF – MODRÝ
https://www.livolo.sk/livolo-dotykovy-modul-vypinac-sr-702sr-19-722100419
LIVOLO SR-702SR-19 DOTYKOVÝ MODUL VYPÍNAČA Č.5B - MODRÝ
Modul dotykového vypínača LIVOLO s plastovou dotykovou plochou. Modulárna konštrukcia vypínača umožňuje vytváranie rôznych kombinácií
vypínačov a zásuviek do sklenených rámikov LIVOLO rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých
bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
Rádiový modul umožňuje ovládanie vypínača bezdrôtovými RF diaľkovými ovládačmi LIVOLO. Ovládanie je možné aj pomocou vybraných RF
rádiových ovládačov iných výrobcov. Diaľkovým ovládačom je možné vypínač aktivovať aj deaktivovať. Diaľkový ovládač RF nie je súčasťou
balenia. Ovládač je nuté objednať zvlášť.
LIVOLO SR-702SR-19 je dotykový vypínač označovaný ako radenie č.5B prípadne ako dvojpáčkový lustrový vypínač č.5B. Tento vypínač je určený
predovšetkým pre ovládanie dvoch svetelných okruhov z dvoch miest. Štandardne sa tieto vypínače

OSVETLENIE

LIVOLO OSV-701-11-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - BIELY MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-biele-422800211
LIVOLO OSV-701-11-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA - BIELY
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych kombinácií vypínačov,
zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly LIVOLO typu SR je
možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO OSV-701-11-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne kombinovať
do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný
sklenený rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230

LIVOLO OSV-701-12-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - ČIERNY MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-cierne-422800212
LIVOLO OSV-701-12-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA - ČIERNY
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych kombinácií vypínačov,
zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly LIVOLO typu SR je
možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO OSV-701-12-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne kombinovať
do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný
sklenený rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC

LIVOLO OSV-701-13-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - ZLATÝ MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-zlate-422800213
LIVOLO OSV-701-13-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA - ZLATÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych kombinácií vypínačov,
zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly LIVOLO typu SR je
možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO OSV-701-13-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne kombinovať
do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný
sklenený rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230

LIVOLO OSV-701-15-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - STRIEBORNÝ
MODUL ()
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-strieborne-422800215
LIVOLO OSV-701-15-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA - STRIEBORNÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych kombinácií vypínačov,
zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly LIVOLO typu SR je
možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO OSV-701-15-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne kombinovať
do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný
sklenený rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm

LIVOLO OSV-701-17-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - RUŽOVÝ MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-ruzove-422800217
LIVOLO OSV-701-17-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA - RUŽOVÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych kombinácií vypínačov,
zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly LIVOLO typu SR je
možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO OSV-701-17-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne kombinovať
do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný
sklenený rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača

45x45x35 mm

Napájacie napätie

AC

LIVOLO OSV-701-18-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - ZELENÝ MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-zelene-422800218
LIVOLO OSV-701-18-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA - ZELENÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych kombinácií vypínačov,
zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly LIVOLO typu SR je
možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO OSV-701-18-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne kombinovať
do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný
sklenený rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC

LIVOLO OSV-701-19-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - MODRÝ MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-modre-422800219
LIVOLO OSV-701-19-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA - MODRÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych kombinácií vypínačov,
zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly LIVOLO typu SR je
možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné elektroinštalácie a domácu
automatizáciu.
LIVOLO OSV-701-19-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne kombinovať
do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom. Pre správnu funkciu je nutné doobjednať vhodný
sklenený rámik typu SR z našej ponuky.

Rozmery vypínača
Napájacie napätie

45x45x35 mm
AC 230

LIVOLO OSV-701PIR-11-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - BIELY MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-pir-biele-422800111
LIVOLO OSV-701PIR-11-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA s PIR - BIELY
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika s pohybovým detektorom. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych
kombinácií vypínačov, zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly
LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO OSV-701PIR-11-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne
kombinovať do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
Osvetlenie je možné spínať manuálne systémom zapni/vypni, alebo pomocou pohybovej detekcie.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom s integrovaným pohybovým detektorom.

LIVOLO OSV-701PIR-12-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - ČIERNY
MODUL ()
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-pir-cierne-422800112
LIVOLO OSV-701PIR-12-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA s PIR - ČIERNY
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika s pohybovým detektorom. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych
kombinácií vypínačov, zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly
LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO OSV-701PIR-12-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne
kombinovať do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
Osvetlenie je možné spínať manuálne systémom zapni/vypni, alebo pomocou pohybovej detekcie.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom s integrovaným pohybovým detektorom.

LIVOLO OSV-701PIR-13-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - ZLATÝ
MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-pir-zlate-422800113
LIVOLO OSV-701PIR-13-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA s PIR - ZLATÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika s pohybovým detektorom. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych
kombinácií vypínačov, zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly
LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO OSV-701PIR-13-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne
kombinovať do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
Osvetlenie je možné spínať manuálne systémom zapni/vypni, alebo pomocou pohybovej detekcie.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom s integrovaným pohybovým detektorom.

LIVOLO OSV-701PIR-15-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - STRIEBORNÝ
MODUL ()
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-pir-strieborne-422800115
LIVOLO OSV-701PIR-15-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA s PIR - STRIEBORNÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika s pohybovým detektorom. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych
kombinácií vypínačov, zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly
LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO OSV-701PIR-15-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne
kombinovať do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
Osvetlenie je možné spínať manuálne systémom zapni/vypni, alebo pomocou pohybovej detekcie.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom s integrovaným pohybovým

LIVOLO OSV-701PIR-17-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - RUŽOVÝ
MODUL ()
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-pir-ruzove-422800117
LIVOLO OSV-701PIR-17-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA s PIR - RUŽOVÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika s pohybovým detektorom. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych
kombinácií vypínačov, zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly
LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO OSV-701PIR-17-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne
kombinovať do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
Osvetlenie je možné spínať manuálne systémom zapni/vypni, alebo pomocou pohybovej detekcie.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom s integrovaným pohybovým detektorom.

LIVOLO OSV-701PIR-18-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - ZELENÝ
MODUL ()
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-pir-zelene-422800118
LIVOLO OSV-701PIR-18-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA s PIR - ZELENÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika s pohybovým detektorom. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych
kombinácií vypínačov, zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly
LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO OSV-701PIR-18-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne
kombinovať do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
Osvetlenie je možné spínať manuálne systémom zapni/vypni, alebo pomocou pohybovej detekcie.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom s integrovaným pohybovým detektorom.

LIVOLO OSV-701PIR-19-ND SCHODISKOVÉ OSVETLENIE - MODRÝ
MODUL
https://www.livolo.sk/livolo-schodiskove-osvetlenie-pir-modre-422800119
LIVOLO OSV-701PIR-19-ND MODUL SCHODISKOVÉHO OSVETLENIA s PIR - MODRÝ
Modul schodiskového osvetlenia LIVOLO bez dekoračného rámika s pohybovým detektorom. Modulárna konštrukcia umožňuje vytváranie rôznych
kombinácií vypínačov, zásuviek a modulov osvetlenia do sklenených rámikov LIVOLO typu SR rýchlo a jednoducho. Modulárne vypínače a moduly
LIVOLO typu SR je možné dodať vo všetkých bežných prevedeniach a typoch. K dispozícii sú aj špeciálne prevedenia pre inteligentné
elektroinštalácie a domácu automatizáciu.
LIVOLO OSV-701PIR-19-ND je modul osvetlenia vhodný pre osadenie do štandardných podomietkových krabičiek. Modul je možné voľne
kombinovať do LIVOLO rámikov typu SR. Tieto moduly sa používajú prevažne ako schodiskové, alebo iné orientačné osvetlenie osadené v stene.
Osvetlenie je možné spínať manuálne systémom zapni/vypni, alebo pomocou pohybovej detekcie.
UPOZORNENIE: modul sa dodáva ako samostatný prístroj resp. elektronika so svietidlom s integrovaným pohybovým detektorom.

