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MASTER kapcsolószerelvények
Üdítő színfoltként jelennek meg a piacon az olasz-
országi Master gyártmányú kapcsolószerelvények, a 
színskála , valamint a kombinálhatóság széles válasz-
tékát felvonultatva.

Kétféle családból áll a kínálat: MIX és MODO. A 
MODO-nak még két „alcsaládja” létezik. A MODO-
Steel és a MODO retro. A MIX képviseli az olcsóbb, 
egyszerűbb megoldást, míg a MODO kombinatívabb, 
vájtfülűeknek szól.

A kapcsolócsaládok igazi különlegessége az, hogy 
megoldották az olasz moduláris rendszer és a Ma-
gyarországon használt - Németországból érkező – 
sorolórendszer különbözőségéből fakadó problémát. 
Általában amennyiben olaszhonból érkező szerelvé-
nyekkel dolgozik valaki, már a munka korai stádiumá-
ban eldől, hogy alkalmazható-e. Nevezetesen a falvé-

sésnél, amikor a szerelő berakja a szerelődobozokat. 
Az olasz rendszer lényege, hogy egy keretbe foglalja 
a különböző kapcsolófunkciókat. Ezt nevezzük mi Ma-
gyarországon „moduláris” rendszernek. Egy-egy ke-
ret lehet 2, 3, 5, 7 modulos, azaz ennyi kapcsolófunk-
ció kerülhet egy keretbe. A szerelődoboz is ehhez al-
kalmazkodik, azaz nem egymás mellé kerülnek a ke-
rek dobozok, hanem egyetlen téglalap alakú doboz-
ról beszélünk, amely többféle méretben áll rendelke-
zésre.  A Master kikerülte ezt a korai fázisú döntést. 
Azaz, amennyiben már az itthon széles körben hasz-
nált sorolódobozokat használtuk, akkor is szerelhe-
tünk Master-rel. Ehhez létrehozták a ránk adaptált so-
roló-kereteket, amelyek négyes sorolásig működnek. 
A szerelvény belső maga ugyanaz, csak az új keretet 
kellett létrehozni. 

Díszkeretből mintegy 70 féle szín áll rendelkezésre, 
akár olyan különleges színekkel, mint az ibolyakék, 
párduc-fekete,vagy a tibet-narancssárga. Természete-
sen a „földhözragadtabb” színek széles választéka is 
rendelkezésre áll, így a fehér, csontszín (elefántcsont), 
ezüstös fehér, szahara sárgás.

Maguk a szerelvénybetétek olyan különleges funk-
ciókat is felvonultatnak, mint a fí-relé vagy a szerel- 
vényezhető vészvilágító. Nem mindennapi, ritkán al-
kalmazott funkciók ezek, amelyekre eddig nem klasz-
szikus süllyesztett szerelvény formájában születtek 
megoldások. A rendszerben megtaláljuk a kártyabe-
léptető modult is, akár rádiófrekvenciás kivitelben is, 
a szerelvénycsaládot rendkívül alkalmassá téve szállo-
dai alkalmazásokra.

A MASTER mindezt megfejeli az UNA épületautomati-
ka rendszerrel, amely a PLC-k világából hozza a meg-
oldást, azaz sugaras vezetékezési kiépítést igényel. A 
rendszer igazi különlegessége a könnyű programozha-
tóság számítógépes grafikus felületen keresztül, ahol 
nagyon könnyedén „kötögetjük” össze a bemeneti és 
kimeneti funkciókat.

A MASTER igazi mestereknek készült.

A MASTER szerelvények magyarországi képviselője a 

Trevenum Kft.
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20 Ft
Vissza

váltható 

zsákok!

www.unibrikett.hu

TELEFONON: 
H–P.: 9–17 óráig!
 

E-MAILEN:
iroda@unibrikett.hu
 

WEBEN:
www.unibrikett.hu

Amennyiben a tőlünk vásárolt brikett 
 zsákjait hibátlanul – szakadásmentesen – visszajuttatja részünkre,  

úgy zsákonként 20 Ft-ot visszafizetünk!

  RENDELÉSFELVÉTEL:

Minden termék az aktuális készlet erejéig kapható!  
Termékkészleteink változhatnak az alapanyag-beszállításoktól függően!

Telefon: 

+36 30 549 3232

Trevenum Kft. 
Cím: 1045 Budapest, Széchenyi tér 9.
Tel: +36-1-783-3035       
Fax: +36-1-783-3438 
e-mail: info@trevenum.hu
Internet: www.trevenum.hu

Nyitva tartás:  
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.00  

Péntek: 8.00-15.30

Cégünk a MASTER Divisione Elettrica 
termékeinek magyarországi képviselője.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI  
ÉS  
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK



A lakóterek belsőjének fontos, komfortérzetet  

biztosító berendezési tárgya a kandalló, amely  

nemcsak esztétikus, hanem az adott helyiség 

fűtését is részben vagy egészben biztosítja. A 

tavaszi illetve őszi napokon, amikor az épületet 

csak kis mértékben kell fűteni, a kandalló hasznos 

fűtőeszköznek bizonyul. A téli hideg időszakban 

hatékony kisegítő fűtőeszköz is lehet. A kellemes 

érzést egy pellettüzelésű kandallóval tovább lehet 

fokozni. Ugyan bekerülési költségük magas, de 

hatékonyságuk megtermeli a rá költött összeget. A 

pelletkandallók esetében is találunk normál, illetve 

vízteres, azaz központi fűtésre dolgozó típust. Ebben 

az esetben nemcsak azt a teret tudjuk kifűteni, ahol 

tartózkodunk, hasonlóan az ismert központi fűtéshez. 

Amennyiben megfelelően tudjuk automatizálni, 

akkor nem lehet gond az utántöltése sem, hasonló 

kényelmet érezhetünk, mint a gázfűtés esetében. Ez a 

kandalló teljesen emberi környezetbarát fűtőanyagot 

hasznosít, amely az égés során nem bocsát ki az 

emberi környezetre káros gázokat. A pellet 100%-ig 

természetes alapanyagokból készülő granulátum. 

Fűrészporból és faforgácsokból préselik össze nagy 

nyomáson, kötőanyagként a fában megtalálható 

lignin szolgál. Égése során mindössze annyi szén-

dioxidot bocsát ki, amennyit a fa élete során beszívott 

(szén-dioxid semleges), így globálisan nem növeli 

a levegőben található káros anyagok mennyiségét, 

valamint nem fokozza az üvegházhatást. Megújuló 

energiaforrásként nem fenyeget az a veszély, hogy 

esetleg elfogy, szemben a fosszilis energiaforrásokkal. 

További előnye, hogy hazai termék, ellátottsága 

nem függ a külföldi politikától. A kandallók belső 

termosztáttal, mikroprocesszoros vezérléssel rend- 

elkeznek, továbbá külső szobatermosztát is csatla- 

koztatható hozzájuk. Kiválóan alkalmasak nap- 

kollektoros rendszerek csatlakoztatására is. A vízteres 

kandallók a helyiség fűtésén kívül a központi fűtési 

rendszerre is ráköthetők, kevésbé hideg napokon így 

akár az egész házat fűthetik. Például a Twist 80/20 10 

kW-os vízteres pelletkandalló 40 kg-os belső tárolóval 

rendelkezik, így 70-80 óra fűtési időt biztosít, könnyű 

kezelhetőség, hosszú szerviz- és tisztítási intervallum 

mellett.
Forrás: origo.hu

 

Pelletkandallók akár központi fűtésre is
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