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Tisztelt Partnerünk! 
 
A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. 2022. február 23-tól új, ajánlott árlistát léptet életbe. 
Az új, ajánlott árlista összeállításakor figyelembe vettük a termékportfoliónkban történő változásokat: az 
új termékbevezetéseket és egyes termékek piacról történő kivezetését. A listaáraink 
meghatározásakor kénytelenek voltunk továbbá azokat a világpiacon tapasztalható alapanyagár és 
szolgáltatási költségemelkedéseket is figyelembe venni, melyek a termékeinkkel kapcsolatban egyre 
erőteljesebben felmerülnek. 
 
Az új, ajánlott árlista kiadásával a korábbi ajánlott árlista érvényét veszti. 
 
Az árlista az alábbi új, illetve megújult termékkörökkel bővült: 

 
Lakossági termékkörök újdonságai és megszűnések 

• Az Acti9 IDPN és IDPNN kínálat kivezetésre került (kivéve az 1P+N Vigi és AFDD kínálatot), 
helyettesítő kínálat csak a 3P+N Vigi funkciókra érhetők el, a kismegszakítók helyett az iC60-
as (1P+N és 3P+N) kínálatunkat ajánljuk tisztelt Partnereink figyelmébe 

• Bevezetésre kerültek új kontaktorok és impulzusrelék az Acti9 K sorozathoz 
kapcsolódóan, amelyek árai kedvezőbbek az eddigi kínálatétól 

• Árlistába került a Wiser Alapcsomag, a Világításvezérlési- ill. a Fürdőszoba csomag, 
illetve hamarosan újabb Wiser funkciók lesznek elérhetők a kínálatunkban 

 
 
Kisfeszültségű energiaelosztás újdonságai 
 

• A PrismaPlus termékcsalád 2022.03.31-től kivezetésre kerül, helyét az új generációs 
PrismaSeT kínálat veszi át. Az új PrismaSeT elosztószekrények lehetővé teszik az 
elosztószekrénybe telepített készülékek egyszerű integrálását a kommunikációs hálózatba. Az 
elosztószekrények robusztussága fejlődött, míg megtartotta olyan fontos tulajdonságait, mint a 
típustesztelt és moduláris kialakítás és a könnyű szerelhetőség. További fontos újítás, hogy a 
termékek csomagolása 100%-ban papír alapú, műanyag mentes és újrahasznosítható lett. Az 
új PrismaSeT kínálat megváltozott cikkszámon érhető el. 

• A Compact NSX és NSXm termékcsaládok 2022.05.31-től kivezetésre kerülnek, helyüket a 
méretben és mechanikus, illetve elektromos tulajdonságaikban megegyező újgenerációs 
ComPacT NSX és NSXm termékcsaládok veszik át. A generációváltás cikkszámváltozást is 
hoz magával. Az új készülékek kibővített opciókkal rendelkeznek, ezek között a vezeték nélküli 
OF/SD érintkezők és a Micrologic 4.2 védelmek is megtalálhatók. 

• EcoStruxure Univerzális PanelServer készülékünk elérhető kínálatunkban. A PanelServer 
termékcsalád az adatkoncentrátorok és ModBus/TCP átjárók új generációja, mely lehetővé 
teszi, hogy elosztószekrényei kommunikációját egyszerűen és hatékonyan építse fel.  
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Ipari automatizálási termékkörök újdonságai 
• Bevezetésre kerültek a Modicon Standard Unmanaged Managed Switch-ek (MCSESU*), 

amelyek a ConneXium Unmanaged Switch (TCSESU* és TCSESSU*) sorozat helyettesítő 
termékeiként jelennek meg az automatizálási kínálatban. 

 
Újdonság! EcoStruxure Power Build ajánlatkészítő szoftver 
Már elérhető az EcoStruxure Power Build kapcsolószekrény-összeállító és ajánlatkészítő szoftver, mely 
tartalmazza a legfrissebb árakat is. A program segítségével, akár teljes kisfeszültségű 
elosztórendszerek állíthatóak össze, illetve árazhatók, és lehetőség van egyes tételek gyors árazására 
is.  
 
A szoftver az alábbi linkről tölthető le: 
https://www.se.com/hu/hu/download/document/esp_build_telepitofajl/ 
 
 
 

 
 
Árváltozások 

 
Lakossági termékkörök 

• A Wiser - egyszerű okosotthon funkcióinak árai változatlanok maradtak, áremelés nem történt   
• Az októberben bevezetett vész- és tartalékvilágítási rendszerünk, az OVA Exiway, ill. DiCube 

és az irodai rendszermegoldásokat kínáló Unica System+ családok   +4,5%  
• A szerelvénykínálatunk árai átlagosan      +7% 
• A régi Sedna kínálat        +12% 
• Az Ultra csatornák         +11% 
• Az egyes Acti9, illetve Pratika-UniKa termékek újra pozicionálása miatt, jelentős 

ármódosítások történtek - pozitív és negatív irányban egyaránt, az átlagos vált.   +7% 
• A Resi9 lakossági kismegszakító család        +6,5 - 9% 
• EVlink elektromosautó-töltők         +2,12% 

 
Digitális termékkörök 
• A közelmúltban bevezetett SpaceLogic KNX termékek, valamint egyes fali kezelők és érzékelők 

árai továbbra is változatlanok! Az egyéb KNX termékek árai egységesen 6%-al emelkednek. 
• Az épületautomatizálási termékkörök (BMS) árai közel egy év után egységesen 6%-al 

emelkednek. 
 
Kisfeszültségű termékkörök 
A Kisfeszültségű termék esetében több termék árának újrapozícionálása is megtörtént. Az 
alább található értékek az árváltozás átlagos mértékét mutatják. 
 
• Légmegszakítók:            +10,4%  
• EasyPact CVS, ComPacT NS, NSX, NSXm, Interpact INS és Fupact készülékek:    +10-14% 
• Tesys és TVS termékcsaládok, motorvezérlés:        +6,9% 
• Canalis tokozott sínrendszerek:          +9,8% 
• Kisfeszültégű elosztószekrények PrismaPlus, PrismaSeT, Okken:     +8-17% 
• Spacial és Thalassa Univerzális szekrények:        +4,8% 
• Mérőkészülékek és fázisjavítási eszközök:        +8,3% 
• Átkapcsolórendszerek:           +6,1% 

 
 

https://www.se.com/hu/hu/download/document/esp_build_telepitofajl/
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Középfeszültségű termékkörök 

• A középfeszültségű termékkörök árai változatlanok maradtak. 
 
Ipari automatizálási termékkörök 
• Altivar frekvenciaváltók és lágyindítók: 

o Easy ATV310, ATV610       +4,3% 
o Az Altivar frekvenciaváltó és lágyindító családhoz tartozó további  

referenciák árai nem változtak. 
• Harmony: 
o Harmony működtető és jelzőkészülékek (eltérő módon)   +4,6-5,3% 
o Harmony fényoszlopok, szirénák és jelzőfények    +4,6% 
o Harmony HMI terminálok, ipari PC-k és SCADA szoftverek (eltérő módon) +2,3-4,3% 
o Harmony (Zelio) relék        +7,3% 

• Modicon programozható vezérlők: 
o Gépvezérlők M200/M221/M241/M251/M262 (eltérő módon)   +2,3-8,3% 
o TM3 kártyák         +5,3% 
o Folyamatvezérlők M340       +6,3% 
o Folyamatvezérlők M580       +10% 
o Folyamatvezérlők bővítőkártyák X80      +4,3%  

• Modicon tápellátás (eltérő módon)      +2,3-8,3% 
• Preventa biztonsági végálláskapcsolók      +2,3% 
• Telemecanique érzékelők                +2,3% 
• Lexium  szervóhajtások        +8,3% 

 
 
 
Üdvözlettel: 
A Schneider Electric Magyarország csapata 


