
Time® и Time® Arbo
Изтънчен стил и изискана форма
Рамки от масивна дървесина 
в атрактивна комбинация 
с цветове металик

Бял / бял Бял / леденобял Бял / леденозелен Титан металик

Сребрист металик Шампанско металик Арктик металик Антрацит металик

Сребрист металик / ела Антрацит металик / махагонСребрист металик / череша

Сребрист металик / букТитан металик / череша

Контакти

АББ България ЕООД
София
бул. „Христофор Колумб“ 9, ет.3
тел.: 02 807 55 00
факс: 02 807 55 99
мобилен: 0888 567 566

Варна
тел.: 02 807 55 67
мобилен: 0887 785 303
мобилен: 0887 999 778

Стара Загора
тел.: 042 620 411
факс: 042 620 411
мобилен: 0887 517 212

www.abb.bg

Русе
тел.: 082 844 547
факс: 082 844 547
мобилен: 0887 398 972

Панагюрище
тел.: 0357 636 34
факс: 0357 636 34
мобилен: 0887 394 008



С елегантната си и изчистена 
до съвършенство форма 
и съчетанието от благородни 
материали Time® внася 
усещане за качество 
и стил във Вашия дом. 
С грижа за Вашия комфорт 
и удобство е оптимизираната 
функционалност, в която 
са намерили място най-
актуалните технологични 
новости.

Time®

Time® Arbo. Рамките от 
масивна дървесина са 
частица от природата на 
една ръка разстояние. 
Модерна комбинация 
от лицеви панели в цвят 
металик и рамки от 
благородни дървесни 
видове - череша, бук, ела, 
махагон. Изтънчен стил, 
комфорт и качество за 
електроинсталациите във 
Вашия дом.

Продуктова серия Time®/ Time® Arbo. Функции за вграден монтаж:Time® Arbo

Ключ еднополюсен
Ключ девиаторен
Ключ кръстат
Ключ-бутон

Ключ еднополюсен
Ключ девиаторен
Ключ кръстат
Ключ-бутон
с индикация

Ключ сериен
Ключ девиаторен 
двоен
Ключ-бутон двоен

Сензорен ключ 
за щори
с приемник за 
дистанционно
радиоуправление

Универсален 
термостат

Ключ 
трипозиционен

Рамки за хоризонтален монтаж: 1– 5 модула
Рамки за вертикален монтаж: 1– 4 модула
Рамка 2 x 2
Time®

Рамки за хоризонтален монтаж: 1– 4 модула
Рамки за вертикален монтаж: 1– 3 модула
Time® Arbo

Универсален 
термостат
със седмичен 
таймер

Регулатор 
на силата на звука

TV+FM / TV+FM+SAT
розетка

Регулатор 
на скоростта 
на въртене

Телефонна / ISDN 
розетка, 
единична / двойна

Механичен таймер

Управляващ модул 
за щори  
Busch-Jalousiecontrol® II

Сензорен ключ 
с предавател
за дистанционно
радиоуправление, 
4-канален

Сензорен ключ  
с предавател
за дистанционно
радиоуправление, 
2-канален

Сензорен ключ
Сензорен димер  
с приемник за 
дистанционно
радиоуправление

Контакт SCHUKO® 
двоен със защита 
за деца

Ключ-бутон 
звънчев, троен

Ключ еднополюсен
Ключ девиаторен
Ключ кръстат
Ключ-бутон
с надписно поле

Ключ двуполюсен
с индикация

Ключ триполюсен
с индикация

Ключ-карта
с индикация

PIR датчик 
за движение
с обхват 180°

Ключ-бутон двоен,
за щори

Ротационен димер
Ротационен димер  
с индикация Сензорен димер

Седмичен таймер

Комуникационна 
розетка, 
универсална

Комуникационна 
розетка
за модули  
PanduitTM Mini-ComTM

Светлинна 
индикация с LED Клемна кутия

Комуникационна 
розетка
за модули 
R&M freenet

Контакт SCHUKO®  
със защита за деца

Контакт SCHUKO® 
с капак
със защита за деца

Контакт с PIN
със защита за деца

Контакт с PIN
със защита за деца,
червен

Контакт с PIN
със защита за деца
и защита от 
пренапрежение

Розетка за система 
за централно 
почистване


