
Mai liniștiți ca oricând.



MIX ANTI-BACTERIAL este noua serie 
civilă de la Master studiată pentru 
ambiente unde igiena este esențială, 
cum ar fi structuri spitalicești, cămine 
pentru vârstnici, săli de operație, scoli și 
grădinițe.
Plăcile ornament si suprafețele de contact 
ale seriei MIX ANTI-BACTERIAL sunt 
realizate cu un material special in masură 
să elimine peste 95% din încărcătura 
microbiană.
O alegere simplă, dar importantă pentru a 
fi mai mulțumit de instalația ta electrică.

Datorită integrării cu sistemul UNA 
AUTOMATION, gama MIX ANTIBACTERIAL 
ne permite să beneficiem de toate 
automatizările și funcțiile de control ale 
unei instalații evoluate chiar și in mediul 
spitalicesc sau în locații destinate celor 
mici.
Controlul accesului realizat cu 
dispozitivele DIFRA 2 permite organizarea 
de zone cu acces limitat diferențiat pentru 
fiecare categorie de personal, totul pentru 
a avea un nivel maxim de protecție.



Gama MIX ANTI-BACTERIAL este 
compusă din principalele întrerupătoare 
și prize, în diferite standarde 
internaționale, până la prize de semnal 
și numeroase alte accesorii.
Plăcile ornament sunt disponibile în 
finisajul PURE WHITE în versiunile de 
2,3,4 și 7 module, și PURE RED de 2,3,4 
și 7 module pentru prizele circuitelor 
dedicate.
Pentru proiecte speciale, este posibilă 
personalizarea plăcilor cu logo- ul 
structurii unde vor fi instalate.



A aprinde lumina, a deschide o ușă sau a 
închide un robinet. Sunt gesturi naturale și 
instinctive, care ne fac să atingem obiecte 
folosite de multe alte persoane.
Folosind gama MIX ANTIBACTERIAL într-o 
structură sanitară sau școlară, semnifică 
creșterea igienei și reducerea potențialului 
de contaminare a întrerupătoarelor și 
prizelor.
Un produs antibacterian poate diminua 
transferul de microbi între persoane 
contribuind astfel la sănătatea lor.



Tehnologia Antimicrobiană BioCote® 
folosită de MIX ANTIBACTERIAL a 
demonstrat eficacitatea împotriva multor 
microbi printre care: E. coli, Salmonella, 
Listeria, Legionella, Campylobacter, 
Pseudomonas, Shigella, Aspergillus Niger, 
virus gripa H1N1 și coronavirus felino, 
ceppo Munich.
Numărul de bacterii pe un produs protejat 
este diminuat cu până la 80% în 15 
minute și până la 99,5% în doar 2 ore.
Prezența microbilor pe un produs astfel 
protejat se poate reduce cu până la 
99,99%.*

Tehnologia de protecție BioCote® cu ioni 
de argint folosită de MIX ANTI-BACTERIAL 
este...
• PERMANENTĂ deoarece nu dispare 

odată cu trecerea timpului;
• EFICACE împotriva multora dintre 

bacterii, microbi și împotriva unor 
viruși;

• INERTĂ pentru că nu alterează 
siguranța instalației electrice;

• SIMPLĂ pentru că nu modifică modul 
de instalare a produsului. 

* Studii realizate de BioCote® și test pe produsele MIX AntiBacterial
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Gama de produse MIX ANTI-BACTERIAL

Proprietățile antibacteriale 
fac referire doar la 

suprafețele plestice de 
contact ale mecanismelor, 

după instalarea în doze 
îngropate, completată 

de respectiva placă anti-
bacterial.

Plăci
21MP102-AB Placă în tehnopolimer 2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)
21MX102-2-AB Placă în tehnopolimer 2+2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)
21MX102-3-AB Placă în tehnopolimer 2+2+2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)
21MX102-4-AB Placă în tehnopolimer 2+2+2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)
21MX103-AB Placă în tehnopolimer 3 locuri Alb pur (anti-bacteriană)
21MX104-AB Placă în tehnopolimer 4 locuri Alb pur (anti-bacteriană)
21MX107-AB Placă în tehnopolimer 7 locuri Alb pur (anti-bacteriană)
21MX153-AB Placă în tehnopolimer 3 locuri roșu pur (anti-bacteriană)
21MX154-AB Placă în tehnopolimer 4 locuri roșu pur (anti-bacteriană)
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Dispozitive de control 1 modul

21000-AB 21002-AB 21003-AB 21004-AB 21005-AB 21060-AB 

Întrerupător 1P 16AX 
250V~ cu tastă 
interschimbabilă

Întrerupător 2P 16AX 
250V~ cu tastă 
interschimbabilă

Deviator de linie 1P 
16AX 250V~ cu tastă 
interschimbabilă

Invertor de linie 
16AX 250V~ cu tastă 
interschimbabilă

Buton 1P NO 16A 
250V~ cu tastă 
interschimbabilă

Dispozitiv multifunc-
țional 16AX 250V~ 
(întrerupător 1P, între-
rupător 2P, deviator 1P, 
buton NO/NC) cu tastă 
interschimbabilă

21020-AB 21028-AB 21029-AB 21030-AB 

Buton dublu 1P NO + 
1P NO 16A 250V~ 

Comutator cu arc 1P 
10A (3 borne) 250V~ 

Comutator cu arc 2P 
10A (6 borne) 250V~ 

Buton de tragere 1P NO 
16A 250V~ complet cu 
frânghie de 2,25m

21604-AB 21606-AB 21608-AB 21615-AB 

Tastă interschimbabilă 
pentru întrerupător 
simbol cheie

Tastă interschimbabilă 
pentru întrerupător 
simbol iluminat

Tastă interschimbabilă 
pentru întrerupător 
simbol sonerie

Tastă interschimbabilă 
pentru întrerupător 
simbol ventilatorului 

Dispozitive de control 2 module

21000.2-AB 21002.2-AB 21003.2-AB 21004.2-AB 21005.2-AB 

Întrerupător 1P 16AX 
250V~ 2-module, cu tastă 
interschimbabilă

Întrerupător 2P 16AX 
250V~ 2-module, cu tastă 
interschimbabilă

Deviator de linie 1P 16AX 
250V~ 2-module, cu tastă 
interschimbabilă

Invertor de linie 16AX 
250V~, 2-module, cu tastă 
interschimbabilă

Buton 1P NO 16A 250V~, 
2-module, cu tastă 
interschimbabilă

Produsele însemnate cu simbolul  sunt predispuse pentru retro-iluminare. 
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Dispozitive de control 2 module

21625-AB 21627-AB 21629-AB 

Tastă interschimbabilă
2 module pentru întrerupător 
simbol cheie

Tastă interschimbabilă
2 module pentru întrerupător 
simbol iluminat

Tastă interschimbabilă
2 module pentru întrerupător 
simbol sonerie

Dispozitive de control electronic

21050-AB  21051-AB 

Detector electronic de prezență în 
infraroșu volumetric pentru sisteme 
de alarmă cu ieșire releu cu contact 
de comutare izolat 1A (NO-C-NC), 
12V DC

Detector de prezență în infraroșu 
cu temporizator și amurg, sursă de 
alimentare 240V~. 5A C-NA contact 
cosϕ = 1 in 230V~ pentru sarcină 
rezistivă sau inductivă 

Dispozitive de sistem UNA Automation

HA10013-AB HA10023-AB HA10033-AB HA10043-AB HA10053-AB HA10413-AB

Buton electronic, de 
utilizare simplă sau 
dublă, 5/24V 10mA 
cu led

Buton electronic cu 
săgeți, de utilizare 
simplă sau dublă, 5/24V 
10mA cu led

Buton declanșator 
electronic general, 
utilizare simplă sau 
dublă, 5/24V 10mA 
cu led

Buton electronic de 
control al climatizării, 
utilizare simplă sau 
dublă, 5/24V 10mA 
cu led

Buton electronic 
general, de utilizare 
simplă sau dublă, 5/24V 
10mA cu led

Termostat 1 modul 
cu conexiune RS485 
bus și 12V, sursă de 
alimentare Mix

HA10713-AB HA10533-AB HA10633-AB HA02213-AB

Higrometru cu 1 
modul cu conexiune 
de magistrală RS485 
și sursă de alimentare 
de 12V

Senzor de luminozitate 
1 modul pentru a fi 
conectat la cardurile 
Fluxa

Sonda NTC cu 1 modul 
care trebuie conectată 
la cardurile Therma

Difra2: modul de gestionare a accesului NFC 
autonom și autobuz, alimentare 12V, 2 module 

 La senzorii de prezență doar tasta frontală 
din material plastic este realizată cu tehnologia 
ANTI-BACTERIAL, în timp ce lentila nu prezintă 
această proprietate.



9

Prize

21159-AB 21186-AB 21186-L-AB 21188-AB 21170-AB

Priză bivalentă, P17/11 2P + 
E 16A 250V~, cu siguranță

Priză americană, 2P + E 15A 
127V~, alveole neecranate

Priză americană, 2P + E 15A 
250V~, alveole neecranate

Priză euro-americană, 2P 
+ E 16A 250V~, alveole 
neecranate

Priză „universală” P40 cu 
receptivitate multiplă 2P + E 
16A 250V~, cu siguranță

21176-AB 21177-AB 21178-AB 21187-AB 21188.2-AB

Priză Schuko standard 
german, 2P + E 16A 250V~ 
cu siguranță

Priză standard francez, 2P + 
E 16A 250V~ cu siguranță

Priză standard britanic, 2P + 
E 13A 250V~ cu siguranță

Priză standard britanic, 2P + 
E 15A 250V~ cu siguranță

Priză euro-americană, 2P + 
E 16A 250V~ 2 module, cu 
siguranță 

Prize

21186.2-AB 21188.3-AB
21184.3-AB

Priză dublă americană 2P + E 15A 127V~, 3 
module, alveole neecranate

Priză dublă euro-americană 2P + E 16A 250V~, 3 
module, cu siguranță

Priză dublă americană cu GFCI, suport 2P + E 
16A 250V~ inclus. Se completează cu placa de 
acoperire cu 3 module. 

Surse de alimentare

21190-AB 21213.2-AB
Priză de alimentare pentru bărbierit 20VA, 3 
module, 2P 127V~ și 230V~

Unitate de alimentare pentru dispozitive 
electronice USB cu 2 prize mamă tip A, 5V 4A 
total, alimentare 100-240V~ 50/60Hz, 2 module
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Prize pentru linii dedicate

21159R-AB 21170R-AB 21176R-AB

Priză bivalentă P17/11 2P + E 16A 250V~ 
cu siguranță, roșu

Priză „universală” 2P + E 16A 250V~ P40 
cu siguranță, roșu

Priză Schuko standard german, 2P + E 
16A 250V~ cu siguranță, roșu 

21177R-AB 21178R-AB 21186.2R-AB

Priză standard francez 2P + E 16A 250V~ 
cu siguranță, roșu

Priză standard britanic 2P + E 13A 250V~ 
cu siguranță, roșu

Priză dublă americană 2P + E 15A 127V~ 
roșu 

Socluri de date și semnal TV

21216-AB 21218-AB 21220-AB 21221-AB 21265-AB 21266-AB 

RJ12 soclu 6/6 
contacte 

RJ45 UTP soclu Cat.5e 
neecranat 

RJ45 Cat.6 soclu UTP 
neecranat 

RJ45 Cat.6 Soclu FTP 
ecranat 

Priză TV coaxială Ø 9,5 
mm IEC tată 

Priză TV/SAT tip F - 
impedanță 75 Ω 

21218-T-AB 21218-TR-AB 21218.2-T-AB

Tastă cu 1 modul 
pentru telefon/conector 
RJ de date

Tastă cu 1 modul 
pentru telefon/conector 
RJ roșu

Tastă cu 2 module 
pentru telefon RJ/
conector de date 

  La prizele de telefon, date și TV doar tasta frontală din material plastic este realizată cu tehnologia 
ANTI-BACTERIAL, în timp ce conectorii plastici sau metalici nu prezintă această proprietate.
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Toate articolele din 
gama MIX ANTI-
BACTERIAL sunt 
ambalate individual 
in blister având 
inscripționat codul, 
codul de bare și 
caracteristicile.

Semnal acustic

21350-AB 21351-AB 21352-AB 21354-AB 21355-AB 21356-AB

Clopot de 12V Clopot de 230V~ Clopot de 127V~ Buzzer 127V~ Buzzer 12V Buzzer 230V~ 

Accesorii

21090-AB

Pachet de 3 module 
blind

Accesorii compatibile (fără tratament antibacterian)

38020-I 38003 38004 38007

Suport pentru MODO, MIX, 
MIX-AB cu 2 module de 
fixat, introducere din spate 
a dispozitivelor, cu cleme 
pentru cutie rotundă.

Suport pentru MODO, MIX, MIX-
AB cu 3 module, introducere 
din spate a dispozitivelor, cu 
șuruburi.

Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB 
cu 4 module, introducere din spate a 
dispozitivelor, cu șuruburi.

Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 7 
module, introducere din spate a dispozitivelor, 
cu șuruburi.

38003-F 38004-F 38007-F 6085-L 6085-LB

Suport pentru MODO, 
MIX, MIX-AB cu 3 module, 
introducere frontală a 
dispozitivelor, cu șuruburi.

Suport pentru MODO, MIX, MIX-
AB cu 4 module, introducere 
frontală a dispozitivelor, cu 
șuruburi.

Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB 
cu 7 module, introducere frontală a 
dispozitivelor, cu șuruburi.

Lumină pilot LED 
230V~ culoare 
albastră, cablu 100mm

Lumină pilot LED 
230V~ culoare 
albă, cablu 
100mm

Imaginile din acest catalog sunt pur și simplu indicative. Master S.r.l. Divisione Elettrica își rezervă dreptul să aducă modificări produselor 
așa cum crede de cuviință cu scopul de a îmbunătății calitatea lor, în orice moment și fără obligativitatea unui preaviz. 
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Master srl Divisione Elettrica
Via Mario Tognato, 16 - 35042 Este (Padova) ITALIA

Tel. +39 0429 602777 - Fax +39 0429 601247
master@master.it

www.master.it - www.domologica.com
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