
Acasă | Hotel | Birou
Conexiuni flexibile de curent electric și de date pentru aplicații versatile.
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Obiectivul nostru aici la BACHMANN 
este de a fi un trendsetter și de a 
aduce inovațiile la viață.  
Dorim să îmbunătățim calitatea vieții 
prin soluțiile noastre – oamenii ar  
trebui să se simtă în largul lor cu  
tehnologia noastră.
Peter Bachmann | CEO
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Gama noastră de produse

Nevoile pieței și ideile clienților și colegilor noștri ne 
inspiră să continuăm să dezvoltăm noi produse. 

Convingeți-vă singuri de varietatea, funcționalitatea 
și calitatea superioară a designului pe care le oferă 
produsele noastre.

Grupul BACHMANN

BACHMANN, fondat în anul 1947, este un grup ad-
ministrat de către proprietar, cu o prezență globală în 
sectorul ingineriei electrice. 

Având sediul principal la Stuttgart, Grupul BACHMANN 
dezvoltă, produce și comercializează componente și 
sisteme electrice inovatoare, cum ar fi unitățile inte-
ligente de distribuție a energiei electrice, panourile și 
ansamblurile de racord pentru birou. 

28

74
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INDIVIDUALITATE & FLEXIBILITATE

Adaptat la cerințele dumneavoastră

TEHNOLOGIE & FUNCȚIONALITATE

Versatilitate pentru diferite scenarii 
de aplicare

DESIGN & ASPECT 

Am luat pulsul lucrurilor pentru dum-
neavoastră
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Avantajele dumneavoastră cu produsele BACHMANN | DESIGN & ASPECT

DESIGN 
& ASPECT

Am luat pulsul 
lucrurilor pentru dumneavoastră

Atunci când planificăm și proiectăm produsele noastre, o prioritate o 
reprezintă nu numai să ținem pasul cu ultimele tendințe, ci și să avem în 

minte conceptele clasice de design interior. Dorim ca soluțiile BACHMANN 
să ofere accente vizuale care să se potrivească perfect în mediul lor 

înconjurător, fie că se află într-un birou sau într-o locuință, o cameră de  
zi sau un hotel.
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Materialele de înaltă calitate nu doar creează o caracteristică 
vizuală deosebită, ci transformă fiecare atingere într-o experiență 
minunată. Aluminiu, metal, tablă subțire de oțel sau plastic 
practic: alegeți din gama noastră vastă produsul BACHMANN 
care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Materiale

Doriți ceva discret și elegant sau preferați ceva modern și 
funky? Gama noastră variată de suprafețe oferă soluțiilor 
noastre un stil unic. Acoperite cu un strat de pudră, periate sau 
vopsite: în combinație cu o gamă largă de culori, produsele 
BACHMANN atrag privirile în orice design interior modern. 

Suprafețe

Blocurile de prize și panourile de racord care oferă un design 
clasic, atemporal și calitate excelentă: acest lucru este ceea ce 
ne străduim întotdeauna să realizăm atunci când dezvoltăm și 
proiectăm soluțiile noastre. Acordăm o importanță deosebită 
unei calități bune a execuției, materialelor de înaltă calitate și 
suprafețelor atrăgătoare. Suntem mândri de faptul că acest 
lucru este apreciat nu doar de către clienții noștri, ci convinge și 
juriile de primă clasă ale premiilor renumite pentru design.

Premii acordate pentru design

Avantajele dumneavoastră cu produsele BACHMANN | DESIGN & ASPECT
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TEHNOLOGIE &  
FUNCȚIONALITATE

Versatilitate pentru diferite 
scenarii de aplicare

Soluțiile BACHMANN sunt toate despre funcționalitate excelentă. O 
prioritate pentru noi o reprezintă proiectarea blocurilor de prize și a 

panourilor de racord care sunt intuitive și convenabile pentru a putea fi 
utilizate în fiecare zi – fie acasă, fie într-un hotel sau la birou.  

Ce ne reprezintă: produse de înaltă calitate, „Made in Germany”. 

Avantajele dumneavoastră cu produsele BACHMANN | TEHNOLOGIE & FUNCȚIONALITATE
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Fie în mobilier, dulapuri sau birouri: panourile de racord 
BACHMANN se potrivesc perfect în orice spațiu modern de 
locuit și de lucru, cu materialele lor de înaltă calitate și designul 
atemporal. Datorită manipulării simple a acestora și a accesoriilor 
adecvate, cum ar fi fierăstraiele pentru găuri sau cablurile de 
alimentare ale dispozitivelor, instalarea este ușoară și rapidă din 
punct de vedere tehnic. 

Integrare

Globalizarea ne aduce mai aproape tot timpul și creează noi 
cerințe care trebuie îndeplinite de produsele electrice. Oferim o 
varietate de prize internaționale pentru a vă asigura succesul 
internațional – atât pe plan personal, cât și profesional. Multe 
produse BACHMANN pot fi comandate în orice versiune a țării 
pe care o alegeți. 

Caracteristici internaționale

Conexiuni ușoare: datele individuale, cerințele conexiunilor video 
și audio pot fi îndeplinite rapid și simplu datorită unui număr de 
module cu funcții diferite. Ne extindem continuu gama de 
module funcționale pentru aplicații inteligente de acasă, pe bază 
de senzori și aplicații de partajare pentru birou.

Conectivitate

Avantajele dumneavoastră cu produsele BACHMANN | TEHNOLOGIE & FUNCȚIONALITATE
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INDIVIDUALITATE
& FLEXIBILITATE

Adaptat la cerințele 
dumneavoastră

Condițiile diferite necesită soluții diferite – exact așa dorim ca produsele 
noastre să vă ajute. Cu un număr mare de opțiuni individuale de confi gurare, 

produsele BACHMANN pot fi  perfect adaptate la nevoile dumneavoastră 
exacte – chiar și în cantități foarte mici.

Avantajele dumneavoastră cu produsele BACHMANN | INDIVIDUALITATE & FLEXIBILITATE
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Individualitatea este importantă pentru dumneavoastră? Nu este 
nicio problemă cu produsele BACHMANN! Alegeți dintr-o gamă 
variată de prize, module tehnologice, culori, materiale și 
suprafețe pentru a vă crea propriul produs preferat. Fabricile 
noastre vor fi  încântate să producă produsele BACHMANN 
exact așa cum vă doriți – chiar și în cantități foarte mici! 

Personalizare chiar și pentru 
cantități foarte mici 

O pată de culoare însufl ețește orice încăpere – creează 
caracteristici speciale cu produsele colorate BACHMANN! 
Nuanțe elegante cum ar fi  negru, alb, gri și antracit sau un 
aspect sofi sticat de oțel inoxidabil sunt ideale pentru a crea o 
atmosferă elegantă într-o sală de birou sau de conferințe. 
TWIST aduce un adevărat plus de culoare: acest clasic din 
gama BACHMANN este disponibil în aproape 200 de nuanțe 
RAL printr-un fl ux de lucru dintr-o bucată! Pentru și mai multă 
culoare care este exact pe gustul dumneavoastră.

O varietate de culori

Produsele BACHMANN sunt renumite pentru fl exibilitatea lor 
uimitoare: modulele funcționale inteligente, cum ar fi  modulele 
Keystone și modulele CUSTOM vă oferă o întreagă serie de 
opțiuni de conectare moderne (de ex. USB, HDMI) pentru 
confi gurarea blocului dumneavoastră de prize în orice mod 
doriți. Extindem în mod constant aceste module funcționale și 
acestea pot fi  de asemenea adaptate sau modifi cate după 
instalare – așadar cu produsele BACHMANN sunteți mereu la 
curent cu noutățile legate de conectivitate.

SISTEMUL modular 
BACHMANN

C

Avantajele dumneavoastră cu produsele BACHMANN | INDIVIDUALITATE & FLEXIBILITATE
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ACASĂ
Căminul dvs., decizia dvs.: alegeți din portofoliul nostru soluțiile care 
corespund imaginii dvs. referitoare la alimentarea modernă cu energie în 
căminul dvs., din punct de vedere funcțional și ținând cont de design. 
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Domenii de aplicare | HOME

ACASĂ
Alimentarea cu curent  

pentru cămin
Căminul este locul care reprezintă siguranță, distracție, familie și relaxare. 

Este refugiul în care vă încărcați cu energie și vă lăsați sufletul  
să se relaxeze. Când intrați în casă, viața cotidiană rămâne în exterior. 

Cu atât este mai important ca acest loc absolut special să  
corespundă cerințelor dvs., indiferent că este vorba despre  

bucătărie, sufragerie sau baie. Produsele BACHMANN vă ajută  
să vă îndepliniți visul unei casei perfecte.
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HOTEL
Relaxare sau muncă: pentru ambientul modern, orientat către design din hoteluri, 

produsele BACHMANN oferă exact ceea ce trebuie în materie de alimentare cu energie.
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Domenii de aplicare | HOTEL

HOTEL
Ambianță de relaxare  

cu stil
Hotelul: un loc de visare, de destindere și de răsfăț, însă și de muncă în 

echipă pentru idei noi și afaceri de succes. Hotelierii se concentrează 
întotdeauna pe aceeași chestiune: „Cum putem contribui la starea de bine a 

clientului în incinta noastră?”

Bineînțeles că la această întrebare există mii de răspunsuri. Unul dintre 
acestea: crearea unei ambianțe corespunzătoare, care servește obiectivului 

respectiv și care corespunde celei mai recente tehnologii.
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BIROU
Indiferent că este vorba despre birouri în spații mari sau săli de conferință: 

alimentarea sigură și confortabilă cu curent și date are o semnifi cație 
elementară în fi ecare spațiu de lucru. Pentru acestea, BACHMANN oferă 

un portofoliu vast, pentru cele mai diverse cerințe.
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Domenii de aplicare | BIROU

BIROU
Alimentarea cu curent  
pentru astăzi și mâine

Spațiile de lucru se schimbă - conceptele de Desk Sharing și  
Clean Desk pavează drumul către viitor în viața cotidiană de lucru,  

prin forme moderne și inovatoare de colaborare. 

De aceea, infrastructura trebuie să țină pasul, în mod special  
alimentarea cu curent și date din clădiri, birouri și sălile de  

conferință se confruntă cu cerința de a reacționa cât mai eficient  
la restructurările periodice, tehnologiile disruptive și noile forme  

de muncă în echipă, cum ar fi Design Thinking.
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Gama noastră de produse | CASIA

Utilizare elegantă 
a spațiului

CASIA
Blocul de prize universal utilizabil, reprezintă soluția efi cientă pentru un 
racord electric ușor accesibil în spațiul de locuit și de lucru.

CASIA poate fi  montat atât în colț, cât și pe perete. Suprafața cu aspect de 
oțel inox oferă un design atemporal, fi ind astfel adecvat pentru un interior 
modern. Blocul de prize este disponibil în mai multe variante, de exemplu 
cu întrerupător basculant sau încărcător USB dublu.

Utilizare rapidă 
și fl exibilă

Pentru montaj pe 
perete sau pe colț

Posibilitate ajustare 
lungime in pozitie 
verticala

Design 
atemporal
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Gama de produse | CONEO

Funcționalitate integrată

CONEO
CONEO – soluția rapidă și ușoară pentru integrarea conexiunilor de curent 
electric și de date în mobilier într-un mod elegant. 

Benefi ciați de modularitatea personalizată pe care o puteți aștepta de la 
BACHMANN și combinați sursa de alimentare cu alegerea noastră a 
modulelor CUSTOM– pentru fl exibilitate și adaptabilitate, astăzi și în viitor.

Rapid și simplu de 
instalat

Set de articole (carcasă 
cu ramă și bloc de prize)

Flexibilitate prin utilizarea 
modulelor CUSTOM

Închis la conectarea 
cablurilor
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Gama noastră de produse | CONFERENCE

Design de 
înalt nivel

CONFERENCE
Panoul de racord pentru suprafețele de lucru soluționează accesul 
individual la alimentarea cu energie și date, într-un mod deosebit de 
elegant și discret.

Atunci când nu este în uz, unitatea CONFERENCE este integrată în 
suprafața mobilierului. Atunci când este necesar racordul, este sufi cientă 
o apăsare cu degetul și clapeta de deschidere cu închizătoare magnetică 
este rabatată în sus. Odată ce s-au conectat cablurile pentru notebook, 
proiector, microfon etc., clapeta de deschidere poate fi  reînchisă. Clapeta 
de închidere îngustă situată în partea opusă se adaptează la cablurile 
care ies din unitate, nimic nu este strivit, iar aspectul elegant al suprafeței 
de lucru nu este afectat. Pentru utilizarea în spațiul de locuit și de lucru, 
ca de exemplu la suprafețele de lucru pentru conferințe și instruire, cât și 
la posturile de lucru de calitate superioară.

Integrat în 
suprafața mobilei

Deschidere prin 
apăsarea cu degetul

Localizabil cu 
cabluri conectate

Suprafața poate 
fi  furniruită
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Gama noastră de produse | CONI

Funcționalitate 
integrată

CONI
CONI aduce fl exibilitate pe suprafața de lucru: Panoul de racord asigură 
accesul nestingherit la alimentarea cu curent, media și date.

Datorită adâncimii de montaj minime, CONI asigură sub masă o libertate 
absolută în zona picioarelor, chiar și în cazul unui montaj aproape de 
margine. Diversele variante de design pentru suprafață disponibile în serie 
asigură de asemenea libertatea necesară în materie de amenajare.

În stare închisă, unitatea CONI este integrată în suprafața mesei. Atunci 
când se dorește accesul la conexiuni, se deschide pur și simplu capacul, 
se conectează fi șa dorită și se închide capacul. Cablurile nu sunt strivite la 
închidere, datorită periei integrate. Aspectul armonios al unei mese „plane” 
nu este afectat. 

Confi gurarea conexiunilor de date poate fi  aleasă liber la CONI. Suplimentar, 
există oricând posibilitatea de a schimba rapid și fără scule respectiva 
unitate de prize. Așadar funcționalitate și fl exibilitate integrată nu doar pentru 
prezent, ci și pentru toate dezvoltările viitoare.

Integrat în suprafața 
mobilei

Adâncime de 
montaj minimă

Închidere cu 
cablurile conectate

Înlocuire rapidă 
a unității
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Gama noastră de produse | CONNECT LINE

Design pentru 
birou și acasă

CONNECT LINE
Blocul de prize dispune de diverse posibilități de montaj, poate fi  
reconectat și convinge prin structura compactă. 

Grație dimensiunii exterioare compacte, blocul de prize CONNECT LINE 
poate fi  utilizat atât în gospodăriile private, cât și în spațiile comerciale. 
Gama mare de produse cu multiple variante de prize, oferă soluția optimă 
pentru fi ecare utilizare și este echipată opțional cu elemente ca încărcător 
USB, protecție la supratensiune și întrerupător. Folosind colțarul livrat, 
CONNECT LINE se poate monta fl exibil în trepte de 30°.

Dimensiunile deosebit de compacte, design-ul simplu și numeroasele 
variante de produs, fac din CONNECT LINE un instrument funcțional 
pentru asigurarea curentului în spațiile de birou, acasă și în alte locuri de 
utilizare.

Componente 
multiple

Încărcător dublu 
USB/protecție la 
supratensiune

Posibilitate de montaj 
fl exibilă

Plug & Play
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Gama noastră de produse | Custom Module

La fel de multe variante 
precum cerințele 
dumneavoastra

Custom Module
Cu modulele ce pot fi  înlocuite simplu, puteți îndeplini rapid și facil toate 
cerințele individuale referitoare la conexiunile de date, video și audio, 
indiferent dacă este vorba despre spațiul de birouri sau despre instalații 
montate în stelaje sau instalații electrice.

Această fl exibilitate este oferită acum de BACHMANN și pentru instalarea 
în panouri de 19". Modulele custom unitare permit o confi gurare optimă 
pentru orice cerință în materie de tehnologie media și conexiuni de rețea. 
Racordurile tip mufă/mufă sau borne cu șurub asigură și în acest caz o 
instalare deosebit de facilă.

Modulele custom Bachmann vă oferă și o completare excelentă în domeniul 
instalațiilor electrice. Numărul redus de componente face ca modulele 
custom să fi e compatibile cu gamele de comutatoare uzuale ale producătorilor 
de renume. Datorită montării și demontării facile, toate instalațiile pot fi  
adaptate rapid la noi cerințe sau la ultimul stadiu al tehnicii.

Posibilități de echipare 
individuală

Siguranță viitoare: 
module schimbătoare

Instalare simplă 
și fl exibilă



42 www.bachmann.com



43www.bachmann.com

Gama noastră de produse | DESK 1

Versatilitate cu stil

DESK 1
DESK 1 creează condiții optime pentru gestionarea datelor, a mediilor și a 
energiei pretutindeni unde aceste racorduri sunt utilizate într-un mod fl exibil.

DESK 1 își găsește utilitatea de exemplu acasă, în sălile de conferință, în 
biroul de acasă sau în spațiile de lucru cu birouri comune. Structura 
modulară a blocului de prize permite echiparea individuală din fabrică cu 
exact acele racorduri de comunicare și de alimentare care sunt necesare 
pentru fi ecare utilizare. Astfel, la racordul de curent se pot selecta liber atât 
sistemul fl exibil de ștecăre Wieland, cât și cablurile racordate fi x.

Conexiunile de date sunt echipate în mod standard cu adaptoare, însă pot 
fi  prevăzute de asemenea cu un cablu conectat fi x.

Instalare fl exibilă 
în orice loc

Cu prindere sau 
amplasare liberă

Cu posibilitate de 
echipare individuală
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Gama noastră de produse | DESK 2

Designul întâlnește 
tehnologia

DESK 2
DESK 2 este un bloc de prize care poate fi  echipat cu diverse module de 
comunicare. Acesta a fost conceput pentru utilizarea fl exibilă în birou, în 
săli de ședință, în biroul de acasă sau la posturile de lucru pentru mai mulți 
utilizatori. Însă, DESK 2 oferă servicii bune inclusiv acasă.

Blocul de prize este fabricat din aluminiu și este disponibil în diverse culori. 
Racordurile se înșurubează în ferestrele de modul standardizate și pot fi  
reechipate cu ușurință.

    

Soluție modernă pentru 
spațiul de locuit

Orientare la 35° 
spre utilizator

Pozare mascată a 
cablajului până la cant

Versiuni 
personalizate
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Gama noastră de produse | DUE

Armonie între formă 
și funcție

DUE
DUE este unitatea de prize ideală pentru bucătărie, birou și alte spații: 
poate fi  echipată fl exibil, garantându-vă un racord elegant la curent.

Capacele DUE, care pot fi  înlocuite, oferă și după montaj posibilitatea 
de a schimba individual aspectul cromatic al acestora și adaptarea lor la 
mediul ambiant sau utilizarea intenționată ca elemente de evidențiere.

DUE poate fi  deschisă în funcție de necesitate, datorită capacului divizat 
și convinge și în timpul utilizării la capitolul design. Adâncimea de montaj 
redusă de cca 45 mm permite integrarea cu economie de spațiu în blatul 
de bucătărie, în perete și montarea deasupra sertarelor.

      

Capace de 
diferite culori

Economie 
de spațiu

Livrare cu șablon 
de montare

Adâncime de 
montaj redusă
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Gama noastră de produse | ELEVATOR

Curent livrat cu 
ascensorul

ELEVATOR
ELEVATOR se adaptează în mod optim oricărui mediu. Cu diametrul 
său de 79 mm, ELEVATOR este ideal pentru integrarea unor racorduri 
de alimentare și de date în spații extrem de mici. ELEVATOR se ridică 
și coboară printr-o simplă apăsare cu degetul.

Montajul este extrem de simplu. ELEVATOR se introduce într-un 
decupaj cu diametrul de 79 mm și se fi xează pe mobilă cu ajutorul 
unui inel de blocare.

Ridicare prin 
apăsarea cu degetul

Montaj rapid 
și facil

Montare ulterioară 
posibilă

Adecvat pentru un 
orifi ciu standard de 
79 mm
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Gama noastră de produse | KAPSA

Modularitatea și 
minimalismul reunite

KAPSA
Prin formele sale clasice, reduse, KAPSA este o unitate de prize modernă, 
care asigură în același timp și economie de spațiu.

KAPSA a fost concepută pentru bucătărie, birou și alte spații de utilizare 
în locuință sau zone de lucru. Capacul rabatabil și înlocuibil al KAPSA 
asigură protecția față de infl uențele exterioare. KAPSA este disponibilă în 
mai multe versiuni și poate fi  echipată modular, facilitând o asamblare 
fl exibilă, în funcție de cerințele individuale. Instalarea din partea de sus 
garantează montajul simplu și pe cel opțional, ulterior. Adâncimea de 
montaj redusă, de cca 45 mm și forma constructivă solidă caracterizează 
KAPSA și demonstrează că: mai puțin înseamnă de fapt, mai mult.

Dimensiuni 
variate

Montaj simplu, 
inclusiv ulterior

Capac 
înlocuibil

Posibilitate de 
echipare modulară
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Gama de produse | LOOP IN

Inserția pentru o 
funcționalitate mai 
ridicată

LOOP IN
Nu vi se par interesante garniturile de etanșare a cablurilor? Înseamnă că 
încă nu ați afl at de LOOP IN! Această inserție inteligentă oferă funcționalități 
practice.

Cu designul său modern și elegant, este rapid și ușor de instalat. Pe lânga 
funcția practică de etanșare a diferitelor tipuri de cabluri, LOOP IN include o 
priză de contact cu protecție. Doar inserați, blocați .... și ați terminat

Inserția este perfectă pentru orice locație unde aveți nevoie de energie 
electrică, dar doriți să evitați o încurcătură de cabluri. LOOP IN poate fi  
utilizat împreună cu LOOP ROUND pentru a obține un fi nisaj metalic de 
calitate superioară.

Poate fi  instalat în partea 
laterală a mobilierului

Montare ușoară și 
înlocuire fl exibilă

Pentru alimentare cu 
până la 4 cabluri

Potrivit pentru găuri 
standard de 80 mm
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Gama noastră de produse | PIX

Design la obiect

PIX
Colecția de design PIX include o gamă de unități de prize și racord 
rotunde și fi ligrane, care pot fi  utilizate după plac.

Indiferent dacă este vorba despre birou, bucătărie, spații de relaxare 
sau cămin: individuale sau combinate, inelele decorative pot fi  selectate și 
schimbate în diverse culori. Pentru PIX este disponibilă opțiunea unui 
capac rabatabil și rafi nat, care protejează contra prafului și a impurităților 
și care poate fi  montat inclusiv ulterior. Cu o formă rotundă și plată și 
cu un exterior minimalist, PIX pune accentul pe cerințele legate de design.

Inele decorative 
colorate

Diametru de montaj 
redus de 56 mm

Opțional cu un capac 
rabatabil

Montaj simplu, 
inclusiv ulterior
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Gama noastră de produse | POWER FRAME

Compact și 
efi cient

POWER FRAME
POWER FRAME este soluția compactă pentru racordul integrat și ușor 
accesibil al posturilor de lucru, la energie și date.

Dimensiunile compacte în combinație cu un design atemporal, de înaltă 
calitate deschid pentru POWER FRAME calea spre posibilități de utilizare 
aproape nelimitate, chiar și dincolo de postul de lucru de la birou. Produsul 
poate fi  utilizat de exemplu în spații comerciale și în vitrine, la târguri și 
standuri de prezentare. Pe scurt, pretutindeni unde sunt necesare conexiuni 
sigure și rapide.

Iar unitatea de prize aleasă poate fi  introdusă de jos în cadrul de montaj 
într-un mod facil, fără scule - mai ușor de atât nu se poate. POWER 
FRAME, atunci când soluția trebuie să fi e mai compactă și mai efi cientă. 
Fie pentru montarea din fabrică sau pentru montarea ulterioară în 
structuri existente.

Montare ulterioară 
posibilă

Utilizare 
variată

Design 
atemporal

Dimensiuni 
compacte
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Gama noastră de produse | POWER FRAME COVER

Alimentare cu curent 
într-un mod elegant

POWER FRAME COVER
POWER FRAME COVER este soluția elegantă și compactă pentru 
alimentarea cu energie și date.

POWER FRAME COVER dispune de un capac din aluminiu elegant, 
cu o formă frumoasă, care a fost conceput pentru spații de locuit 
și de lucru moderne și care protejează suplimentar racordurile de curent 
și date contra prafului și impurităților.

Cu capacul complet deschis este posibilă conectarea fără probleme, 
din ambele părți.

   

Acces din 
diferite părți

Protejează contra 
prafului și a impuritătilor

Multiple posibilități 
de combinație

Montare rapidă a 
unor unități complete
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Gama noastră de produse | Rextron HDBaseT

Imagine și sunet 
pentru toți

Rextron HDBaseT
Rextron HDBaseT este soluția „plug-and-play” pentru punctele de întâlnire 
și sălile de conferință.

Partajați informații de la cel mult 4 dispozitive (laptop-uri), printr-o simplă 
apăsare a unei taste. Butoanele sunt deja integrate în modulele custom 
ajustate.

Semnalele de la comutator către afi șaj sau proiector sunt transmise selectiv 
prin HDBaseT sau ca semnal original HDMI.

Cablare 
simplă

Transmisia semnalelor 
de sunet și imagine 

Plug & Play – nu este 
necesară programar

Rezoluție posibilă 
până la UHD (4K)
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Gama noastră de produse | STEP

Compatibilitate pe 
termen lung asigurată 
Step by Step

STEP
Unitatea de prize este ideală pentru alimentarea fl exibilă cu energie și date 
la posturi de lucru, în sisteme de partiționare și în podele duble.

Cu o consecvență absolută, STEP pune în practică principiul modularității. 
De aceea, STEP este ideal pentru alimentarea fl exibilă cu energie și date la 
posturi de lucru, în sisteme de partiționare, în podele duble și alte aplicații 
similare. 

Modularitatea unităților de prize STEP oferă posibilități aproape nelimitate: de 
la setul simplu de alimentare electrică până la unități de prize cu conexiuni 
de date integrate, comutatoare de protecție împotriva curenților vagabonzi, 
disjunctoare, sisteme de protecție la supratensiune, racorduri pentru 
tehnologia media și multe altele.

Pentru alimentarea cu curent, STEP este echipat în mod standard cu 
Wieland GST18i3 și, prin urmare, poate fi  alimentat cu cabluri de diferite 
lungimi. Suplimentar, pot fi  realizate la cerere și alte sisteme de conectare.

Modularitate

Utilizări 
variate

Sistem de conectare 
a instalațiilor

Efi ciență 
funcțională
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Gama noastră de produse | TOP FRAME

Eleganță 
desăvârșită

TOP FRAME
Panoul de racord este soluția pentru alimentarea cu curent și date în 
spațiile de locuit și de lucru, ca de exemplu în sălile de conferință.

Geometria armonioasă a unității TOP FRAME se integrează elegant 
în suprafața mobilei și permite furniruirea acesteia și cu materiale 
pretențioase. Grație capacului complet încastrabil, accesul la curent 
și date se poate face confortabil, din diverse părți.

Deschiderea unității TOP FRAME subliniază aspectul elegant al acesteia: 
TOP FRAME se deschide și se închide din nou în mod simplu și silențios, 
la apăsarea cu degetul.

Posibilitate de montaj 
la suprafață

Integrat în suprafața 
mobilei

Deschidere 
silențioasă

Acces din 
fi ecare parte
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Gama noastră de produse | TWIST

Un nou concept 
de conectare

TWIST
TWIST este o unitate de prize pentru spațiul de locuit și lucru, cum ar 
fi  biroul, spațiul de relaxare sau bucătăria. Datorită formei constructive 
compacte și adâncimii de montaj reduse, aceasta poate fi  integrată cu 
economie de spațiu în mese de birou sau în plăcile suprafețelor de lucru 
din bucătărie. Deoarece cablul de curent se pozează foarte aproape 
de carcasă, adâncimea de montaj este de numai cca 40 mm – montarea 
deasupra sertarelor fi ind astfel posibilă fără nicio problemă.

Sistemul de închidere este ingenios: după utilizare, capacul se rotește – 
prizele dispar dedesubt.

         

Numai 40 mm 
adâncime de montaj

Montaj rapid 
și facil

Montare ulterioară 
posibilă

Traseul cablului 
economisește spațiu
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Gama de produse | UNIVERSAL

Soluția UNIVERSAL

UNIVERSAL
Blocul de prize UNIVERSAL vă oferă tot ceea ce sugerează numele său: o 
sursă robustă și sigură pentru conexiuni de curent electric, date și media. 
Designul său discret este ideal pentru birouri și mese de conferințe, unde 
prioritatea o reprezintă accesul la o gamă largă de funcții diferite, ușor de 
utilizat.

UNIVERSAL oferă o fl exibilitate deosebită prin utilizarea modulelor CUSTOM 
BACHMANN, care oferă o varietate de conexiuni și pot fi  înlocuite în orice 
moment. Clemele metalice de fi xare, fac posibilă instalarea prizelor 
Universal in poziții și unghiuri diferite

Unitate completă pentru 
conexiuni de curent 
electric, date și media

Flexibilitate 
ridicată

Fixare prin intermediul 
clemelor metalice

Ideal pentru utilizarea în 
fi tinguri de conducte
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Gama noastră de produse | VENID

Unitatea optică

VENID
Ca element al unui spațiu modern de lucru și de conferințe, panoul de 
racord VENID pentru suprafețele de lucru, se distinge prin designul 
neobișnuit și funcționalitatea ridicată.

În cadrul de montaj al VENID se pot integra rapid și simplu materialele 
originale ale suprafeței de lucru și astfel suprafața de lucru și panoul de 
racord formează o unitate armonioasă.

Perfect adaptată suprafeței, VENID oferă pe lângă aspectul optic atractiv 
și un plus de valoare practică: cablurile necesare pentru utilizare pot fi  
ascunse confortabil în masă. Capacul rabatabil în ambele direcții permite 
manipularea facilă și lasă loc pentru pozarea laterală a cablului. În caseta 
VENID se pot integra și echipa individual două blocuri de prize.

Suprafață 
armonioasă

Conectare din 
ambele părți

Stocare opțională 
a cablului

Echipare fl exibilă 
a PDU
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Gama noastră de produse | WIRELESS CHARGER Fs80

Încărcare 
confortabilă, fără fi r

WIRELESS CHARGER 
Fs80
Fără ștecăr, fără cabluri deranjante: Încărcătorul WIRELESS CHARGER Fs80 
permite încărcarea fără fi r a tuturor terminalelor mobile compatibile cu Qi. 

Încărcătorul WIRELESS CHARGER Fs80 este un produs care pune 
accentul pe design, destinat transferului inductiv de energie și care se 
potrivește oricărei piese de mobilier. Încărcătorul conține o bobină de 
inducție și dispune de o funcție pentru încărcarea rapidă. Acesta este 
compatibil cu terminalele obișnuite, compatibile cu Qi, pe care le poate 
încărca cu 5 V, în mod standard. Încărcarea rapidă (9 V) este de asemenea 
posibilă, iar pentru aceasta este necesar alimentatorul cu ștecăr „Încărcător 
rapid” (934.900).

Suprafața produsului din aluminiu de bună calitate, de culoare neagră 
(similară RAL9005), se potrivește fi ecărui ambient. Încărcătorul se poate 
monta fără a folosi nicio sculă în orice suprafață, într-un orifi ciu de 80 și 
o grosime maximă a plăcii de 50 mm.

Posibilitatea încărcării 
rapide (9 V)

Carcasă din aluminiu 
de bună calitate

Protecție contra 
supraîncărcării

Montare simplă, fără 
utilizarea sculelor
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Grupul BACHMANN 
Inovator, individual, 

internațional
BACHMANN, înființată în 1947, este o companie condusă de proprietari, 

care activează la nivel internațional în domeniul electrotehnicii. Având  
sediul central în Stuttgart, grupul BACHMANN produce și comercializează 

componente și sisteme electrotehnice, cum ar fi unități inteligente  
de distribuție electrică, panouri de racord pentru suprafețele de lucru  

și subansambluri electrotehnice. 

Pe lângă centrele de producție și dezvoltare cu înaltă competență în  
producție din Germania, România și China, BACHMANN dispune  

și de numeroase societăți partenere și de distribuție, la nivel internațional, 
precum și de o rețea de parteneri în 30 de țări.
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