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Една уникална 
гама
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Всеки ден е необикновен

Добавете нещо изключително 
в ежедневието си с Unica. 

Каквито и да са предпочитанията на вашите клиенти, новата 
гама ключове и контакти Unica предлага дизайн и функции, които 
съответстват на техния начин на живот.

Създадена в съответствие с най-новите тенденции в дизайна, 
с разнообразие от ексклузивни материали като метал, камък, 
стъкло и други, гамата Unica привлича вниманието и завладява 
сърцата.
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Стил и функции, 
съобразени с вашите 
потребности

За Unica разнообразието  
от функции е толкова важно, 
колкото и стилът.

С удобен за работа дизайн и широк набор от функции, Unica внася 
повече комфорт и удобство в ежедневието.

За клиентите, които се интересуват от smart технологии, 
продуктите от гамата Unica разполагат с възможности за 
комуникация и могат да бъдат управлявани през KNX устройства  
за домашна автоматизация.
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Маркирани с 
екологичния 
етикет Green 
Premium, 
продуктите 
Unica надхвърлят 
изискванията на 
стандартите  
в индустрията.

Устройствата са проектирани за лесен демонтаж, така че  
да позволяват рециклиране.

Повече от 50% от суровините, използвани за производство 
на продуктите, идва от рециклирани източници, а 100% от 
материалите се използват повторно, за да не се генерира 
отпадък.

При пакетирането предпиемаме стъпки за оптимизиране на 
размера на опаковките и материалите им, за да оптимизираме 
отпадъците.

Създадени с мисъл за бъдещето
Гамата Unica е проектирана и произведена  
с грижа за качеството и с ангажимент  
за устойчивост на всеки етап  
от жизнения цикъл на продукта.
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Качество, което остава

Произведени в умната фабрика на Schneider 
Electric в Puente la Reina, Испания, център 
на високи постижения и дългогодишен 
опит в областта на устройствата за 
окабеляване, продуктите Unica отговарят 
на най-високите стандарти за качество. 
Те осигуряват високата надеждност, 
устойчивост и естетичен дизайн,  
характерни за марката. 

Впечатляващи резултати

С Unica създавате интериорен дизайн, 
изпипан до съвършенство и в най-дребния 
детайл. Създавате интериори, които 
съответстват на личността на вашите 
клиенти. Открийте какво предлага гамата и 
се вдъхновете за следващите си проекти.
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Интериорът добива свой собствен почерк  
с  характерните заоблени рамки.

Насладете се на вечен, универсален дизайн

Гамата Unica Studio ви предлага избор от рамки, които 
лесно се вписват в различни видове интериори, от 
минималистичен до традиционен. Изработени от 
висококачествена термопластмаса, те са здрави  
и с дълготрайно качество.

Гамата Unica Studio се предлага в два варианта.  
Еднопластовите рамки са изцяло изпълнени в един 
цвят (бял, слонова кост, алуминий и антрацит). 

Другият вариант е двупластова рамка, изработена 
от един цветен или метален слой върху основа в бяло, 
слонова кост или антрацит (вижте Unica Studio Color  
и Unica Studio Metal).

Еднопластови рамки

Рамките в бяло и слонова кост са с полирана до 
блясък повърхност за красив гланцов завършек 
и са перфектен акцент в интериори с по-лека 
атмосфера и стени, боядисани в светли цветове.

Рамките в цвят антрацит и алуминий са подходящи 
за по-тъмни интериори, в които се вписват 
като смел цветен детайл. Рамките в антрацит 
са с матирана повърхност, която създава 
приятно усещане на допир, докато тези в цвят 
алуминий внасят известен гланцов блясък.

Unica Studio

Unica Studio  
Бял

Unica Studio 
Слонова кост

Unica Studio  
Антрацит

Unica Studio  
Алуминий



9 Life is On | Schneider Electric 9 Life is On | Schneider Electric



1010 se.com/unica



11 Life is On | Schneider Electric

Unica Studio Color 
Освежете всяка стая  
с ярки и смели цветове. 

С девет предлагани цвята – от меки и светли до ярки и 
смели – гамата Unica Studio Color разполага с нюанс, който 
ще допълни всеки стил и обзавеждане. Добавете към това 
модерни линии и гладка заоблена повърхност и получавате 
перфектния ключ за един изпълнен с енергия интериор.

Двупластовите рамки на Unica Studio Color са с добавени  
метални частици в двата слоя боя, което придава дълбочина  
на цветовете и по-динамичен вид на продуктите.

Unica Studio Color  

Зелена ябълка

Unica Studio Color  

Червен

Unica Studio Color  

Сиво

Unica Studio Color  
Бял

Unica Studio Color  
Бежово

Unica Studio Color  

Гранит

Unica Studio Color  

Люляк

Unica Studio Color  

Капучино

Unica Studio Color  

Шоколад
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Добавете модерен щрих  
в интериора на дома.

Гамата Unica Studio Metal предлага пет ултрамодерни покрития 
металик, които комбинират качество и здравина с елегантен дизайн.

Unica Studio Metal  

Розово злато

Unica Studio Metal  

Злато

Unica Studio Metal  

Светъл алуминий

Unica Studio Metal  

Бронз

Unica Studio Metal  

Тъмен алуминий

Unica Studio Metal   

Рамките са изработени от метален слой с анодизирано покритие за 
създаване на ярка гладка повърхност. Допълнителната обработка за 
висока устойчивост дава възможност за дълготрайност на визията, 
като минимизира въздействието на външните условия и забавя 
стареенето на материала.
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Unica Pure
Открийте подходящ акцент  
за елегантния изчистен интериор.

Изисканите материали като дърво, камък, стъкло, каучук, метал,  
предлагат набор от покрития, съответстващи на един първокласен 
интериор. 
 
Рамката Unica Pure е разположена върху излята основа в бяло или  
антрацит, съответстваща на капака на механизма, и създава  
интригуващ и завладяващ цялостен дизайн.

Unica Pure  

Бял мат

Unica Pure  

Камък

Unica Pure  

Скандинавско дърво

Unica Pure  

Черно стъкло

Unica Pure  

Алуминий

Unica Pure  

Дъб

Unica Pure  

Бяло стъкло

Unica Pure  

Каучук
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Unica Pro
Създайте перфектен баланс.

Гамата Unica Pro предлага и бяло антибактериално покритие 
за потребителите, за които безопасността и високата 
хигиена са приоритет (повече за тях може да научите в раздел 
“Антибактериално покритие за допълнително спокойствие”).

Unica Pro 

Бял

Unica Pro 

Алуминий

Unica Pro 

Антрацит

Гамата Unica Pro осигурява перфектен 
баланс на стил и функционалност. Нейният 
харакетерен дизайн, с пръстен, който 
обгръща рамката, дава възможност на 
рамките да изпъкнат на фона на стената 
и придава усещане за леки и плавни линии. 

Предлагани в бяло, алуминий и антрацит, 
рамките Unica Pro отговарят на всички 
основни естетически изисквания.

Антибактериално покритие
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Новата гама Unica включва всички необходими 
устройства, които ще подчертаят стила и ще 
подобрят комфорта и безопасността в домовете на 
вашите клиенти. От управление на осветлението до  
развлекателни системи и функции за умен дом, Unica е 
готова да отговори на настоящите и бъдещите нужди 
на клиентите ви.

Управление на осветлението 

Автоматичното управление на 
осветлението с детектори за 
движение подобрява безопасността 
и енергийната ефективност  
 
Ротативните и бутонните 
димери, съвместими както с 
конвенционално, така и с LED 
осветление, помагат лесно да 
постигнете желаната атмосфера.  
 

Ключ Нощна лампа  

с USB

Детектор за движение

Ротативен димер

С Unica няма какво повече 
да се желае
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Управление на щори

Щорите защитават дома от прекомерната 
слънчева светлина и създават уединение.

Управление на температурата

Термостатите Unica регулират 
температурата и я поддържат в желаните 
нива на комфорт при колебания на външната 
температура, както и спомагат за намаляване 
на разходите за енергия.

Бутон за управление 

на щори

Термостат

Едномодулен бутон за 

управление на щори
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Разнообразие от контактни излази

За да отговори на различните нужди на 
потребителите, Unica предлага богат набор 
от контактни излази.

Контактните излази се предлагат и с вградена детска защита. Самозатварящите се капачета се 
намират точно зад отворите и се затварят непосредствено след изваждане на щепсела, като така 
предотвратяват риска детето да вкара остър предмет в отворите на контактния излаз.

Контактни излази за 
различни изисквания

Unica предлага стандартни 
контактни излази с капаче и 
контактни излази наравно с 
повърхността на рамката, които 
се отличават с изискан дизайн и 
предотвратяват натрупването 
на прах в контактния излаз. За 
допълнителна безопасност се 
предлагат контакти със защита 
от пренапрежение. Вариантите 
със степен на защита IP44 могат 
да се използват на открито 
(вижте раздел “Здравина и 
устойчивост”).  

Контактни излази с USB

Контактните излази с USB-C 
порт осигуряват максимална 
гъвкавост и оптимална 
употреба на пространството. Контактен излаз  

шуко с USB порт

Контактен излаз 

шуко

Контактен излаз  

шуко с капаче 

Контактен излаз 

със защита от 

пренапрежение 
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С разнообразни устройства, които улесняват 
комуникацията, Unica ви помага да гарантирате 
на клиентите си, че могат да използват 
дигитални технологии във всяка точка от дома 
си, без да се притесняват за зареждане на 
батериите и достъп до мрежа. 

USB устройства за зареждане 

USB устройствата за зареждане предлагат опция за бързо зареждане до 18 W (3 A), с 
портове тип A и тип C, които могат да заредят батерията на 75% само за 30 минути.

Свържете се към вашия свят

Wi-Fi усилвателят осигурява интернет достъп в цялата къща. Гамата включва също R/TV 
розетки, RJ45 розетки и капаци за механизми, както и HDMI излази за прецизно свързване 
на HDTV и AV устройства.

USB зарядно  

тип A

HDMI излаз

USB за бързо  

зареждане  

тип A+C

Wi-Fi усилвател

Едномодулно USB 

устройство за 

зареждане тип A

Информационна 

розетка RJ45

Контактен излаз 

шуко с USB тип C

R-TV/SAT розетка 

Технологии за свързване
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Здравина и устойчивост 
С Unica имате удобен достъп до захранване 
и комуникации дори извън дома.

Устройства за монтаж 
на открито

От ключове и контакти IP44 
до рамки IP55 и съвместимост 
с Mureva, гамата разполага с 
устройства, подходящи за монтаж 
на балкона, терасата или в 
градината.

Mureva Box IP55  

с функция на Unica 

Ключ IP44 Контактен 

излаз IP44 

Рамка с капак IP55
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от изследваните 
бактерии 
изчезват  
след 8 часа*

87%

Антибактериално покритие  
за допълнително спокойствие

Там, където хигиената е от изключителна 
важност, например в кухнята, в детската стая 
или в офиса, гамата Unica предлага устройства 
с антибактериални свойства.

* Изследванията са 

извършени от външна 

лаборатория.  

В съответствие 

с изискванията 

на ISO 22196:2011, 

изследваните 

микроорганизми 

са Escherichia coli и 

Staphylococcus aureus. 

Универсален 

димер 

22196:2011 

Ключ Ключ за управление 

на щори

Бутон с държач 

за етикет

Контакт шуко

Единствено по рода си предложение на пазара, антибактериалната гама 
включва разнообразие от функции. Вече не се налага да правите компромиси 
с дизайна, за да осигурите по-голяма безопасност. Гамата предлага същия 
елегантен дизайн като обикновените бели устройства от гамата Unica Pro.

За да се постигнат тези свойства, суровата пластмаса е обогатена със 
сребърни йони. Външните повърхности на всички устройства са изработени 
от антибактериален материал, който напълно отговаря на най-новия 
международен стандарт ISO 22196:2011*.

Сребърните йони работят като дълготрайна 
бариера срещу бактериите, като спират 
растежа и разпространението им.

Технология със сребърни йони 

Инсталационни кутии 

за вграден монтаж
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Възползвайте се от повече 
възможности с новата Unica 

С многообразието от стилове и функции 
в новата Unica не само отговаряте, но и 
надхвърляте очакванията на вашите клиенти.

В Unica ще откриета гама, която допълва идеално всяко пространство и всяко обзавеждане. Но 
с нея можете да предложите и нещо повече – икономии на енергия, благодарение на свързаните 
технологии, съвместими със системи за умен дом като KNX.

С изчистен, но изключителен дизайн, гамата Unica ви помага да предложите наистина уникални 
решения с комфорт и удобство от бъдещето.
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Адаптирайте пространството към 
потребностите на вашите клиенти

Гамата Unica предлага пълния набор от функции, 
необходими в съвременния офис. Контактни излази, 
комуникационни и мултимедийни розетки и др.  
Unica осигурява всичко, от което се нуждаят 
клиентите ви.

Единични, двойни и тройни контактни излази

Изборът от различни конфигурации контактни излази ви дава възможност да се адаптирате 
към потребностите на клиентите. Избирайте между контактни излази с винтово и 
безвинтово свързване и двойни контактни излази с IPT свързване. Всички те са лесни за 
монтаж. Предлагат се и различни цветови варианти.
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Максимална функционалност  
в минимум пространство

Когато пространството е ограничено,  
а трябва да вместите няколко функции,  
инсталационните кутии Unica System+  
идват на помощ.

Предлагани в няколко размера, във вертикален и хоризонтален формат, за открит и вграден 
монтаж, тези инсталационни кутии осигуряват несравнима гъвкавост за максимално 
удобство на ползвателите.

Трите цветови варианта – бял (предлага се и с антибактериално покритие), алуминий и 
антрацит – се съчетават идеално с рамките Unica и ви помагат да създадете хомогенно 
интериорно решение. Инсталационните кутии Unica System+ са съвместими с всички 
механизми, предлагани в гамaта Unica.

Инсталационна кутия за 

вграден монтаж 

Бяла

Инсталационна кутия за 

вграден монтаж 

Алуминий

Инсталационна кутия за 

вграден монтаж 

Антрацит

Инсталационните кутии Unica System+ се предлагат 
и с бяло антибактериално покритие.
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Кабелни канали OptiLine 45: решение 
за директен монтаж за Unica
Контактните излази пасват идеално в инсталационния 
канал без нужда от адаптер и създават един безупречен 
цялостен компонент.

• Няколко размера кабелни канали с единични, двойни и тройни 
отделения

• Двойните и тройните контактни излази може лесно да бъдат 
свързани с аксесоар

• Аксесоари: 90° ъглови съединения, вътрешни и външни ъгли, 
кабелни рафтове и др. (всички са с предварително разпробити 
овални монтажни отвори на всеки 25 cm)

• Покрития: бяла пластмаса и анодизиран алуминий, които 
съответстват напълно на покритията на гамата Unica
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Подовите контакти и кутии Unica System+ 
надхвърлят очакванията на вашите клиенти  
с комбинация от лесен монтаж, удобство и 
функционална гъвкавост.

Подови кутии за перфектно 
изпълнени подове

Подови кутии (M, L, XL)

Подовите кутии M, L и XL предлагат различни  
размери в зависимост от целите на потребителя.  
Те се предлагат в пластмасов и метален вариант  
в зависимост от подовото покритие.

Характеристики:

• Гумиран кабелен излаз за гъвкавост и красив дизайн
• Здрав, устойчив на удар капак с подсилени панти
• Ергономична дръжка на капака за лесно отваряне
• Пълна съвместимост с гамата Unica

Подови контактни излази XS

Тези единични устройства се предлагат в два 
варианта, кръгъл и правоъгълен, и могат да се 
монтират в кухи и в бетонни подове.

Капакът, който се отваря на 180 градуса, 
улеснява достъпа до контактните излази, а 
ергономичната му дръжка допринася за повече 
удобство.
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Всичко за удобството

Модулите за бюро Unica System+ внасят комфорт 
и възможности за комуникация, което позволява 
на потребителите да работят така, както 
предпочитат.

Модули за бюро XS

Тези изключително малки настолни модули включват 
единични контактни излази, контактни излази с 
интегрирани USB, USB-A и USB-C портове, както и 
безжично зарядно.

Предлагани в бяло и антрацит, те са предварително 
окабелени и лесни за монтаж. Модулите за бюро 
се монтират в отвор 60 mm на бюро или на маса 
и могат да бъдат снабдени с прозрачен капак, 
отварящ се на 180 градуса.

Модули за бюро S

Благодарение на иновативния компактен дизайн,  
малките модули за бюро осигуряват на 
потребителите допълнителна гъвкавост  
и мобилност.

Предлагани с покритие от първокачествен 
текстил, включително и на кабела, те се 
отличават с естетичен дизайн и са удобни  
за ползване.

Монтажът също е лесен. Малките модули за 
бюро се закачат за повърхността на бюрото 
или масата с вградена, гумирана скоба, което ги 
прави лесни за ползване и улеснява достъпа до 
захранване, където е необходимо.

Функции: контактен излаз и USB (тип A и C).
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Модули за бюро L

Големите модули за бюро включват два модула , които 
се монтират върху или под бюрото. Монтажът със 
скоба е бърз и лесен. Модулът за монтаж под бюрото е 
предназначен за постоянно включени устройства, а този 
за монтаж върху бюро е за непосредствена/ежедневна 
употреба.

Устройствата се предлагат в две конфигурации:

• 2 контактни излаза + 2 USB порта (за монтаж върху 
бюро), 2 контактни излаза + RJ45 (за монтаж под бюро)

• 2 контактни излаза + 2 USB порта (за монтаж върху 
бюро), 2 контактни излаза + 2 USB порта (за монтаж 
под бюро) 

Модулите за монтаж върху бюро могат да се надградят 
с допълнителни функции. Предлагат се два цветови 
варианта: бяло и антрацит, и двата с елегантно 
покритие от първокачествен текстил.
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Насладете се на творческа 
свобода
С модулните инсталационни кутии 
Unica System+ можете да създавате 
изключително персонализирани интериори. 

Устройствата може да се монтират хоризонтално и вертикално и да се 
използват както на бюро (Модул за бюро M), така и на стълбове и колони.

Изработени от цели листове екструдиран алуминий, модулите Unica System+  
се предлагат с четири вида покритие: бяло, бял текстил, антрацит и текстил 
в цвят антрацит.

Функционалните компоненти, базирани на гамата Unica се монтират с едно 
защракване в алуминиевите модули. Основните функционални компоненти 
включват контактни излази, защитени контактни излази, USB портове тип 
A и C и автоматични прекъсвачи. Допълнителните функционални компоненти 
включват портове RJ45, HDMI и други мултимедийни излази, както и безжично 
зарядно.

Модулите Unica System+ могат да се използват поотделно, както и лесно да се 
комбинират. Устройствата може да се закрепят със скоба или да се монтират 
с винтове на бюрото, както и да се монтират на колона или стълб.

Модулите са проектирани с идеята да бъдат максимално удобни за ползване  
и лесно да се надграждат и комбинират с нови функции. 

Могат лесно да се надграждат с функции за офиса, каквито са:

• Безжично зарядно (за бюро)
• Държач за етикети (за бюра, стълбове и колони)
• Държач за телефон (за бюро)
• Отделения за съхранение (за бюро)
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Ново ниво в дизайна  
на офиса

Красиви, мобилни и позволяващи персонализиране 
с различни функции и аксесоари, стълбовете  
и колоните Unica System+ са интелигентно 
решение за съвременния офис интериор.

Иновативната конструкция, базирана на алуминиев профил с гумирано покритие на кабела, 
осигурява изчистен дизайн без видими кабели и позволява лесно пренасочване на кабела при 
необходимост.

Стълбовете и колоните са модулни и могат допълнително да се надграждат и разширяват 
като функции с помощта на специални аксесоари.

Стълбове

• За сгради, в които електрическата 
инсталация минава през тавана

• Модулни и с възможност за персонализиране
• За допълнителна безопасност може да се 

добави автоматичен прекъсвач Acti9
• Аксесоари: масичка, закачалка, кабелен излаз

Колони

• За сгради, в които електрическата 
инсталация минава през пода

• Модулни и с възможност за персонализиране
• Два варианта: с масичка или с дръжка
• Два цвята: антрацит и бял
• Аксесоари: дръжка, масичка с контактен излаз 

или безжично зарядно, окабелен крак за маса
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За подреден и красив офис

Създайте подредено и удобно за ползване офис 
пространство с аксесоарите Unica System+.

Капачки за бюро

Монтират се на бюрото 
за отвеждане на кабела. 
Предназначени са за 
отвори 60 mm или 80 mm  
и се предлагат с покритие 
в черно, бяло и алуминий.

Кабелни обвивки

Самозатварящи се обвивки, 
които държат включените 
кабели заедно. Предлагат  
се в различни размери, в черно  
и бяло.

Скоби

Кабелните скоби помагат 
при прокарването на 
малки снопове кабели 
и предотвратяват 
заплитането им. Предлагат 
се в бяло и се фиксират върху 
или под бюрото с лепяща 
лента.

Кабелен органайзер

Кабелните органайзери скриват 
отделните кабели за безопасност 
и по-естетичен вид. Елементите 
са изработени от солидни и 
издръжливи материали и могат 
лесно да се разтегнат и удължат. 
Системата може да се фиксира под 
бюрото с допълнителни аксесоари 
в черно и бяло.
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Изпреварваме и надхвърляме 
очакванията на клиентите

Възползвайте се от гъвкавостта и красивия 
дизайн на гамите Unica, Unica System+  
и OptiLine 45, за да създавате уникални  
офис интериори.

С най-обширното портфолио на пазара, от ключове и контакти до модули за бюро, колони 
и кабелни канали, лесно можете да персонализирате вашите проекти и да надхвърлите 
очакванията на вашите клиенти.

Създавайте офиси, които улесняват работата на служителите не само днес, но и в бъдеще.
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