KATALOG 2009

Idee, perfekcja,
ale przede wszystkim
pasja w tworzeniu
wyśmienitego
wzornictwa – to Berker
nasz własny styl.

SPIS TREŚCI
Mechanizmy

MECHANIZMY – SERIE POLSKIE

10−17

ELEKTRONIKA DOMOWA

18−29

B.KWADRAT

30−39

MODUL/MODUL PLUS

40−43

MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
KLAWISZE, ELEMENTY CENTRALNE
I INNE ELEMENTY WIERZCHNIE
MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS

44−46

IP44

60−63

AQUATEC BIAŁY

64−67

Mechanizmy

MECHANIZMY - SERIE NIEMIECKIE

68−71

Niemieckie serie podtynkowe

B.1
B.3
B.7 GLAS
KLAWISZE, ELEMENTY CENTRALNE
I INNE ELEMENTY WIERZCHNIE
B.1/B.3/B.7 GLAS

72−75
76−79
80−82

83−93

K.1

94−97

K.5
KLAWISZE, ELEMENTY CENTRALNE
I INNE ELEMENTY WIERZCHNIE
K.1/K.5

98−100

101−115

ARSYS

116−133

GLASSERIE/SERIE 1930/PALAZZO

134−143

BERKER TS

144−147

BERKER TS CRYSTAL

148−151

BERKER TS CRYSTAL BALL

152−155

BERKER TS SENSOR

156−163

SYSTEMY CZUJNIKÓW RUCHU

164−169

FUNKBUS

170−185

INSTABUS KNX/EIB

186−187 / 186−245 [*]

Serie standardowe podtynkowe

Seria podtynkowa bryzgoszczelna
Seria natynkowa bryzgoszczelna

Okrągłe serie podtynkowe
Systemy w budynkach

47−59

Symbole zawarte w katalogu

T1

Spis stron technicznych

T2

Informacje techniczne
Ogólne warunki sprzedaży
Spis numerów zamówieniowych

T3−T63
309
310−319

4

Szanowni Państwo,

Oddajemy do rąk Państwa katalog, który − zgodnie z naszymi intencjami − ma zawierać informacje umożliwiające
Państwu uzyskanie jak najlepszej wiedzy o naszych produktach, choć dane w nim zawarte nie są prawnie wiążące.
Dotyczy to w szczególności ilustracji (kolory, rozmiary i wyposażenie produktów) oraz schematów połączeń.

Zmiany techniczne i formalne w naszych wyrobach, które służą postępowi technicznemu zastrzegamy dla siebie.

Dla dużej części przedstawionych produktów istnieją przemysłowe prawa ochronne.

Wszystkie urządzenia przedstawione w katalogu odpowiadające wytycznym CE, na etykietce opakowania
i na produkcie opatrzone są znakiem CE.

Mamy nadzieje, że katalog ten pomoże Państwu zarówno w sprzedaży jak i w użytkowaniu naszego osprzętu.
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ŁĄCZNIKI I SYSTEMY BERKER.
ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO MIESZKANIA.

Berker wiedzie prym w dziedzinie designu i funkcjonalności.
Zaskakuje pomysłami na komfortowe urządzenie mieszkania.
Łączniki Berker dopasują się do stylu każdego wnętrza.
"Berker − nasz własny styl" to nowe, indywidualne ujęcie designu i funkcjonalności,
w którym nowoczesność i ponadczasowość doskonale współgrają ze sobą.
Taki efekt uzyskaliśmy dzięki współpracy z najlepszymi projektantami.
Stawiamy na najnowsze rozwiązania. Widać to przede wszystkim w naszych produktach.
Seria Glasserie i Serie 1930 to doskonałe przykłady obrazujące modny design łączników.
Ich klasyczna forma podkreśla wizerunek Berkera
jako firmy niezawodnej i najwyższej jakości.
"Berker − nasz własny styl" to nasze motto na nowe tysiąclecie.
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Im bardziej filozofia naszego przedsiębiorstwa wybiega ku przyszłości,
tym nowocześniejsze są nasze produkty. Systemy łączników projektujemy i konstruujemy
bowiem za pomocą najlepszych, sterowanych komputerowo metod, które są wyrazem
najnowszych zdobyczy techniki. Dlatego też Berker, aby stworzyć nowe systemy
i produkty, inwestuje w wiele projektów badawczych i w nowe technologie.

Ważne są dla nas jakość i niezawodność naszych produktów. Aby zapewnić
wysoką jakość, Berker − jako jeden z pierwszych − zainstalował system zarządzania
jakością DIN ISO 9001 spełniający wszystkie wymagania certyfikatu.
Akredytacja Niemieckiej Rady Akredytacyjnej (DAR) podkreśla wysoki standard
techniczny naszego centralnego laboratorium.

Berker w krókim czasie stał się znaną marką w kraju, i za granicą dzięki produktom
świetnej jakości. Udział w różnych przedsięwzięciach branży elektrotechnicznej
i elektronicznej umożliwia transfer technologiczny i zwiększa szanse na rynku.
Produkty Berker są w użyciu na całym świecie: w domach, salach kongresowych,
muzeach, a nawet na jachtach.
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PRZEGLĄD POWSZECHNIE ZNANYCH ZALET
ŁĄCZNIKÓW BERKER.
Firma Berker jest twórcą systemu modułowego.
Dzięki temu jest jedynym producentem, który do dziś nie zmienił swojej filozofii.
Nawet po wielu latach zastosowany mechanizm będzie doskonale pasował
do najnowocześniejszej linii elementów wierzchnich.
Cały system zostaje umieszczony w ścianie, zmieniając jedynie część zewnętrzną.
Nawet montując łącznik kontrolny czy podświetlany, mechanizm pozostaje ten sam.
Dzięki temu:
 mają Państwo zamontowane tylko niezbędne mechanizmy,
 oszczędzają Państwo czas, pieniądze
 ... i nerwy!
Mechanizm wyróżnia się świetną funkcjonalnością oraz prostotą obsługi.
Sprawdzona koncepcja modułowej budowy oraz niewiarygodnie mały kąt przełączania
(tylko 3,5 stopnia) sprawiają, że łącznik po zamontowaniu na ścianie
wygląda na niezwykle płaski i działa niezwykle cicho.

Aby instalacja była jak najtańsza, zastosowano koncepcję opatentowanych
łapek rozporowych Flexolift® (np. w gniazdach z uziemieniem).
To rozwiązanie powoduje dopasowanie się łapek rozporowych,
bez konieczności stosowania gumek, do położenia umożliwiającego montaż
i demontaż. Z tyłu łącznika laserem wygrawerowano schemat obwodu, symbol graficzny,
numer artykułu, wymaganą długość odizolowanego przewodu oraz datę produkcji.
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 10/16 AX, 250 V~ ŁĄCZNIK
10/16 A, 250 V~ PRZYCISK
z elementem nośnym o grubości 1 mm

 KĄT ZAŁĄCZANIA 3,5°
dla zwiększenia komfortu obsługi
oraz płaskiego wyglądu

 MODUŁOWA BUDOWA
Możliwość użycia różnego typu klawiszy

 DUŻA PRZESTRZEŃ
WOKÓŁ ŚRUBY PAZURKÓW
Śruba do wktętaków krzyżowych lub płaskich (+ / -)

 PRECYZYJNY MONTAŻ KLAWISZY

 POZYCJA WKŁADKI JARZENIOWEJ
łatwy montaż "na wcisk",
do łączników kontrolnych
oraz łączników z podświetleniem

 OPIS ŁĄCZNIKA NA TYLE
Numer (łączniki PL
bez początkowego 53...),schemat obwodu,
symbol graficzny, wymagana długość
odizolowanego przewodu, data produkcji
 PROFILOWANE DŹWIGNIE
ZWALNIANIA PRZEWODÓW
znacznie zmiejszające siłę demontażu

 PAZURKI FLEXOLIFT®
Wypróbowane oraz przetestowane miliony razy,
pazurki rozporowe do montażu w puszce,
utrzymują pozycję przy montażu
 OCHRONA
PRZEWODU
zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem
przez śrubę pazurków
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MECHANIZMY – SERIE POLSKIE
Mechanizmy do serii MODUL, MODUL PLUS,
MODUL STAR, MODUL STAR PLUS, B.KWADRAT, IP44

Koncepcja modułowego systemu instalacyjnego firmy Berker umożliwia montaż elementów
wierzchnich na wcześniej zainstalowane mechanizmy – nawet w ostatniej chwili.
 Łatwa wymiana ramek i elementów wierzchnich
 Możliwość zmiany konfiguracji wcześniej zainstalowanych
elementów wierzchnich
 Raz zainstalowany mechanizm pozostaje w ścianie
Proszę zwrócić uwagę, iż mechanizmy należy montować tylko w standardowych puszkach
podtynkowych dostępnych w sprzedaży.
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MECHANIZMY
Nr zam.

Nr zam.

Łączniki klawiszowe przyciskowe

ŁĄCZNIKI
Łączniki klawiszowe

Łącznik klawiszowy przyciskowy PL

Łącznik klawiszowy PL
1−biegunowy
uniwersalny
krzyżowy
2−biegunowy
od str.T4

53
53
53
53

3331
3336
3337
3332

zestyk zwierny
zestyk zmienny,
używany jako zestyk
rozwierny lub zwierny
od str.T4

16 AX, 250 V~

16 A, 250 V~
współpracuje z wkładką jarzeniową
nr zam. 1605.., 1675.., 1676..

współpracuje z wkładką jarzeniową
nr zam. 1605.., 1675.., 1676..

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki
na kartę hotelową
zestyk zmienny, 2 A
01
*# 5056
zestyk zmienny, 10 A
5056

Łącznik klawiszowy PL
3−biegunowy

53 3333

16 AX, 400 V~

250 V~

współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600
od str.T4

z możliwością podświetlania przy użyciu
wkładki jarzeniowej
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami śrubowymi

od str.T6

współpracuje z wkładką jarzeniową
nr zam. 1605.., 1675.., 1676..
do numerów zam. 1640.., 1641 ..
z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

Łączniki wieloklawiszowe

Łącznik wieloklawiszowy PL
seryjny

53 5331
53 5336

53 3335

DODATKI

16 AX, 250 V~

Wkładki jarzeniowe
od str.T4

współpracuje z wkładką jarzeniową
nr zam. 1605.., 1675.., 1676.., 1680

NOWOŚĆ

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej, żarowej i LED z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi
od str.T3

Łącznik wieloklawiszowy PL
podwójny uniwewrsalny,
oddzielne zaciski wejściowe

53 3338 08

Przy zastosowaniu wielu wkładek jarzeniowych prąd lampy
może prowadzić do błędnej funkcji przekaźnika
/przekaźnika impulsowego.
Porada: Podłączyć przewód neutralny do wkładki
jarzeniowej lub podłączyć równolegle do cewki
przekaźnika kondensator 230V, 1 μF na każde 10 mA
prądu lampy jarzeniowej.

16 AX, 250 V~
od str.T4

Wkładka jarzeniowa z zaciskiem neutralnym
IP20 szary, 230 V~, 1 mA
10
*1605
IP20 szary, 230 V~, 0,4 mA
1605
*1675 14
IP44 szary, 230 V~, 1 mA
*1675 04
IP44 pomarańczowy, 230 V~, 0,4mA
*

współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600 02
do łącznika klawiszowego pojedynczego,
uniwersalnego, krzyżowego,2−biegunowego
do łącznika wieloklawiszowego seryjnego
z podświetleniem
do łącznika przyciskowego jedno i wieloklawiszowego
poza nr zam. 503404, 503808
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem

z możliwością podświetlania przy użyciu
wkładki jarzeniowej
do połączenia z podświetleniem
z zaciskami śrubowymi

Łącznik wieloklawiszowy 3-klawiszowy
3−krotny
oddzielne zaciski wejściowe

63 3023
Wkładka jarzeniowa
1600 02

16 AX, 400 V~

szary, 230 V~, 0,9 mA

do numerów zam. 1465.., 1665..

Przy zastosowaniu wielu wkładek jarzeniowych prąd
lampy może prowadzić do błędnej funkcji przekaźnika/
przekaźnika impulsowego.

z zaciskami śrubowymi
od str.T4

Porada: Podłączyć równolegle do cewki przekażnika
kondensator 230V, 1 μF na każde 10 mA prądu lampy
jarzeniowej.
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
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ELEKTRONIKA DOMOWA
Nr zam.

Nr zam.

Mechanizm wyłącznika schodowego BLC

Sterownik załączający OWK BLC

2934 10

2912

od str.T11

230V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 1000 W;
transformatory elektroniczne 750 W;
konwencjonalne transformatory 750 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 1000 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 500 VA;
lampy żarowe (kanał OWK) 800 W;
WN lampy halogenowe (kanał OWK) 750 W;
prąd załączenia silnika 2,1 A;
opóźnienie włączenia 3 min.;
nastawialny czas opóźnienia kanału OWK ok.
2/10/30/60/120 min.

230 V~, 50 Hz;
Długość przewodów max 100 m;

od str.T18

Może być stosowany tylko w połączeniu z automatem
schodowym DMS nr 0163.
do numerów zam. 0163, 1701 10, 1761 .., 1783 .., 1784
.., 1786 .., 1787 ..
Do adaptacji układów impulsowych oraz schodowych
bez konieczności wykonania dodatkowego okablowania.

Dla lamp fluorescencyjnych oraz lamp
energooszczędnych w przypadku wystąpienia dużych
prądów załączania zastosować ogranicznik prądowy.

do nasadek czujników ruchu BLC 180
oraz BLC 180 komfort
do nasadki czujnika obecności BLC
do klawisza BLC z 2 zasadami obsługi
z zaciskami śrubowymi

Opóźnienie włączenia kanału OWK może być
wyłączane lub włączane za pomocą klawisza BLC,
poprzez całkowite przyciśnięcie na przynajmniej
3 sekundy. Po tym ustawieniu stosowana jest wybrana
nasadka BLC, np. czujnik obecności.
do numerów zam. 1701 10, 1760 .., 1761 .., 1783 ..,
1784 .., 1786 .., 1787 ..

z wejściem do rozszerzeń BLC, rozszerzeń czujnika
ruchu BLC i łącznika przyciskowego (zest. zwierny)
do klawisza BLC i radiowego klawisza BLC
z 2 zasadami obsługi
z możliwością zastosowania jako łącznik
przekaźnikowy przyciskowy
ze sterowanym czasowo opóźnieniem zestykiem
przekaźnikowym OWK dla np, napędu zaworu,
termostatu, wentylatora..
do nasadek czujników ruchu BLC 180
oraz BLC 180 komfort
do nasadki czujnika obecności BLC
po zdjęciu nasadki zachowany jest stan załączenia
z zaciskami śrubowymi

Rozszerzenie BLC
2907
230 V~, 50/60 Hz

NOWOŚĆ

Automat schodowy DMS
jasnoszary

od str.T18

*0163 01

230 V~, 50Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1000 VA;
stateczniki elektroniczne EVG 700 W;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300 W;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 920 W;
nastawialny czas opóźnienia wyłączenia 10 sek − 15 min;
DMS 1 modułowy
Dla lamp fluorescencyjnych oraz lamp energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania
zastosować ogranicznik prądowy.
Dla obwodów 3−przewodowych z przewodem neutralnym
oraz obwodów 4−przewodowych z przewodem neutralnym lub
fazowym.
do nr zam. 2934 10
Do adaptacji układów impulsowych oraz schodowych
bez konieczności wykonania dodatkowego okablowania.

do numerów zam. 1760 00 12, 1761 ..
od str.T11

Dla obwodów 3−przewodowych z przewodem neutralnym
oraz obwodów 4−przewodowych
z przewodem neutralnym lub fazowym.

jako rozszerzenie do sterowników BLC
do klawisza BLC z 2 zasadami obsługi
z zaciskami śrubowymi

z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
z sygnalizacją wyłączenia na 30, 20 i 10 sek.
przed wyłączeniem
styk zwierny
z zaciskami śrubowymi

Rozszerzenie czujnika ruchu BLC
2908
230 V~, 50/60 Hz
maksymalna liczba rozszerzeń 10 (5 do nr zam 2902);
max. dł. przewodu między jedn. główną a rozszerz. 100 m
od str.T11

Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam. 1701 10, 1783 .., 1784 .., 1786 ..,
1787 ..
do nasadek czujników ruchu BLC 180
oraz BLC 180 komfort
do nasadki czujnika obecności BLC
z zaciskami śrubowymi

24

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

ELEKTRONIKA DOMOWA
Nr zam.

Nr zam.

Uniwersalne rozszerzenie mocy DMS
jasnoszary

Transformator Tronic® 20-105 W
z interfejsem 1 10V

0165 01

śnieżnobiały

od str.T10

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 200−500 W;
transformatory elektroniczne 200−500 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające
200−420 VA;
długość przewodów max. 100 m
długość linii sterującej max. 100 m
DMS 2 modułowy
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 70 mm
wysokość montażu od szyny 63 mm

od str.T27

Niedozwolone jest łaczenie transformatorów
konwencjonalnych z elektronicznymi.

W celu ekspolatacji bez zakłóceń zalecamy
®
stosowanie transformatorów Tronic firmy Berker.

z płynnym startem oszczędzającym lampy
bardzo cichy
wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
z zabezpieczeniem przed zwarciem
i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
z zabezpieczeniem przed przepięciem
z zabezpieczeniem przed wyrwaniem
z zaciskami śrubowymi

Może współpracować wyłączanie ze ściemniaczami
Tronic oraz ściemniaczami uniwersalnymi !
do numerów zam. 0128, 0181, 2861.., 2874, 2901, 2902,
286710

Transformator Tronic® 20-120 W
śnieżnobiały

od str.T27

TRANSFORMATORY
Transformatory Tronic®

Transformator Tronic® 20-70 W
śnieżnobiały

od str.T27

230 V~, 50 Hz, 0,31 A
prąd strony pierwotnej 0,31 A;
napięcie strony wtórnej 11,7 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN−lampy halogenowe 20 − 105 W;
prąd sterujący 0,8 mA;
maksymalna temperatura otoczenia 50 C°;
2 pierwotne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
3 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
1 para zacisków śrubowych 110 V do max. 2,5 mm2;
maksymalna długość przewodów wtórnych 1 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 216 x 42 x 32 mm
Z możliwością ściemniania za pomocą jednostki sterującej
1−10 V Berkera.

W przypadku montażu wielu ściemniaczy lub rozszerzeń
mocy w jednej rozdzielni, należy zastosować przerwę
minimum 1 modułu.

wspólny obwód załączania obciążenia dla
ściemniacza i rozszerzenia mocy
z możliwością zapamiętania jasności załączenia
z płynnym startem oszczedzającym lampy
bardzo cichy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z zaciskami śrubowymi

2977

2926 10

230 V~, 50/60 Hz
prąd strony pierwotnej 0,3 A;
napięcie strony wtórnej 11,6 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN−lampy halogenowe 20 − 70 W;
maksymalna temperatura otoczenia 45 C°;
1 pierwotna para zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
2 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
maksymalna długość przewodów wtórnych 2 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 141 x 55 x 20 mm
Z możliwością ściemniania za pomocą ściemniaczy
Tronic Berker

2928 10

230 V~, 50/60 Hz
prąd strony pierwotnej 0,52 A;
napięcie strony wtórnej 11,6 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN−lampy halogenowe 20 − 120 W;
maksymalna temperatura otoczenia 45 C°;
2 pierwotne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
3 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
maksymalna długość przewodów wtórnych 2 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 186 x 45 x 19 mm
Z możliwością ściemniania za pomocą ściemniaczy
Tronic Berkera

z płynnym startem oszczędzającym lampy
bardzo cichy
wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
z zabezpieczeniem przed zwarciem
i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
z zabezpieczeniem przed przepięciem
z zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodów od
strony pierwotnej i wtórnej
z zaciskami śrubowymi

z płynnym startem oszczędzającym lampy
bardzo cichy
wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
z zabezpieczeniem przed przepięciem
z zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodów od
strony pierwotnej i wtórnej
z zaciskami śrubowymi
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ELEKTRONIKA DOMOWA
Nr zam.

Transformator ściemniający Tronic® 35-105 W
śnieżnobiały

od str.T30

2856

230 V~, 50/60 Hz
prąd strony pierwotnej 0,5 A;
napięcie strony wtórnej 11,7 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN−lampy halogenowe 35 − 105 W;
maksymalna temperatura otoczenia 50 C°;
1 pierwotna para zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
2 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
1 para sterujących zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
maksymalna długość przewodów wtórnych 2 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 190 x 44 x 38 mm

Nr zam.

REGULATORY TEMPERATURY
Dodatki

Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny
0161
długość przewodu czujnika 4 m;
przy 25 °C 33 kΩ
do numerów zam. 2034 .., 2043..
od str.T33

do regulatora temperatury ze sterowaniem czasowym
do regulatora temperatury podłogowej (zamiennik)

Przyłącza czujników

Przyłącze czujników
z wejściem rozszerzenia do łącznika przyciskowego
(zestyk zwierny), 1 zasada obsługi
z możliwością rozszerzenia przy pomocy rozszerzenia
transformatora ściemniającego Tronic®
z pamięcią jasności
z płynnym startem oszczędzającym lampy
bardzo cichy
wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
z zabezpieczeniem przed zwarciem
i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
z zabezpieczeniem przed przepięciem
z zaciskami śrubowymi

Rozszerzenie transformatora ściemniającego
Tronic® 35-105 W
śnieżnobiały

7594 10 01
do numerów zam. 7594 04 ..
do np. czujnika temperatury PT100
z zaciskami wtykowymi

Napędy zaworów grzejnikowych

Napęd zaworu grzejnikowego 230 V
śnieżnobiały

7590 00 76

230 V~, 50/60 Hz, 230 V=
pobór mocy 1,8 W;
skok 4 mm;
czas jazdy 45 s/mm;
maksymalna temperatura mediów 0 − 100 °C;
temperatura pracy 0 − 60 °C;
fabrycznie przygotowane przewody ok. 1 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 43 x 53 x 53 mm

2857
Wymagany jest przewód neutralny!

od str.T30

230 V~, 50/60 Hz
prąd strony pierwotnej 0,5 A;
napięcie strony wtórnej 11,7 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN−lampy halogenowe 35 − 105 W;
maksymalna temperatura otoczenia 50 C°;
2 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
1 pierwotna para zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
1 para sterujących zacisków śrubowych do max. 2,5 mm2;
maksymalna długość przewodów wtórnych 2 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 190 x 44 x 38 mm;
do numerów zam. 2856

jako rozszerzenie do transformatorów ściemniających
Tronic®
z płynnym startem oszczędzającym lampy
bardzo cichy
wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
z zabezpieczeniem przed zwarciem
i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
z zabezpieczeniem przed przepięciem
z zaciskami śrubowymi

Adapter zaworu należy zamawiać oddzielnie.
do numerów zam. 2026 .., 2030 .., 2034 .., 2043,
7531 60 03,
IP54
ze wskazaniem stanu (zamknięte lub otwarte)
z zabezpieczeniem przed demontażem
zamknięty w stanie bezprądowym
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
termoelektryczny sposób pracy
przewody zasilające z wtyczką

Napęd zaworu grzejnikowego 24 V
śnieżnobiały

7590 00 77

24 V~, 50/60 Hz, 24 V=
pobór mocy 1,8 W;
skok 4 mm;
czas jazdy 45 s/mm;
maksymalna temperatura mediów 0 − 100 °C;
temperatura pracy 0 − 60 °C;
fabrycznie przygotowane przewody ok. 1 m;
maksymalna długość przewodów 200 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 43 x 53 x 53 mm;
Adapter zaworu należy zamawiać oddzielnie.
do numerów zam. 2031 .., 7533 00 01, 7533 60 01
IP54
ze wskazaniem stanu (zamknięte lub otwarte)
z zabezpieczeniem przed demontażem
zamknięty w stanie bezprądowym
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
termoelektryczny sposób pracy
przewody zasilające z wtyczką
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ELEKTRONIKA DOMOWA
Nr zam.

Nr zam.

Adaptery do zaworów grzejnikowych

Sterownik RolloTec® komfort

Adapter do zaworów grzejnikowych
szary, VA10
7590 00 72

2975
230 V~, 50/60 Hz
maksymalna moc załączalna 1 silnik 1000 W

do zaworów narożnikowych
firm Dumser lub Simplex
ciemnoszary, VA50
do zaworów narożnikowych
firm Cazzaniga,
Honeywell & Braukmann,
Landis & Gyr, MNG lub Reich

7590 00 73

jasnoszary, VA80
do zaworów narożnikowych
firm Heimeier, Herb,
Onda, Schlösser lub Oventrop

7590 00 75

śnieżnobiały, VA78
kołnierz, do zaworu narożnikowego
firmy Danfoss typ: RA

7590 00 74

Zalecenie: należy stosować głębokie puszki podtynkowe.
od str.T36

Funkcja scen świetlnych (podniesione / opuszczone)
w połączeniu z radiowym klawiszem RolloTec®.
Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam. 0173, 0183 01, 1770 .., 1771 .., 1756
.., 1757 .., 1758 .., 1759 .., 1762 .., 1774 .., 1775 ..
z 2 mechanicznie ryglującymi zestykami zwiernymi
z wejściami rozszerzenia 230 V góra, dół i do czujników
do sterowania indywidualnego, grupowego
lub centralnego
nadaje się do trybu wielofazowego
z zaciskami śrubowymi

nakrętka kołpakowa
M30 x 1,5 mm

Sterownik RolloTec® komfort dla napędów
zasilanych prądem stałym

do numerów zam. 7590 00 76, 7590 00 77
do napędu zaworów 230 V lub 24 V

2975 01

ROLLOTEC®
Sterowniki RolloTec®

od str.T35

Sterownik RolloTec® standard
2925
230 V~, 50/60 Hz
maksymalna moc załączalna 1 silnik 1000 W

od str.T36

Zalecenie: należy stosować głębokie puszki podtynkowe.
Funkcja scen świetlnych (podniesione / opuszczone)
w połączeniu z radiowym klawiszem RolloTec®.

Zalecenie: należy stosować głębokie puszki podtynkowe.

Wymaga zewnętrznego zasilania 24 V= z bezpiecznikiem!

Funkcja scen świetlnych (podniesione / opuszczone) w
połączeniu z radiowym klawiszem RolloTec®.

do numerów zam. 1770 .., 1771 .., 1756 .., 1757 .., 1758 ..,
1759 .., 1762 .., 1774 .., 1775 ..

Wymagany jest przewód neutralny!
Nie może współpracować z czujnikiem siły wiatru
oraz opadów.
do numerów zam. 1770 .., 1771 .., 1756 .., 1757 .., 1758 ..,
1759 .., 1762 .., 1774 .., 1775 ..
z 2 mechanicznie ryglującymi zestykami zwiernymi
bez wejść rozszerzenia 230 V
do sterowania indywidualnego lub jako
sterownik centralny
z zaciskami śrubowymi

NOWOŚĆ

24 V=
pobór prądu (bieg jałowy) ok. 30 mA;
pobór prądu (praca) ok. 100 mA;
prąd załączania przy 24 V=: max 3A

do silników 24 V z odwracalną biegunowością
z wyłącznikiem krańcowym
z 2 zestykami przekaźnikowymi odwracającymi
biegunowość
z odwracalnymi biegunowość wejściami rozszerzenia
24 V góra, dół
do sterowania indywidualnego, grupowego
lub centralnego
z zaciskami śrubowymi

Sterownik RolloTec® standard bez podłączenia
przewodu neutralnego

*2911

230 V~, 50/60 Hz
maksymalna moc załączalna 1 silnik 1000 W

Zalecenie: należy stosować głębokie puszki podtynkowe.
Funkcja scen świetlnych (podniesione / opuszczone)
w połączeniu z radiowym klawiszem RolloTec®.
Funkcja scen świetlnych (podniesione / opuszczone)
w połączeniu z radiowym klawiszem RolloTec®.
Nie może współpracować z czujnikiem siły wiatru
oraz opadów.
do numerów zam. 1770 .., 1771 .., 1756 .., 1757 .., 1758 ..,
1759 .., 1762 .., 1774 .., 1775 ..
z 2 mechanicznie ryglującymi zestykami zwiernymi
bez wejść rozszerzenia 230 V
do sterowania indywidualnego lub jako sterownik
centralny
z zaciskami śrubowymi
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Nr zam.

Czujniki RolloTec®

Kontaktrony

Czujnik natężenia oświetlenia RolloTec®

Kontaktron

0169

śnieżnobiały
brązowy

śnieżnobiały

od str.T37

Nr zam.

impedancja wewnętrzna ok. 12 kOhm
prąd nominalny (duża jasność) ok. 2 mA;
prąd nominalny (zmrok) ok. 0,5 mA;
długość przewodu 2 m
Max. długość przewodu 10 m

od str.T38

9251 02
9251 01

maksymalne napięcie załączające 20 V=;
maksymalny prąd zestyku 500 mA;
długość przewodu 3 m
Funkcja RolloTec:
Przy otwartym oknie roleta jedzie np. do dolnego położenia
końcowego.

Przed umocowaniem czujnika należy wyczyścić szybę
spirytusem, natomiast czujnik środkiem do mycia naczyń.
Następnie należy zanurzyć czujnik w czystej wodzie
i przymocować do szyby.

Nadaje się tylko do nasadek z przyłączem czujników.

Nadaje się tylko do nasadek z przyłączem czujników.

do numerów zam. 1755 .., 1757 .., 1759 .., 1771.., 1775 ..

do numerów zam. 1755 .., 1757 .., 1759 .., 1771.., 1775 ..

IP67

IP54

Do nadzorowania otwierania okien i drzwi.

z fotodiodą
do mocowania na szybie na zasadzie przyssawki
w komplecie z przewodem i wtyczką

do zabudowy na i podtynkowej
w komplecie z przewodem
przy otwartym oknie zestyk jest rozłączony

Czujnik natężenia oświetlenia RolloTec®
śnieżnobiały

od str.T37

0184

Czujniki RolloTec®

Czujnik opadów RolloTec®

impedancja wewnętrzna ok. 12 kOhm
prąd nominalny (duża jasność) ok. 2 mA;
prąd nominalny (zmrok) ok. 0,5 mA;
długość przewodu max 10 m

jasnoszary

230 V~, 50/60 Hz
prąd znamionowy 3 A;
czułość wykrywania wilgotności 10−100%

Nadaje się tylko do nasadek z przyłączem czujników.
do numerów zam. 1755 .., 1757 .., 1759 .., 1771.., 1775 ..
od str.T38

IP54

Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam. 2975

z fotodiodą
z zestawem mocującym
z zaciskami śrubowymi

IP65
W przypadku wystąpienia deszczu, śniegu itp. zestyk
zostaje zamknięty.
W celu ochrony np. przed zaciekami na markizach,
roletach itp.

Czujnik zbicia szyby RolloTec
śnieżnobiały, rozwierny

0170

z zestykiem bezpotencjałowym
ogrzewany
z kątem montażu ok. 75°
z zaciskami śrubowymi

długość przewodu 2 m;
promień działania 2 m
od str.T37

0183 01

W przypadku zbicia szyby roleta jedzie np.
do dolnego położenia końcowego.
Nadaje się tylko do nasadek z przyłączem czujników

Czujnik siły wiatru RolloTec®

Proszę stosować tylko następujące zestawy klejące
firmy Loctite.
Infolinia: 801 111 222

śnieżnobiały

Typy
GMS
GMS
GMS
GMS

:
K1 VdS
K2 VdS
K10 VdS
K20 VdS

0172 01

zakres pomiaru siły wiatru 3 − 10 Bft;
zakres pomiaru prędkości wiatru 0,5 − 40 m/s;
przewody fabryczne ok. 3m
od str.T38
Stosować tylko w połączeniu ze sterownikiem czujnika siły
wiatru.

do numerów zam. 1755 .., 1757 .., 1759 .., 1771.., 1775 ..
do numerów zam. 0173

IP66
Podczas zbicia szyby roleta jest opuszczana, a wejścia
stanowisk dodatkowych są ryglowane.
w komplecie z przewodem i wtyczką

z zaciskami śrubowymi
z elementem mocującym
z fabrycznym przewodem LIYY 2 x 0,5 mm2 i osłonami

Adapter do czujników RolloTec®
śnieżnobiały

0171

długość przewodu 5 m
Nadaje się tylko do nasadek z przyłączem czujników.
od str.T38

do numerów zam. 1755 .., 1757 .., 1759 .., 1771.., 1775 ..
do czujnika natężenia oświetlenia i zbicia szyby
do podłączenia czujnika natężenia oświetlenia,
i zbicia szyby do nasadki
w komplecie z przewodem, wtyczką i 2 gniazdami
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Nr zam.

Sterownik czujnika siły wiatru RolloTec®
śnieżnobiały

Nr zam.

Urządzenia alarmowe

Czujnik dymu RM.1

0173

0191 09

od str.T38

230 V~, 50/60 Hz
nastawialna siła wiatru 3−10 Bft;
prąd znamionowy 2A

Wymagany jest przewód neutralny!

9V=
max obszar detekcji 60 m2
alarm akustyczny >85 dBA/3m
kabel sieciowy n.p.: JY−ST−Y 2x2x0,6 mm;
max długość przewodu sieciowego 450 m;
żywotność baterii ok. 2 lata
temperatura pracy −10 do +60 °C
wymiary (∅ x wysokość) 100 x 51 mm

do numerów zam. 0172 01, 2975

IP43

IP55

Zgodne z normą ISO 12239

Przy osiągnięciu zadanej siły wiatru zestyk zostaje
zamknięty. Do ochrony przed zbyt silnym wiatrem
np. żaluzji, markiz itp.

Do wczesanego wykrycia ognia tlącego oraz ognia
otwartego tworzącego dym w pomieszczeniach.

Nadaje się także do ogrzewanego sensora wiatru firmy
Thies nr artykułu 4.3515.50.000.

z
z
z
z

od str.T41

niezależny od sieci zasilającej
praca na zasadzie odbicia światła (Tyndall efekt) bez
radioaktywnych elementów
głośny sygnał ostrzegawczy w przypadku alarmu
z czerwoną diodą alarmową LED
z baterią alkaiczną 9V typ 6LR61
z terminalem sieciowym do przesyłania sygnału
alarmowego i serwisowego, max 40 czujników RM.1
opcjonalnie podłączany radiowy moduł sieciowy do
przesyłania sygnału alarmowego i serwisowego
opcjonalnie podłączany moduł przekaźnika
do zewnętrznych generatorów sygnałów
lub podłączenia do systemu EIB
automatyczna funkcja samo testowania
wyświetlanie zanieczyszczenia i błędu
z antystatycznym ekranem wewnętrznym
w sygnalizatorem konieczności zmiany baterii
min 30 dni
z kluczem do funkcji ręcznego testowania
montaż możliwy jedyne po założeniu baterii
z materiałem mocującym
do montażu na suficie

zestykiem bezpotencjałowym
trybem testowym
elementami mocującymi
zaciskami śrubowymi

Przekaźniki rozdzielające RolloTec®

Przekaźnik rozdzielający RolloTec®
2930

od str.T34

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos ϕ 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy cos ϕ 1 max 8 A;
czas pracy ED 100 %
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
wymiary (dł x wys x gł) 50 x 52 x 22mm
Wymagany jest przewód neutralny!
z oddzielnym zasilaniem sieciowym
do włączania 2 silników żaluzji/rolet
z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego
RolloTec
z zaciskami śrubowymi

Przekaźnik rozdzielający RolloTec® DMS

Moduł przekaźnikowy
0191 51
napięcie załączania max 30V=;
prąd załączania max 2 A;
temperatura pracy −10 do +60 °C
od str.T42

do podłączenia sygnałów zewnętrznych takich jak
syreny, sygnalizatory błyskowe, panele wibrujące
do podłączenia do i utworzenia sieci
poprzez system EIB
z bezpotencjałowym zestykiem zmiennym

2931

od str.T34

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos ϕ 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy cos ϕ 1 max 8 A;
czas pracy ED 100 %
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
DMS − 2,5 modułowy
wymiary (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42mm
wysokość montażu od szyny 38mm

Moduł radiowy
0191 50

Wymagany jest przewód neutralny!
z oddzielnym zasilaniem sieciowym
do włączania 2 silników żaluzji/rolet
z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego
RolloTec
z zaciskami śrubowymi

do numerów zam. 0191 09

od str.T42

częstotliwość nadajnika/odbiornika radiowego 868 MHz;
moc nadajnika radiowego < 1 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
200 m;
max zasięg nadajnika radiowego (budynek) 30 m;
temperatura pracy −10 do +60 °C
wymiary (dł x wys x gł) 54 x 22 x 5mm
do numerów zam. 0191 09
do bezprzewodowego przesyłania alarmów oraz
sygnałów serwisowych
dla max 8 grup czujników
z funkcją selektywnego powtarzania sygnału
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POWIERZCHNIE, RAMKI /
ELEMENTY WIERZCHNIE / ELEMENTY CENTRALNE
Tworzywo sztuczne z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor kremowy

podobny do RAL 1013

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
DUROPLASTU
Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy
wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną szmatką,
która nie pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach
zaleca się używanie środka czyszczącego z mydłem.
Użycie środków żrących oraz środków czyszczących
zawierających kwasy może prowadzić do uszkodzenia
elementów z tworzywa.

30

B.KWADRAT
Nowy program
standardowy

Nowy program standardowy – Berker B.KWADRAT w znakomity sposób uzupełnia
niezawodną serię MODUL.
Równocześnie jest to zupełnie nowe wzornictwo, które dzięki swej
formie nada indywidualny charakter pomieszczeniom.

 Oferta skierowana jest dla budownictwa wielomieszkaniowego,
budynków publicznych i domów jednorodzinnych
 Wykorzystanie duroplastu jako materiału bazowego
gwarantuje wysoką odporność na zarysowania
 Ergonomiczny design oparty na kwadratowej formie
gwarantuje Państwu także prostotę obsługi
 Dostępne kolory: śnieżnobiały i kremowy
 Zastosowanie ramek wielokrotnych umożliwia montaż
do 5 elementów
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B.KWADRAT
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

Puszka natynkowa potrójna

Ramki

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

Ramki

od str.T59

kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,

połysk,
połysk,
połysk,
połysk,
połysk,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

53
53
53
53
53

1011 89 82
1012 89 82
1013 89 82
1014 89 82
1015 89 82

53 1043 99 02
53 1043 99 09

głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego i poziomego

do montażu pionowego i poziomego

Ramki

od str.T59

śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,

połysk,
połysk,
połysk,
połysk,
połysk,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

53
53
53
53
53

1011 89 89
1012 89 89
1013 89 89
1014 89 89
1015 89 89

do montażu pionowego i poziomego

Ramka z dużym wycięciem
kremowy, połysk

1309 89 82

do numerów zam. 7516 43 80, 7516 47 80, 7516 88 80,
7566 37 80, 7566 57 80
do przycisków EIB

GNIAZDA
Gniazda z uziemnieniem

Gniazdo z uziemieniem
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
kremowy, połysk; z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
śnieżnobiały, połysk, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

53 6380 89 82
53 6380 89 89
53 6576 89 82
53 6576 89 89

16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowo−windowymi

Ramka z dużym wycięciem
śnieżnobiały, połysk

1309 89 89

Gniazdo z uziemieniem z nadrukiem "DATA"
czerwony, połysk

do numerów zam. 7516 43 80, 7516 47 80, 7516 88 80,
7566 37 80, 7566 57 80

53 6380 89 85

16 A, 250 V~

do przycisków EIB
Element centralny oznaczony kolorem.
2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowo−windowymi

ELEMENTY WIERZCHNIE
Puszki

Puszka natynkowa pojedyncza
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

Gniazdo z uziemieniem z pokrywą
53 1041 99 02
53 1041 99 09

głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry i od dołu

Puszka natynkowa podwójna
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1042 99 02
53 1042 99 09

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
kremowy, połysk, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
śnieżnobiały, połysk, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

53 6589 89 82
53 6589 89 89
53 6583 89 82
53 6583 89 89

16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

z nadrukiem
2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowo−windowymi

Gniazdo podwójne z uziemieniem komplet
głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i w 2 miejscach na każdym z boków
do montażu pionowego i poziomego
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kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 6183 89 82
53 6183 89 89

16 A, 250 V~
Do montażu w dostępnych w sprzedaży puszkach
podtynkowych.
2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowymi
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B.KWADRAT
Nr zam.

Nr zam.

Gniazda bez uziemnienia

Klawisze

Gniazdo bez uziemienia
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 6103 89 82
53 6103 89 89

53 1623 89 82
53 1623 89 89

do łącznika wieloklawiszowego PL
16 A, 250 V~
głębokość lusterka 8 mm
2−biegunowe
z zaciskami śrubowymi

Klawisze z czerwoną soczewką
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

ELEMENTY WIERZCHNIE

Podświetlenie jest realizowane przy wykorzystaniu
wyłącznie jednej wkładki jarzeniowej.

Klawisze

Klawisz
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1627 89 82
53 1627 89 89

do łącznika wieloklawiszowego PL
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem

53 1620 89 82
53 1620 89 89

do łącznika klawiszowego pojedynczego,
uniwersalnego, krzyżowego PL
do łącznika klawiszowego przyciskowego PL

Klawisze do łącznika 3-klawiszowego
śnieżnobiały, połysk
kremowy, połysk

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1621 89 82
53 1621 89 89

1665 89 89
1665 89 82

do numeru zam.: 63 3023

Soczewki przezroczyste z symbolem światła, dzwonka,
klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałka"

do łącznika klawiszowego pojedynczego,
uniwersalnego, krzyżowego PL
do łącznika klawiszowego przyciskowego PL
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

do numerów zam. 53 3335 20, 53 5335 20
do łącznika żaluzjowego
wieloklawiszowego/żaluzjowego wieloklaw.
przyciskowego PL

Klawisz z nadrukiem "0"
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1622 89 82
53 1622 89 89

Łączniki na kartę hotelową

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego PL

Łącznik na kartę hotelową-nasadka z nadrukiem
i czerwoną soczewką
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

Klawisz z czerwoną soczewką z nadrukiem "0"
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1625 89 82
53 1625 89 89

53 1624 89 82
53 1624 89 89

od str.T6

1640 89 82
1640 89 89

maksymalna szerokość karty 54 mm;
maksymalna grubość karty 1,4 mm
do numerów zam. 5056, 5056 01

do łącznika klawiszowego 2− i 3 biegunowego PL
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
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z nadrukiem "Hotelcard"
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do nasadek na kartę hotelową
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B.KWADRAT
Nr zam.

Nr zam.

Łączniki żaluzjowe obrotowe

Przycisk radiowy BLC

Element centralny z pokrętłem do łącznika
żaluzjowego obrotowego
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1080 89 82
53 1080 89 89
od str.T13

do numerów zam. 53 3841, 53 3842

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30
Mechanizmy BLC − patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.

z nadrukiem
Ściemniacze obrotowe

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912

Element centralny z pokrętłem regulacyjnym
do ściemniacza obrotowego
kremowy, połysk
śnieznobiały, połysk

1760 89 82
1760 89 89

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

53 1137 89 82
53 1137 89 89

z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V.

do numerów zam. 2861 10, 2862 10, 2885, 2891 10,
2819 01, 2860 10, 2866 10, 2867 10, 2874, 2897
do ściemniaczy obrotowych
do niskonapięciowych ściemniaczy obrotowych
do ściemniaczy obrotowych Tronic®
do uniwersalnych ściemniaczy obrotowych
do rozszerzenia uniwersalnego ściemniacza
obrotowego
do elektronicznego potencjometru obrotowego
Sygnalizatory świetlne

Nasadki czujników ruchu BLC

Element centralny do łącznika
i sygnalizatora świetlnego E10
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
53 1124 89 82
53 1124 89 89

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

Przyciski, jarzeniówki i klosze patrz mechanizmy.
od str.T14

do numerów zam. 5101 10, 53 5101
mocowany na wcisk

Element centralny do sygnalizatora świetlnego E14
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1198 89 82
53 1198 89 89

Jarzeniówki i klosze, patrz mechanizmy.
do numerów zam. 53 5131 02

NOWOŚĆ

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80/4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100%
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Przycisk do ściemniacza seryjnego
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

89 82
*1765
*1765 89 89

do numerów zam. 2901
do ściemniacza uniwersalnego seryjnego
do sterowania 2 niezależnymi grupami oświetlenia
z 2 zasadami obsługi powierzchni dla każdego
wyjścia

BLC BERKER LIGHT CONTROL
Przyciski

Przycisk BLC
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

od str.T13

1783 89 82
1783 89 89

1761 89 82
1761 89 89

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907,
2912
z 2 zasadami obsługi powierzchni
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do rozszerzeń sterowników BLC

34

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

B.KWADRAT
Nr zam.

Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
od str.T15

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

1784 89 82
1784 89 89

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

od str.T14

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu
natężenia oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności (np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał. w połączeniu
ze ściemniaczem BLC tylko przy użyciu rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego
ściemniacza BLC do sterownika ściemniającego
BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
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1786 89 82
1786 89 89

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)

35

B.KWADRAT
Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
od str.T15

Nr zam.

NOWOŚĆ

1787 89 82
1787 89 89

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym, łącznikiem i
diodą
kremowy, połysk
89 82
*2031
śnieżnobiały, połysk
*2031 89 89
5 − 30 °C
napięcie znamionowe 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A~;
napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 4 A=;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 77
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem detekcji
i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu
natężenia oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności (np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał. w połączeniu
ze ściemniaczem BLC tylko przy użyciu rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

REGULATORY TEMPERATURY
NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
kremowy, połysk
89 82
*2030
śnieżnobiały, połysk
*2030 89 89

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
zmiennym i elementem centralnym
kremowy, połysk
89 82
*2026
śnieżnobiały, połysk
*2026 89 89
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
prąd zestyku "chłodzenie" 5 A;
obciążalność indukcyjna "chłodzenie" przy cos ϕ 0,6 = 2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C
Wymagany jest przewód neutralny!
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk przestawia się.
do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
do ogrzewania lub klimatyzacji
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

5 − 30 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Wymagany jest przewód neutralny!
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi
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B.KWADRAT
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury podłogi z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym, łącznikiem
i 2 diodami LED
kremowy, połysk
89 82
*2034
śnieżnobiały, połysk
*2034 89 89
10 − 50 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
różnica temperatury załączania ok. 1 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 5 °C;
długość przewodu czujnika 4 m

Nr zam.

ROLLOTEC®
Przyciski

Przycisk RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

od str.T35

z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę

Jeśli nastawiona temp. zostaje przekroczona,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
Czujnik zamienny nr zam. 0161

NOWOŚĆ

od str.T32

Przycisk RolloTec® z przyłączem czujników
w wersji płaskiej
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
od str.T35

Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym
z zestykiem zmiennym i elementem centralnym
kremowy, połysk
89 82
*2043
śnieżnobiały, połysk
*2043 89 89

1771 8982
1771 8989

wartość natężenia oświetlenia ok. 5 − 80 lx
przypisywany czas ruchu 4 sec − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia
oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez
blok stykowy

0 − 40 °C,
napięcie znamionowe 230 V~,
częstotliwość 50/60 Hz
prąd znamionowy 8 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
przedziały czasowe 6 na dzień/tydzień
Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam. 0161, 7590 00 76
z nadrukiem
do ogrzewania lub klimatyzacji
do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa
za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli
z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez
oprogramowanie
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym
z programem tygodniowym i dniowym
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
z funkcją "przyjęcie"
z funkcją ochrony zaworów
z funkcją ochrony przed zamarzaniem
wskazanie temperatury zadanej i aktualnej
z licznikiem godzin pracy
logika rozmyta (fuzzy Logic)
temperatura komfortowa, standardowa i nocna
z samouczącą się krzywą grzania
z wbudowanym czujnikiem temperatury
z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika
temperatury podłogi
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

przypisywany czas ruchu 4 sec − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01

Wymagany jest przewód neutralny!

z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem
z diodami sygnalizującymi załączenie ogrzewania
oraz tryb nocny
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
z zaciskami wtykowymi

1770 8982
1770 8989

Przycisk radiowy RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

od str.T35
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1758 8982
1758 8989

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
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B.KWADRAT
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników w wersji płaskiej
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
od str.T35

Łącznik czasowy RolloTec® Easy z wyświetlaczem
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

1759 89 82
1759 89 89

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

od str.T35

1762 89 82
1762 89 89

czasy jazdy 2 góra/dół;
rezerwa zasilania > 6 godz.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

z nadrukiem
proste programowanie czasów jazdy
z trybem szybkiego programowania
programowanie jest możliwe do 6 godzin
po zdjęciu mechanizmu
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
2 bloki programowe po−pt i sob−nd
duży wyświetlacz

z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

Przycisk RolloTec® z pamięcią w wersji płaskiej
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

od str.T35

1756 89 82
1756 89 89

przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenie/opuszczanie
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.
W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

Przycisk RolloTec® z pamięcią z przyłączem
czujników w wersji płaskiej
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
od str.T35

1757 89 82
1757 89 89

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenie/opuszczanie
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.

od str.T35

1774 89 82
1774 89 89

czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy
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Nr zam.

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem i przyłączem czujników
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
od str.T35

Nr zam.

Dane / Telekomunikacja

1775 89 82
1775 89 89

wartość natężenia oświetlenia ok. 1 − 76 lx
wartość zmierzchowa ok. 6 − 300 lx
czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.;
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterowania
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
przyłączony czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
wykorzystywany do zmierzchowego opuszczania rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®

Element centralny do gniazda antenowego
2- i 3-wyjściowego
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1203 89 82
53 1203 89 89

do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01,
53 4553 10, 53 4553 20
z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT

Element centralny do gniazda TAE
i głośnikowego
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1033 89 82
53 1033 89 89

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0..
gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex; EFB Electronic; Fröhlich + Walter; Intracom
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE:Dehn

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1407 89 82
53 1407 89 89

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 4556
gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

53 1409 89 82
53 1409 89 89

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 4576
gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego podwójnego

ELEMENTY WIERZCHNIE
Pierścienie oddzielające

Pierścień oddzielający do płytki centralnej
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

1109 89 82
1109 89 89

Element centralny z zasuwami chroniącymi
przed kurzem z polem opisowym
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

Pola opisowe

Pole opisowe do montażu w pierścieniu
oddzielającym
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

1905 00 02
1905 00 69

Pole opisowe o wysokości 6 mm
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1181 89 82
1181 89 89

do numerów zam. 4541 0..
Pole opisowe o wysokości 6 mm
do płytek nośnych podwójnych z kolorowymi
elementami mocującymi
2 przezroczyste folie, każda z 45 polami
do drukarki atramentowej
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POWIERZCHNIE
RAMKI / KLAWISZE / ELEMENTY CENTRALNE
Tworzywo sztuczne z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor kremowy

podobny do RAL 1013

PIERŚCIENIE OZDOBNE
Tworzywo sztuczne z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor kremowy

podobny do RAL 1013

kolor zielony

podobny do RAL 6029

kolor szary

podobny do RAL 7038

kolor żółty

podobny do RAL 1004

kolor czarny

podobny do RAL 9005

kolor niebieski

podobny do RAL 5013

kolor czerwony

podobny do RAL 3003

kolor brązowy

podobny do RAL 3011

Tworzywo sztuczne, galwanizowane
kolor zloty
kolor chromowy
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
TERMOPLASTU
Ramki, klawisze, elementy centralne i inne
elementy wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną
szmatką, która nie pozostawia włosia. Przy silnych
zabrudzeniach zaleca się używanie środka
czyszczącego z mydłem. Użycie środków żrących oraz
środków czyszczących zawierających kwasy może
prowadzić do uszkodzenia elementów z tworzywa.
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MODUL/MODUL PLUS
Standardowa
seria podtynkowa

Program standardowy MODUL oferuje Państwu idealne połączenie sprawdzonego wzornictwa
i optymalnej relacji ceny do jakości.

 Jest to klasyczna oferta dla budownictwa
wielomieszkaniowego, budynków publicznych, i domów
jednorodzinnych
 Ramki i inne elementy wierzchnie wykonane są
z termoplastu
 Zastosowanie ramek wielokrotnych umożliwia
Państwu montaż maks. do 5 elementów,
w poziomie lub pionie.
 Możliwe kolory: śnieżnobiały i kremowy

Program standardowy MODUL PLUS oferuje Państwu idealne połączenie klasycznego wzornictwa
z subtelnymi wtrąceniami kolorystycznymi.
 Możliwość wyboru spośród jedenastu kolorowych
pierścieni pozwala dowolnie kształtować i zmieniać
wystrój wnętrza
 Możliwe kolory: śnieżnobiały i kremowy
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MODUL
Nr zam.

Nr zam.

Ramki

ELEMENTY WIERZCHNIE

Ramki

Ramki

niebieski,
niebieski,
niebieski,
niebieski,
niebieski,

Ramki

od str.T59

kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

53
53
53
53
53

1011 82
1012 82
1013 82
1014 82
1015 82

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1011 85
1012 85
1013 85
1014 85
1015 85

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1011 83
1012 83
1013 83
1014 83
1015 83

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1011 81
1012 81
1013 81
1014 81
1015 81

od str.T59
do montażu pionowego i poziomego

do montażu pionowego i poziomego

Ramki
Ramki
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

53
53
53
53
53

1011 89
1012 89
1013 89
1014 89
1015 89

zielony,
zielony,
zielony,
zielony,
zielony,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

od str.T59
do montażu pionowego i poziomego

od str.T59
do montażu pionowego i poziomego

Ramki

Gniazda z uziemieniem

żółty,
żółty,
żółty,
żółty,
żółty,

Gniazdo podwójne z uziemieniem komplet
kremowy
śnieżnobiały

53 6183 82
53 6183 89

16 A, 250 V~

od str.T59

Do montażu w dostępnych w sprzedaży puszkach
podtynkowych.

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

do montażu pionowego i poziomego

2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowymi

Gniazda bez uziemienia

Gniazdo podwójne bez uziemienia komplet
kremowy
śnieżnobiały

53 6154 82
53 6154 89

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 5,7 mm
Do montażu w dostępnych w sprzedaży puszkach
podtynkowych.
2−biegunowe
z zaciskami śrubowymi
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MODUL PLUS
Nr zam.

Nr zam.

Ramki

Ramki
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1011 92
1012 92
1013 92
1014 92
1015 92

od str.T59
Stosować tylko z pierścieniami ozdobnymi.
do montażu pionowego i poziomego

Ramki
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1011 99
1012 99
1013 99
1014 99
1015 99

od str.T59
Stosować tylko z pierścieniami ozdobnymi.
do montażu pionowego i poziomego

Pierścienie ozdobne

Pierścienie ozdobne
kremowy
śnieżnobiały
czerwony
niebieski
brązowy
czarny
żółty
szary
zielony
złoty
chrom

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133

82
89
62
63
64
65
66
67
68
36
37

Do serii Modul Plus i Modul Star Plus.
do ramek

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900
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POWIERZCHNIE
RAMKI / KLAWISZE / ELEMENTY CENTRALNE

Tworzywo sztuczne lakierowane
kolor aluminium podobny

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
TERMOPLASTU

Ramki, klawisze, elementy centralne i inne
do RAL 9006

elementy wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną
szmatką, która nie pozostawia włosia. Przy silnych

PIERŚCIENIE OZDOBNE

zabrudzeniach zaleca się używanie środka

Tworzywo sztuczne z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor kremowy

podobny do RAL 1013

kolor zielony

podobny do RAL 6029

kolor szary

podobny do RAL 7038

kolor żółty

podobny do RAL 1004

kolor czarny

podobny do RAL 9005

kolor niebieski

podobny do RAL 5013

kolor czerwony

podobny do RAL 3003

kolor brązowy

podobny do RAL 3011

Tworzywo sztuczne, galwanizowane
kolor zloty
kolor chromowy

44

czyszczącego z mydłem. Użycie środków żrących oraz
środków czyszczących zawierających kwasy może
prowadzić do uszkodzenia elementów z tworzywa.

MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Standardowa
seria podtynkowa
Program standardowy Berker MODUL STAR łączy w sobie klasyczny design
wraz z nowoczesnością, której wyrazem jest zastosowanie w tej serii koloru aluminium.
 Ramki i inne elementy wierzchnie wykonane są
z termoplastu lakierowanego na kolor aluminium
 Zastosowanie ramek wielokrotnych umożliwia
Państwu montaż maks. do 5 elementów, w poziomie
lub pionie

Dzięki zastosowaniu pierścienia w kolorze chromowym, osoby wymagające,
cechujące się wyrafinowanym gustem odnajdą w programie MODUL STAR PLUS coś dla siebie.
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MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE MODUL STAR

ELEMENTY WIERZCHNIE MODUL STAR PLUS

Ramki

Ramki

Ramki
alu,
alu,
alu,
alu,
alu,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

Ramki
53
53
53
53
53

1011 84
1012 84
1013 84
1014 84
1015 84

od str.T59

od str.T59

alu,
alu,
alu,
alu,
alu,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1011 94
1012 94
1013 94
1014 94
1015 94

Stosować tylko z pierścieniami ozdobnymi.

do montażu pionowego i poziomego

do montażu pionowego i poziomego

Gniazda z uziemieniem

Gniazdo podwójne z uziemieniem komplet
alu

53 6183 84

16 A, 250 V~
Do montażu w dostępnych w sprzedaży puszkach
podtynkowych.
2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowymi

Gniazda bez uziemienia

Gniazdo podwójne bez uziemienia komplet
alu

53 6154 84

Pierścienie ozdobne

Pierścienie ozdobne
kremowy
śnieżnobiały
czerwony
niebieski
brązowy
czarny
żółty
szary
zielony
złoty
chrom

# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53
# 53

1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133

82
89
62
63
64
65
66
67
68
36
37

Do serii Modul Plus i Modul Star Plus.
do ramek

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 5,7 mm
Do montażu w dostępnych w sprzedaży puszkach
do zabudowy.
2−biegunowe
z zaciskami śrubowymi
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/
MODUL STAR PLUS
Klawisze, elementy centralne
i inne elementy wierzchnie
Standardowe wzornictwo programów MODUL kryje pod sobą modułowy system montażu. Oznacza
to, że wszystkie klawisze, elementy centralne, i inne elementy wierzchnie przedstawione na
następnych stronach mogą być łączone z ramkami programów MODUL, MODUL PLUS,
MODUL STAR, MODUL STAR PLUS

Podwójna korzyść dla Państwa: szeroka oferta asortymentowa pomimo niewielkich stanów magazynowych.

Polecamy następujące kombinacje kolorów:
Seria podtynkowa MODUL:

Klawisze i elementy centralne:
śnieżnobiały, połysk; kremowy, połysk

Seria podtynkowa MODUL PLUS:

Klawisze i elementy centralne:
śnieżnobiały, połysk; kremowy, połysk

Seria podtynkowa MODUL STAR:

Klawisze i elementy centralne:
aluminium (alu)

Seria podtynkowa MODUL STAR PLUS:

Klawisze i elementy centralne:
aluminium (alu)
47

MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

GNIAZDA

Puszki natynkowe

Gniazda z uziemieniem

Puszka natynkowa pojedyncza
kremowy
śnieżnobiały

Gniazdo z uziemieniem
53 1029 00 62
53 1029 00 69

głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry i od dołu
Dodatki: Płytka denka samogasnąca pojedyncza
do puszki natynkowej pojedynczej
kremowy

53 1021 12

z nadrukiem
do puszki natynkowej pojedynczej
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

kremowy
śnieżnobiały
alu
kremowy, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
śnieżnobiały, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
alu, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

53
53
53
53

6380
6380
6380
6576

82
89
84
82

53 6576 89
53 6576 84

16 A, 250 V~
1Podwyższona ochrona przed dotykiem.
2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowowindowymi

Gniazdo z uziemieniem z nadrukiem "DATA"
53 6380 85

czerwony

Puszka natynkowa podwójna
kremowy
śnieżnobiały

53 1030 00 62
53 1030 00 69

16 A, 250 V~
Element centralny oznaczony kolorem.
2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowowindowymi

głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i w 2 miejscach na każdym z boków
do montażu pionowego i poziomego
Dodatki: Płytka denka samogasnąca do puszki natynkowej
podwójnej
kremowy

53 1021 22

z nadrukiem
do puszki natynkowej podwójnej
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

Gniazdo z uziemieniem z pokrywą
kremowy
śnieżnobiały
alu
kremowy, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
śnieżnobiały, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
alu, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

53
53
53
53

6589
6589
6589
6583

82
89
84
82

53 6583 89
53 6583 84

16 A, 250 V~
1Podwyższona

Puszka natynkowa potrójna
kremowy
śnieżnobiały

53 1031 00 62
53 1031 00 69

ochrona przed dotykiem.

z nadrukiem
2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowowindowymi

głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego i poziomego
Dodatki: Płytka denka samogasnąca do puszki
natynkowej potrójnej
kremowy

53 1021 32

z nadrukiem
do puszki natynkowej potrójnej
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Gniazda bez uziemienia

Klawisz z nadrukiem "0"

Gniazdo bez uziemienia
kremowy
śnieżnobiały
alu

Nr zam.

53 6103 82
53 6103 89
53 6103 84

kremowy
śnieżnobiały

53 1622 82
53 1622 89

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego PL

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 7,8 mm
2−biegunowe
z zaciskami śrubowymi

Klawisz z czerwoną soczewką z nadrukiem "0"
kremowy
śnieżnobiały

Gniazdo bez uziemienia z pokrywą
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 6106 82
53 6106 89
53 6106 84

53 1624 82
53 1624 89

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego PL
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem

Klawisze

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 8 mm

kremowy
śnieżnobiały
alu

z nadrukiem
2−biegunowe
z zaciskami śrubowymi

53 1623 82
53 1623 89
53 1623 84

do łącznika wieloklawiszowego PL
Gniazda SCHUKO

Gniazdo SCHUKO
kremowy
śnieżnobiały
alu

Klawisze z czerwoną soczewką
53 4143 82
53 4143 89
53 4143 84

16 A, 250 V~

kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1627 82
53 1627 89
53 1627 84

Podświetlenie jest realizowane przy wykorzystaniu
wyłącznie jednej wkładki jarzeniowej.

z zaciskami śrubowymi
do łącznika wieloklawiszowego PL
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem

ELEMENTY WIERZCHNIE
Klawisze

Klawisz
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1620 82
53 1620 89
53 1620 84

do łącznika klawiszowego pojedynczego,
uniwersalnego, krzyżowego PL
do łącznika klawiszowego przyciskowego PL

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałka
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1625 82
53 1625 89
53 1625 84

do numerów zam. 53 3335 20, 53 5335 20
do łącznika żaluzjowego
wieloklawiszowego/żaluzjowego wieloklaw.
przyciskowego PL

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1621 82
53 1621 89
53 1621 84

Soczewki przezroczyste z symbolem światła, dzwonka,
klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.
do łącznika klawiszowego pojedynczego,
uniwersalnego, krzyżowego PL
do łącznika klawiszowego przyciskowego PL
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Łączniki na kartę hotelową

Nr zam.

Regulatory obrotów

Łącznik na kartę hotelową-nasadka
z nadrukiem i czerwoną soczewką
kremowy
śnieżnobiały
alu
od str.T6

Element centralny z pokrętłem do regulatora
obrotów
1640 02
1640 09
53 1640 84

kremowy
śnieżnobiały

1137 22
1137 29

do numerów zam. 2968 01
maksymalna szerokość karty 54 mm;
maksymalna grubość karty 1,4 mm

z nadrukiem symbolu skali

do numerów zam. 5056, 5056 01

NOWOŚĆ
z nadrukiem "Hotelcard"
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do nasadek na kartę hotelową

Przycisk do ściemniacza seryjnego
kremowy
śnieżnobiały

02
*1765
*1765 09

do numerów zam. 2901
do ściemniacza uniwersalnego seryjnego
do sterowania 2 niezależnymi grupami oświetlenia
z 2 zasadami obsługi powierzchni dla każdego
wyjścia

Łączniki żaluzjowe obrotowe

Element centralny z pokrętłem do łącznika
żaluzjowego obrotowego
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1080 82
53 1080 89
53 1080 84

BLC BERKER LIGHT CONTROL
Przyciski

do numerów zam. 53 3841, 53 3842

Przycisk BLC

z nadrukiem

kremowy
śnieżnobiały

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907,
2912

Sygnalizatory świetlne

Element centralny do łącznika i sygnalizatora
świetlnego E10
kremowy
śnieżnobiały
alu

1761 02
1761 09

od str.T13

z 2 zasadami obsługi powierzchni
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do rozszerzeń sterowników BLC

53 1234 82
53 1234 89
53 1234 84

Przyciski, jarzeniówki i klosze patrz mechanizmy.
do numerów zam. 5101 10, 53 5101
mocowany na wcisk

Przyciski radiowe

Przycisk radiowy BLC
kremowy
śnieżnobiały

Element centralny do sygnalizatora świetlnego E14
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1198 82
53 1198 89
53 1198 84

od str.T13

1760 02
1760 09

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30
Mechanizmy BLC − patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.

Jarzeniówki i klosze, patrz mechanizmy.
do numerów zam. 53 5131 02

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

Ściemniacze obrotowe

Element centralny z pokrętłem regulacyjnym
do ściemniacza obrotowego
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1137 82
53 1137 89
53 1137 84

do numerów zam. 2861 10, 2862 10, 2885, 2891 10,
2819 01, 2860 10, 2866 10, 2867 10, 2874, 2897
do ściemniaczy obrotowych
do niskonapięciowych ściemniaczy obrotowych
do ściemniaczy obrotowych Tronic®
do uniwersalnych ściemniaczy obrotowych
do rozszerzenia uniwersalnego ściemniacza
obrotowego
do elektronicznego potencjometru obrotowego
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z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Nr zam.

Nasadki czujników ruchu BLC

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
kremowy
1784 02
śnieżnobiały
1784 09
alu
53 1784 84

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
kremowy
śnieżnobiały
alu

od str.T14

1783 02
1783 09
53 1783 84

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

od str.T15

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
(tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)
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do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności (np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał.
w połączeniu ze ściemniaczem BLC
tylko przy użyciu rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

51

MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
kremowy
śnieżnobiały

od str.T14

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)
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Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
kremowy
1787 02
śnieżnobiały
1787 09

1786 02
1786 09

od str.T15

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem detekcji
i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności (np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał. w połączeniu
ze ściemniaczem BLC tylko przy użyciu rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

REGULATORY TEMPERATURY
NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
kremowy
02
*2030
śnieżnobiały
*2030 09

Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T33

5 − 30 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C

Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk przestawia się.

Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.

do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
do ogrzewania lub klimatyzacji
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

do numerów zam. 7590 00 76

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
kremowy
02
*2031
śnieżnobiały
*2031 09

napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
prąd zestyku "chłodzenie" 5 A;
obciążalność indukcyjna "chłodzenie" przy cos ϕ 0,6 = 2A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C
Wymagany jest przewód neutralny!

Wymagany jest przewód neutralny!

z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą
załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
zmiennym i elementem centralnym
kremowy
02
*2026
śnieżnobiały
*2026 09

NOWOŚĆ

od str.T33

5 − 30 °C
napięcie znamionowe 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A~;
napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 4 A=;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 77
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą
załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi
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Regulator temperatury podłogi z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i 2 diodami LED
kremowy
02
*2034
śnieżnobiały
*2034 09
10 − 50 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
różnica temperatury załączania ok. 1 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 5 °C;
długość przewodu czujnika 4 m
Wymagany jest przewód neutralny!
Jeśli nastawiona temp. zostaje przekroczona,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
Czujnik zamienny nr zam. 0161
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem
z diodami sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz
tryb nocny
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T32

Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym
z zestykiem zmiennym i elementem centralnym
kremowy
02
*2043
śnieżnobiały
*2043 09
0 − 40 °C,
napięcie znamionowe 230 V~,
częstotliwość 50/60 Hz
prąd znamionowy 8 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
przedziały czasowe 6 na dzień/tydzień

Nr zam.

ROLLOTEC®
Przyciski

Przycisk RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy
śnieżnobiały

od str.T35

z nadrukiem symbolu "strzałki"
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę

do numerów zam. 0161, 7590 00 76

Przycisk RolloTec® z przyłączem czujników
w wersji płaskiej
kremowy
śnieżnobiały
od str.T35

1771 12
1771 49

wartość natężenia oświetlenia ok. 5 − 80 lx
przypisywany czas ruchu 4 sec − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
z nadrukiem symbolu "strzałki"
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia
oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez
blok stykowy

Przyłącza czujników

Płytka centralna do przyłącza czujników
kremowy
śnieżnobiały

przypisywany czas ruchu 4 sec − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01

Wymagany jest przewód neutralny!

z nadrukiem
do ogrzewania lub klimatyzacji
do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa
za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli
z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez
oprogramowanie
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym
z programem tygodniowym i dniowym
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
z funkcją "przyjęcie"
z funkcją ochrony zaworów
z funkcją ochrony przed zamarzaniem
wskazanie temperatury zadanej i aktualnej
z licznikiem godzin pracy
logika rozmyta (fuzzy Logic)
temperatura komfortowa, standardowa i nocna
z samouczącą się krzywą grzania
z wbudowanym czujnikiem temperatury
z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika
temperatury podłogi
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

1770 12
1770 49

7594 04 02
7594 04 09

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

Przycisk RolloTec® z przyłączem czujników

do numerów zam. 7594 10 01

kremowy
śnieżnobiały

z nacięciami do cyrkulacji powietrza
do np. czujnika temperatury PT100

od str.T35

1771 02
1771 09

wartość natężenia oświetlenia ok. 5 − 80 lx
przypisywany czas ruchu 4 sec − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Nr zam.

Przyciski radiowe

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników

Przycisk radiowy RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy
śnieżnobiały

od str.T35

1758 12
1758 49

kremowy
śnieżnobiały

do numerów zam. 2925, 2975

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

od str.T35

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

z nadrukiemsymbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik

z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

radiowy

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników w wersji płaskiej
kremowy
śnieżnobiały
od str.T35

1759 02
1759 09

1759 12
1759 49

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Przyciski z pamięcią

Przycisk RolloTec® z pamięcią w wersji płaskiej

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..

kremowy
śnieżnobiały

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy

od str.T35
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1756 12
1756 49

przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenia/opuszczania
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.
W trybie automatycznymopuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Przycisk RolloTec® z pamięcią z przyłączem
czujników w wersji płaskiej
kremowy
śnieżnobiały
od str.T35

Nr zam.

Łączniki czasowe

Łącznik czasowy RolloTec® Easy
z wyświetlaczem

1757 12
1757 49

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenia/opuszczania
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.

kremowy
śnieżnobiały

od str.T35

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..

z nadrukiem
proste programowanie czasów jazdy
z trybem szybkiego programowania
programowanie jest możliwe do 6 godzin
po zdjęciu mechanizmu
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
2 bloki programowe po−pt i sob−nd
duży wyświetlacz

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy

kremowy
śnieżnobiały
od str.T35

1757 02
1757 09

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenia/opuszczania
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.
W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
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czasy jazdy 2 góra/dół;
rezerwa zasilania > 6 godz.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.

Przycisk RolloTec® z pamięcią z przyłączem
czujników

1762 02
1762 09

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem
kremowy
1774 02
śnieżnobiały
1774 09
od str.T35

czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem i przyłączem czujników
kremowy
1775 02
śnieżnobiały
1775 09
od str.T35

wartość natężenia oświetlenia ok. 1 − 76 lx
wartość zmierzchowa ok. 6 − 300 lx
czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.

Nr zam.

Pierścienie oddzielające

Pierścień oddzielający do płytki centralnej
kremowy
śnieżnobiały
alu

Pola opisowe

Pole opisowe do montażu w pierścieniu
oddzielającym

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..

kremowy
śnieżnobiały

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

Pole opisowe o wysokości 9 mm

z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo
lub blok stykowy
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
przyłączony czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
wykorzystywany do zmierzchowego opuszczania rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®

1109 02
1109 09
53 1109 84

1905 02
1905 69

TV/Audio

Element centralny do gniazda głośnikowego
i płytką nośną do przyłączy miniaturowych
kremowy, podwójny
śnieżnobiały, podwójny
alu, podwójny

53 1197 82
53 1197 89
53 1197 84

do numerów zam. 4505 02, 4505 01

Dane / Telekomunikacja

NOWOŚĆ

Element centralny do gniazda TAE
i głośnikowego
kremowy
śnieżnobiały
alu

1445 82
*53
1445 89
*53
53
* 1445 84

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0..
gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex; EFB Electronic; Fröhlich + Walter; Intracom
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE:
Dehn
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

TV/Audio

Nr zam.

NOWOŚĆ
Element centralny do gniazda antenowego
2- i 3-wyjściowego
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1475 82
53 1475 89
53 1475 84

do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01,
53 4553 10, 53 4553 20
z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT

Płytka centralna do gniazda antenowego
4-wyjściowego
kremowy
śnieżnobiały
alu

1484 02
1484 09
1484 14 04

Element centralny z zasuwą chroniącą
przed kurzem z polem opisowym
kremowy
02
*1170
śnieżnobiały
*1170 09
do numerów zam. 4540 ..
Pole opisowe o wysokości 9 mm
do płytek nośnych pojedynczych z kolorowymi
elementami mocującymi

Element centralny z zasuwami chroniącymi
przed kurzem z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

1181 02
1181 09

do numerów zam. 4541 0..
Uwaga !
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

Pole opisowe o wysokości 9 mm
do płytek nośnych podwójnych z kolorowymi
elementami mocującymi

gniazda antenowe:
Ankaro; Astro; Schwaiger
do numerów zam.: 4594
z 2 dodatkowymi wyjściami SAT (gniazdo F)

Płytka centralna do gniazda modularnego Krone
Dane / Telekomunikacja

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy
śnieżnobiały
alu

53 1407 82
53 1407 89
53 1407 84

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 4556
gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy
śnieżnobiały
alu

kremowy
śnieżnobiały
alu

1464 02
1464 09
1464 14 04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
gniazda modularne:
Krone; Thomas & Betts
sprzęgła światłowodowe:
3M; Krone; mvk
z płytką nośną
do gniazda modularnego Krone kat. 5, kat. 5e i kat.
6
do światłowodowych łączy wtykowych Krone MT−RJ
Jack´s
do światłowodowych łączy wtykowych 3M Volition
z kątem nachylenia wyjścia 30°
podwójna
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną

53 1409 82
53 1409 89
53 1409 84

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 4576
gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego podwójnego
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MODUL/MODUL PLUS/MODUL STAR/MODUL STAR PLUS
Nr zam.

Nr zam.

Płytka centralna do 1 lub 2 modułów pojedynczych
Reichle&De-Massari
kremowy
śnieżnobiały
alu

1472 02
1472 09
1472 14 04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
moduły:
Reichle&De-Massari
z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

Płytka centralna do modułu podwójnego
Reichle&De-Massari
kremowy
śnieżnobiały
alu

1461 02
1461 09
1461 14 04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
moduły:
Diamond; Reichle&De−Massari
z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną
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POWIERZCHNIE
RAMKI / KLAWISZE / ELEMENTY CENTRALNE

Tworzywo sztuczne z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
TERMOPLASTU

Ramki, klawisze, elementy centralne i inne
elementy wierzchnie należy przecierać miękką,
wilgotną szmatką, która nie pozostawia włosia.
Przy silnych zabrudzeniach zaleca się używanie
środka czyszczącego z mydłem. Użycie środków
żrących oraz środków czyszczących zawierających
kwasy może prowadzić do uszkodzenia elementów
z tworzywa.
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IP44
Seria podtynkowa
bryzgoszczelna

Berker IP44,
to seria podtynkowa bryzgoszczelna, przeznaczona przede wszystkim do zastosowania np. na
basenach, w pralniach, garażach, a także na zewnątrz np. na balkonach, tarasach.
 Ramki i inne elementy wierzchnie wykonane są
z termoplastu
 Wykorzystane są mechanizmy do serii polskich.
 Możliwe kolory: śnieżnobiały
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IP 44
Nr zam.

Nr zam.

Pierścienie oddzielające

ELEMENTY WIERZCHNIE

Pierścień oddzielający z pokrywą i polem
opisowym

Ramki

Ramka z uszczelką
śnieżnobiały, pojedyncza
śnieżnobiały, podwójna
śnieżnobiały, potrójna

od str.T61

śnieżnobiały

53 1328 09
53 1329 09
53 1330 09

1022 59

Pole opisowe o wysokości 9 mm
do płytki centralnej i elementu centralnego
50 x 50 mm

Należy stosować tylko w połączeniu z kołnierzem
uszczelniającym, nr zam. 53 1884 !
do montażu pionowego i poziomego
TV/Audio

Dodatki

Kołnierz uszczelniający do wszystkich
bryzgoszczelnych mechanizmów podtynkowych

Płytka centralna do gniazda antenowego
4-wyjściowego
śnieżnobiały

1484 09

53 1884
Kołnierz uszczelniający musi być zastosowany między
płytką nośną a ścianą !

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
gniazda antenowe:
Ankaro; Astro; Schwaiger
z 2 dodatkowymi wyjściami SAT (gniazdo F)

GNIAZDA
Gniazda z uziemieniem

Dane / Telekomunikacja

Gniazdo z uziemieniem z pokrywą
śnieżnobiały

53 4204 09

Płytka centralna do gniazda przyłączniowego UAE
śnieżnobiały

16 A, 250 V~

1468 09

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowo−windowymi

do numerów zam. 53 4538, 53 4554, 53 4556
gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena

ELEMENTY WIERZCHNIE
Klawisze

Klawisz
śnieżnobiały

53 1550 09

do łącznika klawiszowego pojedynczego,
uniwersalnego, krzyżowego PL
do łącznika klawiszowego przyciskowego PL

kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

Płytka centralna do gniazda przyłączeniowego
UAE
śnieżnobiały

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
śnieżnobiały

53 1553 09

Soczewki przezroczyste z symbolem światła, klucza,
dzwonka, neutralna oraz neutralna czerwona.
do łącznika klawiszowego pojedynczego,
uniwersalnego, krzyżowego PL
do łącznika klawiszowego przyciskowego PL
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem

do łącznika wieloklawiszowego PL
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Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
do numerów zam. 53 4539, 53 4555, 53 4576
gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego podwójnego

Płytka centralna do gniazda antenowego
2-wyjściowego

Klawisze
śnieżnobiały

1469 09

53 1552 09

śnieżnobiały

1486 09

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
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IP 44
Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
śnieżnobiały

Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
1783 19

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm
Bezpośrednio padające promienie słoneczne na obszar
soczewki nasadki czujnika ruchu mogą doprowadzić do
uszkodzenia czujnika ruchu.
Stosować tylko wewnątrz budynków!
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V (tylko
załączanie)
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śnieżnobiały

1786 19

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 ? 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC i
niskonapięciowego ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)
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OBUDOWY

Tworzywo sztuczne z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

KLAWISZE,
POKRYWY

Tworzywo sztuczne matowe
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
TERMOPLASTU

Ramki, klawisze, elementy centralne i inne
elementy wierzchnie należy przecierać miękką,
wilgotną szmatką, która nie pozostawia włosia.
Przy silnych zabrudzeniach zaleca się używanie
środka czyszczącego z mydłem. Użycie środków
żrących oraz środków czyszczących
zawierających kwasy może prowadzić
do uszkodzenia elementów z tworzywa.
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AQUATEC BIAŁY
Seria natynkowa
bryzgoszczelna

Seria natynkowa bryzgoszczelna AQUATEC BIAŁY stanowi idealne rozwiązania dla Państwa
w sytuacjach, gdy ze względów bezpieczeństwa wymagana jest ochrona IP 44
dla urządzeń instalacyjnych.
 Prosta instalacja
 Obudowy, klawisze i pokrywy wykonane są
z termoplastu odpornego na uderzenia
 Wysoka odporność na chemikalia materiału,
z którego zbudowane są obudowy
 Śruby obudowy, pióra i osie pokryw wykonane są
ze stali szlachetnej nierdzewnej
 Duży obszar przyłączenia
 Duża powierzchnia elementów służących do obsługi
 Funkcjonalne wzornictwo
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AQUATEC BIAŁY
Nr zam.

Nr zam.

Kombinacje łącznik/gniazdo

GNIAZDA

Łącznik klawiszowy wraz z gniazdem
z uziemieniem z pokrywą

Gniazda z uziemieniem

Gniazdo z uziemieniem z pokrywą
śnieżnobiały

śnieżnobiały

53 4564 09

16 A, 250 V~
prąd załączeniowy 16 AX

16 A, 250 V~

od str.T61

Śruby obudowy, pióra i osie pokryw wykonane są
ze stali szlachetnej nierdzewnej.

od str.T61

Zamiast gniazd mogą być zastosowane także łączniki,
łączniki przyciskowe i sygnalizatory świetlne.
Śruby obudowy, pióra i osie pokrywy ze stali szlachetnej
nierdzewnej.

2−biegunowe z uziemieniem
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z wolną przestrzenią pomiędzy mechanizmem
a obudową
z zaciskami śrubowowindowymi

2−biegunowe z uziemieniem
do montażu pionowego
łącznik zmienny i gniazdo przyłączane osobno
z wolną przestrzenią pomiędzy mechanizmem
a obudową
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z zaciskami śrubowo−windowymi

Gniazdo podwójne z uziemieniem z pokrywą
śnieżnobiały

53 4578 09

53 4565 09

16 A, 250 V~
Zamiast gniazd mogą być zastosowane także łączniki,
łączniki przyciskowe i sygnalizatory świetlne.

ŁĄCZNIKI
Łączniki klawiszowe

Śruby obudowy, pióra i osie pokrywy wykonane
są ze stali szlachetnej nierdzewnej.
2−biegunowe z uziemieniem
do montażu pionowego
mechanizmy okablowane
z wolną przestrzenią pomiędzy mechanizmem
a obudową
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z zaciskami śrubowo−windowymi

Łącznik klawiszowy
śnieżnobiały, uniwersalny
śnieżnobiały, krzyżowy

53 3076 09
53 3077 09

16 AX, 250 V~

od str.T61

Śruby obudowy wykonane są ze stali szlachetnej
nierdzewnej.
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z zaciskami wtykowymi

Gniazdo podwójne z uziemieniem z pokrywą
śnieżnobiały

53 4566 09
Łącznik klawiszowy z podświetleniem
i czerwoną soczewką

16 A, 250 V~

od str.T61

Zamiast gniazd mogą być zastosowane także łączniki,
łączniki przyciskowe i sygnalizatory świetlne.

śnieżnobiały, uniwersalny
śnieżnobiały, krzyżowy

Śruby obudowy, pióra i osie pokrywy wykonane są
ze stali szlachetnej nierdzewnej.

16 AX, 250 V~
od str.T61

2−biegunowe z uziemieniem
do montażu poziomego
mechanizmy okablowane
z wolną przestrzenią pomiędzy mechanizmem
a obudową
z 2 wprowadzeniami przewodów od góry
2 otwory do wprowadzeń od dołu, z możliwością
wyłamania zaślepek
z zaciskami śrubowo−windowymi

Gniazdo potrójne z uziemieniem z pokrywą
śnieżnobiały

53 4567 09

53 3076 29
53 3077 29

Możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej
z zaciskiem neutralnym, nr zam. 1675.., 1676..
Wkładki jarzeniowe i żarowe z zaciskiem neutralnym, patrz
mechanizmy.
Śruby obudowy wykonane są ze stali szlachetnej
nierdzewnej.
z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
w komplecie z wkładką jarzeniową
do połączenia z podświetleniem
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z zaciskami wtykowymi

16 A, 250 V~
Łączniki wieloklawiszowe
od str.T61

Dzięki bocznym wprowadzeniom przewodu nadaje się
szczególnie do montażu nad stołami roboczymi.
Zamiast gniazd mogą być zastosowane także łączniki,
łączniki przyciskowe i sygnalizatory świetlne.
Śruby obudowy, pióra i osie pokryw wykonane są
ze stali szlachetnej nierdzewnej.

Łącznik wieloklawiszowy
śnieżnobiały, seryjny

53 3075 09

16 AX, 250 V~
Śruby obudowy wykonane są ze stali szlachetnej
nierdzewnej.
z zaciskami wtykowymi

2−biegunowe z uziemieniem
do montażu poziomego
mechanizmy okablowane
z wolną przestrzenią pomiędzy mechanizmem
a obudową
z wprowadzeniem przewodu od góry i z każdej
strony
z zaciskami śrubowo−windowymi
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AQUATEC BIAŁY
Nr zam.

Nr zam.

Łączniki klawiszowe przyciskowe

Łącznik klawiszowy przyciskowy z pięcioma
dołączonymi soczewkami
śnieżnobiały, zmienny,
wykorzystywany
jako zwierny lub rozwierny

53 5076 09

16 A, 250 V~
Możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej
z zaciskiem neutralnym, nr zam. 1675.., 1676..
Wkładki jarzeniowe i żarowe z zaciskiem neutralnym,
patrz mechanizmy.
Śruby obudowy wykonane są ze stali szlachetnej
nierdzewnej.
Soczewki przezroczyste z symbolem światła, klucza,
dzwonka, neutralna oraz neutralna czerwona.
z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z zaciskami śrubowo−windowymi

SYGNALIZATORY ŚWIETLNE
Łączniki i sygnalizatory świetlne

Łącznik i sygnalizator świetlny E10
śnieżnobiały, zwierny

53 5112 19

250 V~
maksymalny prąd zestyku 2 A;
maksymalna moc lamp żarowych 2 W
Jarzeniówki, klosze i przyciski − patrz mechanizmy.
Z przezroczystym przyciskiemi jarzeniówką E10
nr zam. 53 1601.
Śruby obudowy wykonane są ze stali nierdzewnej.
z możliwością podświetlania przy użyciu lampy
jarzeniowej E10
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z zaciskami śrubowo−windowymi
Sygnalizatory świetlne E14

Sygnalizator świetlny E14
śnieżnobiały

53 5172 19

250 V~
maksymalna moc lamp żarowych 3 W;
maksymalna długość cokołu lampy 23,5 mm
Jarzeniówki i klosze, patrz mechanizmy.
Śruby obudowy wykonane są ze stali szlachetnej
nierdzewnej.
z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu
z zaciskami śrubowo−windowymi
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MECHANIZMY - SERIE NIEMIECKIE
Mechanizmy do serii ARSYS, K.1/K.5, B.1/B.3/B.7 GLAS

Koncepcja modułowego systemu instalacyjnego firmy Berker umożliwia montaż elementów
wierzchnich na wcześniej zainstalowane mechanizmy − nawet w ostatniej chwili.

 Łatwa wymiana ramek i elementów wierzchnich
 Możliwość zmiany konfiguracji wcześniej
zainstalowanych elementów wierzchnich
 Raz zainstalowany mechanizm pozostaje w ścianie

Proszę zwrócić uwagę, iż mechanizmy należy montować tylko w standardowych puszkach
podtynkowych dostępnych w sprzedaży.
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MECHANIZMY
Nr zam.

Nr zam.

Łączniki cięgłowe samopowrotne

ŁĄCZNIKI

Łącznik cięgłowy samopowrotny

Łączniki klawiszowe

uniwersalny
2−biegunowy

Łącznik klawiszowy
uniwersalny
krzyżowy
2−biegunowy

3036
3037
3032
od str.T5

10 AX, 250 V~
od str.T4

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do montażu ściennego i sufitowego
z zaciskami wtykowymi

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

Łączniki klawiszowe przyciskowe

Łącznik klawiszowy
3032 12

Łącznik klawiszowy przyciskowy

16 AX, 250 V~
współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600 02
od str.T4

10 AX, 250 V~
długość sznura do łącznika cięgłowego 14 cm
do numerów zam. 1146 1.., 1147 ..

współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,
1675.., 1676..

2−biegunowy

3966
3962

Do włączania np. gniazd 16 A

zestyk zwierny

5031

zestyk zmienny,
używany jako zestyk
rozwierny lub zwierny

5036

zestyk zwierny,
z dwoma odseparowanymi
zestykami zgłoszeniowymi

5031 01

1 zestyk zwierny,
1 zestyk rozwierny,
rozdzielne zaciski wejściowe

5032 03

od str.T4
z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami śrubowymi

Łącznik klawiszowy
3−biegunowy

3033 03

10 A, 250 V~

16 AX, 400 V~

współpracuje z wkładką jarzeniową
nr zam. 1605.., 1675.., 1676..

współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600
od str.T4

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami śrubowymi

Łączniki wieloklawiszowe

Łączniki wieloklawiszowe przyciskowe

Łącznik wieloklawiszowy
seryjny

Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy
2 zestyki zwierne,
5035

3035

wspólne zaciski wejściowe

10 AX, 250 V~

od str.T4

współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,
1675.., 1676.., 1680
od str.T4
z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej, żarowej i LED z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

1 zestyk zwierny,
1 zestyk rozwierny,
rozdzielne zaciski wejściowe

5035 01

2 zestyki zwierne,
oddzielne zaciski wejściowe

5035 03

10 A, 250 V~

Łącznik wieloklawiszowy
podwójny uniwersalny,
oddzielne zaciski wejściowe

współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605.., 1675.., 1676..

3038 08

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

10 AX, 250 V~
od str.T4

współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600 02

Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy
2 x zestyk zmienny,
5038 08

z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej
do połączenia z podświetleniem
z zaciskami śrubowymi

Łącznik wieloklawiszowy 3-klawiszowy
3−krotny
oddzielne zaciski wejściowe
16 AX, 400 V~
do numerów zam. 1465.., 1665..
z zaciskami śrubowymi
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63 3023

wykorzystywany
jako rozwierny lub zwierny
z oddzielnymi
zaciskami wejściowymi
od str.T5
10 A, 250 V~
współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600 02
z możliwością podświetlania przy użyciu
wkładki jarzeniowej
do połączenia z podświetleniem
z zaciskami śrubowymi
“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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MECHANIZMY
Nr zam.

Nr zam.

Łącznik grupowy przyciskowy wieloklawiszowy
łącznik grupowy
5034 04

Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej
2−biegunowy

z 4 zestykami zwiernymi

3822 10

10 A, 250 V~

10 A, 250 V~

Nie nadaje się do serii podtynkowych bryzgoszczelnych!
od str.T5

wspólny zacisk wejściowy
z pozycją neutralną
możliwość podświetlenia
nadaje się także jako podwójny łącznik żaluzjowy
przyciskowy
z zaciskami śrubowymi

od str.T5

do numerów zam. 1504 .., 1506 1.., 1818 ..
do zamków centralnych
z funkcją załączania na stałe lub załączania
chwilowego
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami śrubowymi

Łączniki cięgłowe zwierne

Łącznik cięgłowy zwierny
zestyk zmienny,
z oddzielnym zestykiem
zgłoszeniowym

Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!

3956 19

Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej
zwierny

10 A, 250 V~
od str.T5
długość sznura do łącznika cięgłowego 14 cm

1−biegunowy

3831 10

do numerów zam. 1146 1.., 1147 ..
10 A, 250 V~

Do montażu na ścianach i sufitach.
z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki
jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami wtykowymi

od str.T5

Nie nadaje się do serii podtynkowych bryzgoszczelnych!
Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!
do numerów zam. 1504 .., 1506 1.., 1818 ..
do zamków centralnych
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami śrubowymi

ŁĄCZNIKI
Łączniki żaluzjowe wieloklawiszowe

Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy
1−biegunowy

od str.T5

3035 20

Dodatki

10 A, 250 V~

Wkładka patentowa

Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!

z różnymi zamkami
z jednakowymi zamkami

z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości
równoczesnego zał. w obu kierunkach (załączanie)
z zaciskami wtykowymi

Z 5 zastawkami trzpieniowymi
od str.T5

Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy przyciskowy
1−biegunowy

1818
1818 01

5035 20

do łącznika na klucz do wkładki patentowej
do łącznika żaluzjowego / żaluzjowego zwiernego
na klucz do wkładki patentowej
z 3 kluczami

10 A, 250 V~
Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!
od str.T5

z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości
równoczesnego zał. w obu kierunkach (przyciskanie)
z zaciskami wtykowymi

Łączniki żaluzjowe na klucz

Łącznik żaluzjowy na klucz
1−biegunowy
2−biegunowy

3851
3852

16 A, 250 V~
od str.T5

Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!
do numerów zam. 1079 .., 1081 1.., 1082 19 09, 1083 19
09
do elementów centralnych z zamkiem
z funkcją załączania na stałe lub załączania
chwilowego
z zaciskami śrubowymi
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POWIERZCHNIE
RAMKI

Tworzywo sztuczne, matowe, adamaszkowe

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
TERMOPLASTU

kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor antracytowy

podobny do RAL 7021

Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy

lakierowane

wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną szmatką,

kolor alu, mat

podobny do RAL 9006

która nie pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach
zaleca się używanie środka czyszczącego z mydłem. Użycie

ELEMENTY WIERZCHNIE I ELEMENTY CENTRALNE

środków żrących oraz środków czyszczących zawierających
kwasy może prowadzić do uszkodzenia elementów z

Tworzywo sztuczne, matowe, adamaszkowe

tworzywa.

kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor antracytowy

podobny do RAL 7021

lakierowane
kolor alu, mat
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podobny do RAL 9006

B.1
Seria podtynkowa
Dzięki zastosowaniu idealnego połączenia formy oraz barwy w serii Berker B.1 uzyskaliście Państwo
możliwość samodzielnego komponowania wyszukanych zestawień kolorystycznych. Różnorodność
barw oraz zaawansowana technika są perfekcyjnie dopasowane do Waszych wymagań.

Berker B.1
Idealna symbioza formy i koloru
 Zmniejszenie stanów magazynowych dzięki zastosowaniu klawiszy,
elementów i płytek centralnych do B.1, B.3, B.7 Glas
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B.1
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

Ramki

Ramki

alu/alu,
alu/alu,
alu/alu,
alu/alu,
alu/alu,
alu/alu,
alu/alu,
alu/alu,
alu/alu,

Ramki

od str.T59

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
pojedyncza

1011 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
podwójna pionowa

1012 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
potrójna pionowa

1013 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
poczwórna pionowa

1014 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
pięciokrotna pionowa

1015 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
podwójna pozioma

1022 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
potrójna pozioma

1023 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
poczwórna pozioma

1024 19 09

śnieżnobiały/śnieżnobiały,
pięciokrotna pozioma

1025 19 09

od str.T59

pojedyncza
podwójna pionowa
potrójna pionowa
poczwórna pionowa
pięciokrotna pionowa
podwójna pozioma
potrójna pozioma
poczwórna pozioma
pięciokrotna pozioma

Ramka z dużym wycięciem
śnieżnobiały/śnieżnobiały

do przycisków EIB

Ramka z dużym wycięciem
1309 16 06

do numerów zam. 7516 43 85, 7516 47 85, 7516 88 85,
7566 37 85, 7566 57 85

Ramki
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1309 19 09

do numerów zam. 7516 43 80, 7516 47 80, 7516 80 80,
7566 37 80, 7566 57 80

antracyt/antracyt

od str.T59

1011 14 04
1012 14 04
1013 14 04
1014 14 04
1015 14 04
1022 14 04
1023 14 04
1024 14 04
1025 14 04

antracyt/antracyt,
pojedyncza

1011 16 06

antracyt/antracyt,
podwójna pionowa

1012 16 06

antracyt/antracyt,
potrójna pionowa

1013 16 06

antracyt/antracyt,
poczwórna pionowa

1014 16 06

antracyt/antracyt,
pięciokrotna pionowa

1015 16 06

antracyt/antracyt,
podwójna pozioma

1022 16 06

antracyt/antracyt,
potrójna pozioma

1023 16 06

antracyt/antracyt,
poczwórna pozioma

1024 16 06

antracyt/antracyt,
pięciokrotna pozioma

1025 16 06

do przycisków EIB

Ramka z dużym wycięciem
alu/alu

1309 14 04

do numerów zam. 7516 43 85, 7516 47 85, 7516 88 85,
7566 37 85, 7566 57 85
do przycisków EIB

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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B.1
Nr zam.

Puszki natynkowe

Nr zam.

Puszka natynkowa podwójna

Puszka natynkowa pojedyncza
śnieżnobiały
antracyt
alu

1041 19 09
1041 16 06
1041 14 04

śnieżnobiały
antracyt
alu

1052 19 09
1052 16 06
1052 14 04

głębokość zabudowy 38 mm
głębokość zabudowy 38 mm

Nie nadaje się do serii B.3!

Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry i od dołu
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu poziomego
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa podwójna
śnieżnobiały
antracyt
alu

1042 19 09
1042 16 06
1042 14 04

głębokość zabudowy 38 mm
W przypadku serii B.3 nadaje się także do montażu
poziomego!
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa potrójna
śnieżnobiały
antracyt
alu

1053 19 09
1053 16 06
1053 14 04

głębokość zabudowy 38 mm
Nie nadaje się do serii B.3!
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu poziomego
do montażu na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa potrójna
śnieżnobiały
antracyt
alu

1043 19 09
1043 16 06
1043 14 04

głębokość zabudowy 38 mm
W przypadku serii B.3 nadaje się także do montażu
poziomego!
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
TERMOPLASTU
Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy
wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną szmatką,
która nie pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach

POWIERZCHNIE
RAMKI

Metal, aluminium
kolor naturalny, eloksalowany

zaleca się używanie środka czyszczącego z mydłem. Użycie
środków żrących oraz środków czyszczących zawierających
kwasy może prowadzić do uszkodzenia elementów

ELEMENTY WIERZCHNIE/ELEMTY CENTRALNE

z tworzywa.
Tworzywo sztuczne, matowe, adamaszkowe
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA ALUMINIUM
B.3 alu/antracyt
Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy

kolor antracytowy

podobny do RAL 7021

wierzchnie należy przecierać miękka, wilgotną szmatką,
która nie pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach należy

B.3 alu/śnieżnobiały

użyć powszechnie stosowanych środków czyszczących do szkła.
Użycie środków żrących oraz

kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

środków czyszczących zawierających kwasy i chlor może
prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

PŁYTKI CENTRALNE
Tworzywo sztuczne, matowe, adamaszkowe

B.3 alu/antracyt
kolor antracytowy

podobny do RAL 7021

B.3 alu/śnieżnobiały
kolor śnieżnobiały
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podobny do RAL 9010

B.3
Seria podtynkowa

Berker B.3, wykonany z oryginalnego aluminium, ujmuje swym łagodnym blaskiem metalu i prostotą formy.
Luksusowe wzornictwo zapewni Państwa wnętrzom ponadczasową estetykę.

 Perfekcyjnie współgra z każdym nowoczesnym stylem urządzenia
wnętrz − zarówno w biurze jak i w domu
 Możliwe kolory: aluminium/antracyt, aluminium/śnieżnobiały
 Zmniejszenie stanów magazynowych dzięki zastosowaniu
klawiszy, elementów i płytek centralnych do B.1, B.3, B.7 Glas
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B.3
Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

Puszka natynkowa podwójna

Ramki

śnieżnobiały
antracyt

Ramki

od str.T59

Nr zam.

alu/śnieżnobiały,
alu/śnieżnobiały,
alu/śnieżnobiały,
alu/śnieżnobiały,
alu/śnieżnobiały,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

1011 39 04
1012 39 04
1013 39 04
1014 39 04
1015 39 04

Należy stosować tylko ze śnieżnobiałymi elementami
wierzchnimi.
do montażu pionowego i poziomego

1042 19 09
1042 16 06

głębokość zabudowy 38 mm
W przypadku serii B.3 nadaje się także do montażu
poziomego!
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

Ramki

od str.T59

alu/antracyt,
alu/antracyt,
alu/antracyt,
alu/antracyt,
alu/antracyt,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

1011 30 04
1012 30 04
1013 30 04
1014 30 04
1015 30 04

Należy stosować tylko z antracytowymi elementami
wierzchnimi.
do montażu pionowego i poziomego

Puszka natynkowa potrójna
śnieżnobiały
antracyt

1043 19 09
1043 16 06

głębokość zabudowy 38 mm
W przypadku serii B.3 nadaje się także do montażu
poziomego!
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.

Ramka z dużym wycięciem
alu/śnieżnobiały

1309 39 04

do numerów zam. 7516 43 80, 7516 47 80, 7516 88 80,
7566 37 80, 7566 57 80

z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

do przycisków EIB

Ramka z dużym wycięciem
alu/antracyt

1309 30 04

do numerów zam. 7516 43 85, 7516 47 85, 7516 88 85,
7566 37 85, 7566 57 85
do przycisków EIB

Puszki natynkowe

Puszka natynkowa pojedyncza
śnieżnobiały
antracyt

1041 19 09
1041 16 06

głębokość zabudowy 38 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry i od dołu
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym
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B.3
Nr zam.
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Nr zam.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
TERMOPLASTU
Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy
wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną szmatką, która nie
pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach zaleca się
używanie środka czyszczącego z mydłem. Użycie środków
żrących oraz środków czyszczących zawierających kwasy może
prowadzić do uszkodzenia elementów z tworzywa.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

POWIERZCHNIE

SZKŁA

RAMKI
Ramki należy przecierać miękką, wilgotną szmatką,
która nie pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach należy

Szkło z połyskiem

użyć powszechnie stosowanych środków czyszczących do szkła.

kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

Użycie środków żrących oraz

kolor antracyt

podobny do RAL 7021

środków czyszczących zawierających kwasy i chlor może

kolor aluminium (alu)

podobny do RAL 9006

prowadzić do uszkodzenia powierzchni.
ELEMENTY WIERZCHNIE/ELEMENTY CENTRALNE

Lakierowane, mat
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor antracytowy

podobny do RAL 7021

kolor alu

podobny do RAL 9006

PŁYTKI CENTRALNE

Lakierowane, mat
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kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor antracytowy

podobny do RAL 7021

kolor alu

podobny do RAL 9006

B.7 GLAS
Seria podtynkowa

Klasyczna forma serii B. w połączeniu ze szlachetnym szkłem w Berker B.7 nada Państwa
pomieszczeniom szczególnego uroku. Przejrzyste wzornictwo komponuje się idealnie
z najprzeróżniejszymi stylami wystroju wnętrz. Czekają Państwa pełne wrażeń widoki.

Berker B.7 Glas
nowe wzornictwo z ramką szklaną
 Klasyczna ponadczasowa forma kwadratowa
 Materiał szklany umożliwia Państwa klientom zamieszczanie
ekskluzywnych akcentów przy urządzaniu wnętrz
 Zmniejszenie stanów magazynowych dzięki zastosowaniu klawiszy,
elementów i płytek centralnych do B.1, B.3, B.7 Glas
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B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

Ramka z dużym wycięciem

Ramki

śnieżnobiały

1309 69 09

Ramka szklana

od str.T59

śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,
śnieżnobiały,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

do numerów zam. 7516 43 80, 7516 47 80, 7516 88 80,
7566 37 80, 7566 57 80

1011 69 09
1012 69 09
1013 69 09
1014 69 09
1015 69 09

do przycisków EIB

Nie nadaje się do puszek natynkowych.
do montażu pionowego i poziomego
z hartowanego szkła

NOWOŚĆ

Ramka z dużym wycięciem
alu

*1309 64 14

do numerów zam. 7516 43 85, 7516 47 85, 7516 88 85,
7566 37 85, 7566 57 85
do przycisków EIB

NOWOŚĆ

Ramka szklana
alu,
alu,
alu,
alu,
alu,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

64 14
*1011
1012
14
*1013 64
14
*1014 64
14
*1015 64
64 14
*

Nie nadaje się do puszek natynkowych.

NOWOŚĆ

Ramka z dużym wycięciem
antracyt

do montażu pionowego i poziomego
z hartowanego szkła

*1309 66 16

do numerów zam. 7516 43 85, 7516 47 85, 7516 88 85,
7566 37 85, 7566 57 85
do przycisków EIB

NOWOŚĆ

Ramka szklana
antracyt,
antracyt,
antracyt,
antracyt,
antracyt,

pojedyncza
podwójna
potrójna
poczwórna
pięciokrotna

66 16
*1011
66 16
*1012
66 16
*1013
66 16
*1014
1015
66 16
*

Nie nadaje się do puszek natynkowych.
do montażu pionowego i poziomego
z hartowanego szkła
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Klawisze, elementy centralne
i inne elementy wierzchnie

Kwadratowe wzornictwo tych programów kryje pod sobą modułowy system
montażu. Oznacza to, że wszystkie klawisze, elementy centralne i inne elementy wierzchnie
przedstawione na następnych stronach mogą być łączone z ramkami programów B.1/B.3/B.7 Glas.
Podwójna korzyść dla Państwa: szeroka oferta asortymentowa
pomimo niewielkich stanów magazynowych.

Polecamy następujące kombinacje kolorów:

Seria podtynkowa B.1:

Klawisze i elementy centralne:
śnieznobiały, mat
antracytowy, mat
alu, mat

Seria podtynkowa B.3:

Klawisze i elementy centralne:
do alu/antracytowy − antracytowy, mat
do alu/śnieżnobiaty − snieznobiały, mat

Seria podtynkowa B.7 Glas: Klawisze i elementy centralne:
śnieznobiały, mat
antracytowy, mat
alu, mat
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Gniazda SCHUKO z zab. przed przeciążeniem

GNIAZDA

Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową
i polem opisowym

Gniazda z uziemieniem

Gniazdo z uziemieniem
śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6576 19 09

antracyt,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6576 16 06

alu,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6576 14 04

czerwony,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6576 00 62

4108
4108
4108
4108

śnieżnobiały
antracyt
alu
czerwony

19
16
14
19

09
06
04
62

16 A, 250 V~, 50/60 Hz
z nadrukiem
z lampami kontrolnymi wskazującymi
status praca/usterka
akustyczną sygnalizacją błędu
z zaciskami śrubowymi
Gniazda SCHUKO

16 A, 250 V~
1Podwyższona

Gniazdo SCHUKO z pokrywą

ochrona przed dotykiem.

2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowo−windowymi
Gniazda bez uziemienia

Gniazdo bez uziemienia

śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4744 19 09

antracyt, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4744 16 06
4744 14 04

śnieżnobiały

61 6703 19 09

alu, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6733 19 09

16 A, 250 V~

antracyt,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6733 16 06

alu,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6733 14 04

Nadaje się szczególnie do kombinacji wielu gniazd przy
użyciu wtyczek kątowych.
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

z nadrukiem
możliwość wyboru położenia wnętrza skokowo o 45°
możliwość zdjęcia pokrywy przy jej odchyleniu
do pozycji końcowej
z zaciskami śrubowymi

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 8 mm
1Podwyższona

Gniazdo SCHUKO z pokrywą i listwą opisową
śnieżnobiały,
4746 19 09

ochrona przed dotykiem.

2−biegunowe
z zaciskami wtykowymi
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

Gniazda SCHUKO

Gniazdo SCHUKO
śnieżnobiały
antracyt
alu
czerwony
zielony
pomarańczowy

4743
4743
4743
4743
4743
4743

19
16
14
19
19
19

09
06
04
12
13
14

śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4723 19 09

antracyt, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4723 16 06

alu, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4723 14 04

antracyt,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4746 16 06

alu, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4746 14 04

16 A, 250 V~
Nadaje się szczególnie do kombinacji wielu gniazd przy
użyciu wtyczek kątowych.
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

Pole opisowe o wysokości 6 mm
z nadrukiem
możliwość wyboru położenia wnętrza skokowo o 45°
możliwość zdjęcia pokrywy przy jej odchyleniu
do pozycji końcowej
z zaciskami wtykowymi

16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

ELEMENTY WIERZCHNIE
Klawisze

z zaciskami wtykowymi

Klawisz

Gniazdo SCHUKO z nadrukiem
czerwony, z nadrukiem "EDV"
16 A, 250 V~
Element centralny oznaczony kolorem.
z zaciskami wtykowymi
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4743 19 22

śnieżnobiały
antracyt
alu

1620 19 09
1620 16 06
1620 14 04

do łącznika klawiszowego i uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1 krotnego
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Klawisz z polem opisowym
śnieżnobiały
antracyt
alu

Nr zam.

Klawisze
1626 19 09
1626 16 06
1626 14 04

Do opisania np. nazwisko, wskazówki.
Pole opisowe o wysokości 6 mm
do łącznika klawiszowego i uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1 krotnego

śnieżnobiały
antracyt
alu

1623 19 09
1623 16 06
1623 14 04

do łącznika wielokl.
do łącznika wielokl. przyciskowego i grupowego
wielokl. przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 2−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 2−krotnego

Klawisze z czerwoną soczewką

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
śnieżnobiały
antracyt
alu

1621 19 09
1621 16 06
1621 14 04

Soczewki przezroczyste z symbolem światła,
dzwonka, klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.
do łącznika klawiszowego i uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego samopowrotnego 2−bieg.
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
i polem opisowym
śnieżnobiały
antracyt
alu

1628 19 09
1628 16 06
1628 14 04

Do opisania np. nazwisko, wskazówki.
Soczewki przezroczyste z symbolem światła,
dzwonka, klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.
Pole opisowe o wysokości 6 mm
do łącznika klawiszowego i uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego samopowrotnego 2−bieg.
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

śnieżnobiały
antracyt
alu

1627 19 09
1627 16 06
1627 14 04

Podświetlenie jest realizowane przy wykorzystaniu
wyłącznie jednej wkładki jarzeniowej.
do łącznika wielokl.
łącznika wielokl. przyciskowego
połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego
z podświetleniem
do przycisku z portem magistralnym 2−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 2−krotnego

Klawisze do łącznika 3-klawiszowego
śnieżnobiały
antracyt
alu

1665 19 09
1665 16 06
1665 14 04

do numeru zam.: 63 3023

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałka"
śnieżnobiały
antracyt
alu

1625 19 09
1625 16 06
1625 14 04

do numerów zam. 3035 20, 5035 20, 7514 20 00
do łącznika żaluzjowego wielokl./żaluzjowego
wielokl. przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 2−krotnego

Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki"
śnieżnobiały
antracyt
alu

1620 19 19
1620 16 16
1620 14 14

do numerów zam. 5034 04, 7514 11 00

Klawisz z nadrukiem "0"
śnieżnobiały
antracyt
alu

1622 19 09
1622 16 06
1622 14 04

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego

Klawisz z czerwoną soczewką z nadrukiem "0"
śnieżnobiały
antracyt
alu

1624 19 09
1624 16 06
1624 14 04

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku grupowego z portem magistralnym
1−krotnego
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do łącznika wielokl. grupowego przycisk. jako
2−bieg. klaw. łącznik żaluzjowy z pozycją środkową
do przycisku grupowego z portem magistralnym
1−krotnego

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałki"
śnieżnobiały
antracyt
alu

1644 19 09
1644 16 06
1644 14 04

do numerów zam. 5034 04, 7514 21 00
do łącznika wielokl. grupowego przycisk.
jako 2−bieg. wielokl. łącznik żaluzjowy z pozycją
środkową
do przycisku grupowego z portem magistralnym
2−krotnego
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Łączniki na kartę hotelową

Element centralny do łącznika żaluzjowego
na klucz

Łącznik na kartę hotelową-nasadka
z nadrukiem i czerwoną soczewką
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T6

Nr zam.

1640 19 09
1640 16 06
1640 14 04

maksymalna szerokość karty 54 mm;
maksymalna grubość karty 1,4 mm
Inne nadruki na indywidualne zamówienie.
do numerów zam. 5056, 5056 01
z nadrukiem "Hotelcard"
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do nasadek na kartę hotelową

śnieżnobiały
antracyt
alu

1506 19 09
1506 16 06
1506 14 04

Wkładka patentowa patrz mechanizmy.
do numerów zam. 3822 10, 3831 10
z nadrukiem
do wkładki patentowej
do zamków centralnych
Sygnalizatory świetlne

Element centralny do łącznika
i sygnalizatora świetlnego E10

Łączniki cięgłowe

Element centralny do łącznika cięgłowego
śnieżnobiały
antracyt
alu

1146 19 09
1146 16 06
1146 14 04

śnieżnobiały
antracyt
alu

1124 19 09
1124 16 06
1124 14 04

Przyciski, jarzeniówki i klosze patrz mechanizmy.
do numerów zam. 5101 10, 53 5101

do numerów zam. 3956 19, 3962, 3966

mocowany na wcisk
Łączniki żaluzjowe obrotowe

Element centralny z pokrętłem
do łącznika żaluzjowego obrotowego
śnieżnobiały
antracyt
alu

1080 19 09
1080 16 06
1080 14 04

do numerów zam. 53 3841, 53 3842

Element centralny do sygnalizatora świetlnego E14
śnieżnobiały
antracyt
alu

1198 19 09
1198 16 06
1198 14 04

Jarzeniówki i klosze, patrz mechanizmy.
do numerów zam. 53 5131 02

z nadrukiem
Ściemniacze obrotowe
Łączniki żaluzjowe na klucz

Element centralny z pokrętłem regulacyjnym
do ściemniacza obrotowego

Element centralny z zamkiem
do łącznika żaluzjowego
śnieżnobiały,wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1081 19 09

antracyt,wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1081 16 06

alu, wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

1081 14 04

śnieżnobiały, wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1082 19 09

Klucze zapasowe i inne zamki (max. 24)
na indywidualne zamówienie.

1137 19 09
1137 16 06
1137 14 04

do numerów zam. 2861 10, 2862 10, 2885, 2891 10,
2819 01, 2860 10, 2866 10, 2867 10, 2874, 2897
do ściemniaczy obrotowych
do niskonapięciowych ściemniaczy obrotowych
do ściemniaczy obrotowych Tronic®
do uniwersalnych ściemniaczy obrotowych
do rozszerzenia uniwersalnego
ściemniacza obrotowego
do elektronicznego potencjometru obrotowego
Regulatory obrotów

do numerów zam. 3851, 3852

Element centralny z pokrętłem
do regulatora obrotów

z nadrukiem
z funkcją załączania na stałe
lub załączania chwilowego
z 2 kluczami

śnieżnobiały
antracyt
alu

1137 19 29
1137 16 26
1137 14 24

do numerów zam. 2968 01

Element centralny z zamkiem
do łącznika żaluzjowego
śnieżnobiały, wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

śnieżnobiały
antracyt
alu

z nadrukiem symbolu skali

1083 19 09

Klucze zapasowe i inne zamki (max. 24)
na indywidualne zamówienie.
do numerów zam. 3851, 3852
z nadrukiem
tylko z funkcją załączania chwilowego
z 2 kluczami
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

NOWOŚĆ

Nasadki czujników ruchu BLC

Przycisk do ściemniacza seryjnego
śnieżnobiały
antracyt
alu

Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180

19 09
*1765
16 06
*1765
1765
14 04
*

śnieżnobiały
antracyt
alu

do numerów zam. 2901
do ściemniacza uniwersalnego seryjnego
do sterowania 2 niezależnymi grupami oświetlenia
z 2 zasadami obsługi powierzchni dla każdego
wyjścia

od str.T14

BLC BERKER LIGHT CONTROL
Przyciski

Przycisk BLC
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T13

1761 19 09
1761 16 06
1761 14 04

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907,
2912
z 2 zasadami obsługi powierzchni
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do rozszerzeń sterowników BLC

Przyciski radiowe

Przycisk radiowy BLC
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T13

1783 19 09
1783 16 06
1783 14 04

1760 19 09
1760 16 06
1760 14 04

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30
Mechanizmy BLC patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min. (ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
śnieżnobiały
antracyt
alu

śnieżnobiały
antracyt
alu

1784 19 09
1784 16 06
1784 14 04
od str.T14

od str.T15
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym,
krótkotrwałym zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności (np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał.
w połączeniu ze ściemn. BLC tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

88

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
1786 19 09
1786 16 06
1786 14 04

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)
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*

B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T15

Nr zam.

REGULATORY TEMPERATURY
NOWOŚĆ

1787 19 09
1787 16 06
1787 14 04

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

od str.T33

5 − 30 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Wymagany jest przewód neutralny!
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą
załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania
kąta wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem,
np. lampą kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym,
krótkotrwałym zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
impulsowa z czasem bezczynności (np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał.
w połączeniu ze ściemniaczem BLC tylko
przy użyciu rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
śnieżnobiały
19 09
*2030
antracyt
2030
06
*2030 16
alu
14 04
*

NOWOŚĆ

od str.T33
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Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
śnieżnobiały
19 09
*2031
antracyt
2031
06
*2031 16
alu
14 04
*
5 − 30 °C
napięcie znamionowe 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A~;
napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 4 A=;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 77
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą
załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
zmiennym i elementem centralnym
śnieżnobiały
19 09
*2026
antracyt
2026
06
*2026 16
alu
14 04
*
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
prąd zestyku "chłodzenie" 5 A;
obciążalność indukcyjna "chłodzenie" przy cos ϕ 0,6=2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C

Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T32

Wymagany jest przewód neutralny!

Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk przestawia się.

do numerów zam. 0161, 7590 00 76
z nadrukiem
do ogrzewania lub klimatyzacji
do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa
za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli
z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez
oprogramowanie
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym
z programem tygodniowym i dniowym
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
z funkcją "przyjęcie"
z funkcją ochrony zaworów
z funkcją ochrony przed zamarzaniem
wskazanie temperatury zadanej i aktualnej
z licznikiem godzin pracy
logika rozmyta (fuzzy Logic)
temperatura komfortowa, standardowa i nocna
z samouczącą się krzywą grzania
z wbudowanym czujnikiem temperatury
z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika
temperatury podłogi
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
do ogrzewania lub klimatyzacji
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

od str.T33

0 − 40 °C,
napięcie znamionowe 230 V~,
częstotliwość 50/60 Hz
prąd znamionowy 8 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
przedziały czasowe 6 na dzień/tydzień

Wymagany jest przewód neutralny!

do numerów zam. 7590 00 76

NOWOŚĆ

Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym
z zestykiem zmiennym i elementem centralnym
śnieżnobiały
19 09
*2043
antracyt
2043
06
*2043 16
alu
14 04
*

Regulator temperatury podłogi z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i 2 diodami LED
śnieżnobiały
19 09
*2034
antracyt
2034 16 06
*
alu
*2034 14 04
10 − 50 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
różnica temperatury załączania ok. 1 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 5 °C;
długość przewodu czujnika 4 m

Przyłącza czujników

Płytka centralna do przyłącza czujników

Wymagany jest przewód neutralny!

7594 04 89
7594 04 85
7594 04 83

Jeśli nastawiona temp. zostaje przekroczona,
zestyk otwiera się.

śnieżnobiały
antracyt
alu

do numerów zam. 7590 00 76
Czujnik zamienny nr zam. 0161

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi 1109 1. ..

z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem
z diodami sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz
tryb nocny
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

do numerów zam. 7594 10 01
z nacięciami do cyrkulacji powietrza
do np. czujnika temperatury PT100

ROLLOTEC®
Przyciski

Przycisk RolloTec®
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

1770 19 09
1770 16 06
1770 14 04

przypisywany czas ruchu 4 sec − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Przycisk RolloTec® z przyłączem czujników
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

Nr zam.

Przyciski z pamięcią

Przycisk RolloTec® z pamięcią

1771 19 09
1771 16 06
1771 14 04

wartość natężenia oświetlenia ok. 5 − 80 lx
przypisywany czas ruchu 4 sec − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko
poprzez blok stykowy

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

Przycisk RolloTec® z pamięcią z przyłączem
czujników
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

Przycisk radiowy RolloTec®

od str.T35

przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenia/opuszczania
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.
W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.

Przyciski radiowe

śnieżnobiały
antracyt
alu

1756 19 09
1756 16 06
1756 14 04

1757 19 09
1757 16 06
1757 14 04

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenia/opuszczania
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.
W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.

1758 19 09
1758 16 06
1758 14 04

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 2925, 2975,
2975 01, 9251 ..

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo
sterownia markizami i roletami.
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
możliwością przyłączenia kontaktronu
przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
Łączniki czasowe

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

Łącznik czasowy RolloTec® Easy
z wyświetlaczem

1759 19 09
1759 16 06
1759 14 04

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
scen świetlnych tylko przez nadajnik radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
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1762 19 09
1762 16 06
1762 14 04

czasy jazdy 2 góra/dół;
rezerwa zasilania > 6 godz.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem
proste programowanie czasów jazdy
z trybem szybkiego programowania
programowanie jest możliwe do 6 godzin
po zdjęciu mechanizmu
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
2 bloki programowe po−pt i sob−nd
duży wyświetlacz
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B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE
Zaślepki

1774 19 09
1774 16 06
1774 14 04

Zaślepka z elementem centralnym

czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.

z płytką nośną
mocowany na wcisk

Zaślepka z elementem centralnym
i mocowaniem na śruby
śnieżnobiały
antracyt
alu

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem i przyłączem czujników
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T35

1009 19 19
1009 16 16
1009 14 14

na płytkę nośną z dużym wycięciem
do indywidualnych wycięć lub otworów
przy instalacji rozwiązań specjalnych
z osłoną przykręcaną
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną
Pierścienie oddzielające

Pierścień oddzielający do płytki centralnej
śnieżnobiały
antracyt
alu

1109 19 09
1109 16 06
1109 14 04

Pola opisowe

Pole opisowe do montażu w pierścieniu
oddzielającym

1775 19 09
1775 16 06
1775 14 04

śnieżnobiały

1905 00 69

Pole opisowe o wysokości 6 mm
wartość natężenia oświetlenia ok. 1 − 76 lx
wartość zmierzchowa ok. 6 − 300 lx
czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
przyłączony czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
wykorzystywany do zmierzchowego opuszczania rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
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1009 19 09
1009 16 06
1009 14 04

śnieżnobiały
antracyt
alu

TV/Audio

Element centralny do gniazda głośnikowego
i płytką nośną do przyłączy miniaturowych
śnieżnobiały, pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

# 1196 19 09

antracyt, pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

# 1196 16 06

alu, pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

# 1196 14 04

śnieżnobiały, podwójny
antracyt, podwójny
alu, podwójny

1197 19 09
1197 16 06
1197 14 04

do numerów zam. 4505 02, 4505 01

Element centralny do gniazda antenowego
2- i 3-wyjściowego
śnieżnobiały
antracyt
alu

1203 19 09
1203 16 06
1203 14 04

do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01,
53 4553 10, 53 4553 20
z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Płytka centralna do gniazda antenowego
4-wyjściowego
śnieżnobiały
antracyt
alu

1484 19 09
1484 16 06
1484 14 04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi 1109 1. ..
gniazda antenowe:
Ankaro; Astro; Schwaiger

z 2 dodatkowymi wyjściami SAT (gniazdo F)

Dane / Telekomunikacja

Element centralny do gniazda TAE
i głośnikowego
1033 19 09
1033 16 06
1033 14 04

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0..
gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex; EFB Electronic; Intracom
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE: Dehn
2 otwory z możliwością wyłamania zaślepek

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
śnieżnobiały
antracyt
alu

1407 19 09
1407 16 06
1407 14 04

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 4556
gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
śnieżnobiały
antracyt
alu

Element centralny do 1 lub 2 modułów
pojedynczych Reichle&De-Massari
z polem opisowym
śnieżnobiały
1533 19 09
antracyt
1533 16 06
alu
1533 14 04
moduły:
Reichle&De-Massari
Pole opisowe o wysokości 6 mm

do numerów zam.: 4594

śnieżnobiały
antracyt
alu

Nr zam.

1409 19 09
1409 16 06
1409 14 04

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 4576
gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego podwójnego

z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną

Element centralny do modułu podwójnego
Reichle&De-Massari z polem opisowym
śnieżnobiały
antracyt
alu

1511 19 09
1511 16 06
1511 14 04

moduły:
Diamond; Reichle&De−Massari
Pole opisowe o wysokości 6 mm
z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

Element centralny do gniazda modularnego Krone
z polem opisowym
śnieżnobiały
antracyt
alu

1513 19 09
1513 16 06
1513 14 04

gniazda modularne:
Krone; Thomas & Betts
sprzęgła światłowodowe:
3M; Krone; mvk
Pole opisowe o wysokości 6 mm
z płytką nośną
do gniazda modularnego Krone
kat. 5, kat. 5e i kat. 6
do światłowodowych łączy wtykowych Krone MTRJ
Jack´s
do światłowodowych łączy wtykowych 3M Volition
z kątem nachylenia wyjścia 30°
podwójna
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

Element centralny z zasuwami chroniącymi
przed kurzem z polem opisowym
śnieżnobiały
antracyt
alu

1181 19 09
1181 16 06
1181 14 04

do numerów zam. 4541 0..
Pole opisowe o wysokości 6 mm
do płytek nośnych podwójnych z kolorowymi
elementami mocującymi
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POWIERZCHNIE
RAMKI / ELEMENTY WIRZCHNIE / ELEMENTY CENTRALNE

Tworzywo sztuczne, połysk
kremowy

podobny do RAL 1013

śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

Tworzywo sztuczne, matowe lakierowane

94

antracyt

podobny do RAL 7021

alu

podobny do RAL 9006

K.1
Seria podtynkowa

Ostre kanty, prostokątny kształt, wysoki połysk, niezwykła prostota bez żadnych
dodatkowych elementów kompozycyjnych to cechy designu nowego programu Berker K.1.

Dzięki swej nowej interpretacji rozumienia ponadczasowosci wzornictwa, Berker spełnia życzenia wielu inwestorów
i architektów nadając pomieszczeniu jasny, prosty, a przez to ponadczasowy charakter.

 Dostępne kolory powierzchni: kremowy, śnieżnobiały, antracyt, alu.
 Powierzchnie o wysokim połysku oraz matowe.
 Niebywała solidność i trwałość.

Oznaczone artykuły w połaczeniu z kompletem
uszczelek mogą być wykorzystane do p/t
bryzgoszczelnej instalacji IP44
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K.1
Nr zam.

Nr zam.

Ramki

NOWOŚĆ
Ramki

od str.T61

kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,

połysk,
połysk,
połysk,
połysk,
połysk,
połysk,
połysk,
połysk,
połysk,

pojedyncza
podwójna, pionowa
potrójna, pionowa
poczwórna, pionowa
pięciokrotna, pionowa
podwójna, pozioma
potrójna, pozioma
poczwórna, pozioma
pięciokrotna, pozioma

1313
1323
1333
1343
1353
1363
1373
1383
1393

70
70
70
70
70
70
70
70
70

02
02
02
02
02
02
02
02
02

od str.T61

IP44
przy zastosowaniu kompletu uszczelek nr zam. 1010 ..

Ramki

od str.T61

Ramki
antracyt mat, lakierowany,
pojedyncza

*1313 70 06

antracyt mat, lakierowany,
podwójna pionowa

*1323 70 06

antracyt mat, lakierowany,
potrójna pionowa

*1333 70 06

antracyt mat, lakierowany,
poczwórna pionowa

*1343 70 06

antracyt mat, lakierowany,
pięciokrotna pionowa

*1353 70 06

antracyt mat, lakierowany,
podwójna pozioma

*1363 70 06

antracyt mat, lakierowany,
potrójna pozioma

*1373 70 06

śnieżnobiały, połysk, pojedyncza

1313 70 09

śnieżnobiały, połysk
podwójna pionowa

1323 70 09

antracyt mat, lakierowany,
poczwórna pozioma

*1383 70 06

śnieżnobiały, połysk
potrójna pionowa

1333 70 09

antracyt mat, lakierowany,
pięciokrotna pozioma

*1393 70 06

śnieżnobiały, połysk
poczwórna pionowa

1343 70 09

IP44
przy zastosowaniu kompletu uszczelek nr zam. 1010 ..

śnieżnobiały, połysk
pięciokrotna pionowa

1353 70 09

śnieżnobiały, połysk
podwójna pozioma

1363 70 09

śnieżnobiały, połysk
potrójna pozioma

1373 70 09

śnieżnobiały, połysk
poczwórna pozioma

1383 70 09

śnieżnobiały, połysk
pięciokrotna pozioma

1393 70 09

IP44
przy zastosowaniu kompletu uszczelek nr zam. 1010 ..

NOWOŚĆ

Ramki
alu mat, lakierowany
pojedyncza

*1313 70 24

alu mat, lakierowany,
podwójna pionowa

*1323 70 24

alu mat, lakierowany,
potrójna pionowa

*1333 70 24

alu mat, lakierowany,
poczwórna pionowa

*1343 70 24

alu mat, lakierowany,
pięciokrotna pionowa

*1353 70 24

alu mat, lakierowany,
podwójna pozioma

*1363 70 24

alu mat, lakierowany,
potrójna pozioma

*1373 70 24

alu mat, lakierowany,
poczwórna pozioma

*1383 70 24

alu mat, lakierowany,
pięciokrotna pozioma

*1393 70 24

od str.T61

IP44
przy zastosowaniu kompletu uszczelek nr zam. 1010 ..
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K1
Nr zam.

Ramki z dużym wycięciem

Nr zam.

NOWOŚĆ

Ramka z dużym wycięciem
kremowy, połysk

Puszka natynkowa podwójna
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany

1309 70 02

do numerów zam. 7516 43 70, 7516 47 70,
7516 88 70, 7566 37 70, 7566 57 70

1042 70 02
1042 70 09
70 06
*1042
1042
70 24
*

głębokość zabudowy 36 mm

do przycisków EIB

Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji
natynkowej.
z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i w 2 miejscach na każdym z boków
do montażu pionowego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Ramka z dużym wycięciem
śnieżnobiały, połysk

1309 70 09

do numerów zam. 7516 43 70, 7516 47 70,
7516 88 70, 7566 37 70, 7566 57 70
do przycisków EIB

NOWOŚĆ

Puszka natynkowa potrójna
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany

NOWOŚĆ

Ramka z dużym wycięciem
antracyt mat, lakierowany

głębokość zabudowy 36 mm

*1309 70 06

Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji
natynkowej.

do numerów zam. 7516 43 75, 7516 47 75,
7516 88 75, 7566 37 75, 7566 57 75

z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

do przycisków EIB

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Ramka z dużym wycięciem
alu mat, lakierowany

*1309 70 24

Puszka natynkowa podwójna
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany

do numerów zam. 7516 43 74, 7516 47 74,
7516 88 74, 7566 37 74, 7566 57 74
do przycisków EIB

1052 70 02
1052 70 09
70 06
*1052
1052
70 24
*

głębokość zabudowy 36 mm
Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji
natynkowej.

Puszki natynkowe

NOWOŚĆ

1043 70 02
1043 70 09
70 06
*1043
*1043 70 24

z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i w 2 miejscach na każdym z boków
do montażu poziomego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa pojedyncza
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany

1041 70 02
1041 70 09
70 06
*1041
1041
70 24
*

głębokość zabudowy 36 mm

NOWOŚĆ

Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji
natynkowej.
z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wyprowadzenie kabla możliwe od góry i z dołu
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa potrójna
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany

1053 70 02
1053 70 09
70 06
*1053
1053
70 24
*

głębokość zabudowy 36 mm
Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji
natynkowej.
z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu poziomego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym
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K.5
Seria podtynkowa
Konsekwentnie prosty kształt oraz stonowana, matowa powierzchnia stali nierdzewnej
to główne atrybuty nowej serii Berker K.5.

Najwyższa jakośćwykonania, prosta forma, świetny materiał i doskonałe wzornictwo
idealnie komponuja się z nowoczesnym wystrojem wnetrz.
K.5 – oczywisty wybór wszystkich znawców perfekcyjnej aranżacji.

 Dostępne kolory powierzchni: stal szlachetna nierdzewna
 Matowa powierzchnia
 Niebywała solidność i trwałość.

Oznaczone artykuły w połaczeniu z kompletem
uszczelek mogą być wykorzystane do p/t
bryzgoszczelnej instalacji IP44
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K.5
Nr zam.

Ramki

Puszka natynkowa potrójna
Ramki

od str.T61

Nr zam.

stal szlachetna nierdzewna,
pojedyncza

1313 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
podwójna, pionowa

1323 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
potrójna, pionowa

1333 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
poczwórna, pionowa

1343 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
pięciokrotna, pionowa

1353 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
podwójna, pozioma

1363 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
potrójna, pozioma

1373 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
poczwórna, pozioma

1383 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
pięciokrotna, pozioma

1393 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
lakierowana

1043 70 04

głębokość zabudowy 36 mm
Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji
natynkowej.
z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa podwójna
stal szlachetna nierdzewna,
lakierowana

1052 70 04

głębokość zabudowy 36 mm

IP44
przy zastosowaniu kompletu uszczelek nr zam. 1010 ..

z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i w 2 miejscach na każdym z boków
do montażu poziomego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa potrójna
stal szlachetna nierdzewna,
lakierowana

Ramki z dużym wycięciem

Ramka z dużym wycięciem
stal szlachetna nierdzewna

Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji
natynkowej.

1053 70 04

głębokość zabudowy 36 mm

1309 70 04

do numerów zam. 7516 43 73, 7516 47 73,
7516 88 73, 7566 37 73, 7566 57 73
do przycisków EIB

z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu poziomego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Puszki natynkowe

Puszka natynkowa pojedyncza
stal szlachetna nierdzewna,
lakierowana

1041 70 04

głębokość zabudowy 36 mm
z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wyprowadzenie kabla możliwe od góry i z dołu
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Puszka natynkowa podwójna
stal szlachetna nierdzewna,
lakierowana

1042 70 04

głębokość zabudowy 36 mm
z wyprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i w 2 miejscach na każdym z boków
do montażu pionowego
możliwy montaż na podłożu łatwopalnym
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K.1/K.5
Klawisze, elementy centralne
i inne elementy wierzchnie

Seria podtynkowa K.1

Klawisze i elementy centralne:
kremowy, połysk
śnieźnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany

Seria podtynkowa K.5

Klawisze i elementy centralne:
stal szlachetna

Oznaczone artykuły w połaczeniu z kompletem
uszczelek mogą być wykorzystane do p/t
bryzgoszczelnej instalacji IP44
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K.1/K.5
Nr zam.

Nr zam.

USZCZELKI IP44
Uszczelki

Zestaw uszczelek dla gniazd oraz elementów
centralnych
przezroczysty
do
do
do
do
do

1010 72 00

gniazd z samozamykającą się pokrywą
łączników 3 pozycyjnych
łaczników żaluzjowych obrotowych
ściemniaczy obrotowych
regulatora obrotów

Zestaw uszczelek dla łączników klawiszowych
przezroczysty

1010 71 00

z przykręcanym elementem mocującym IP44
do łączników klawiszowych: uniwersalnego,
krzyżowego, 2 biegunowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1− krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego
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K.1/K.5
Nr zam.

Nr zam.

Puszka p/t
Mechanizm
gniazda SCHUKO

Element centralny
SCHUKO
z samozamykającą
się pokrywą

Ramka

Zestaw uszczelek dla gniazd
oraz elementów centralnych (1010 72 00)

Puszka p/t
Łącznik
klawiszowy

Klawisz

Ramka
Zestaw uszczelek dla łączników
klawiszowych (1010 71 00)

Zastosowanie
Stopień ochrony IP44 zostaje osiągnięty z kompletem
uszczelek instalujących
w puszkach podtynkowych zgodnych z DIN
49073 część 1
na gładkich, równych ścianach pionowych
Stopień ochrony IP44 nie jest gwarantowany
w przypadku montażu w podłodze, suficie
oraz puszkach wydrążonych.

Informacja
Stopień ochrony IP44 jest osiągnięty wyłącznie
w przypadku gdy wszystkie zastosowane elementy
są przystosowane do IP44 oraz przestrzegana jest
instrukcja instalacji.

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900
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K.1/K.5
Nr zam.

Gniazda SCHUKO

GNIAZDA

NOWOŚĆ

Gniazda z uziemieniem

NOWOŚĆ

Nr zam.

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna
czerwony
zielony
pomarańczowy

Gniazdo z uziemieniem
kremowy, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6575 70 02

śnieżnobiały, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6575 70 09

antracyt mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*67 6575 70 06

alu mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*67 6575 70 24
67 6575 70 04

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowowindowymi

NOWOŚĆ

67 6577 71 02

śnieżnobiały, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6577 71 09

4715 70 02
4715 70 09
70 06
*4715
70 24
*4715
4715 70 04
4715 70 15
4715 70 13
4715 70 14

kremowy, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4735 70 02

śnieżnobiały, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4735 70 09

antracyt mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4735 70 06

alu mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4735 70 24

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

Gniazdo z uziemieniem z pokrywą
kremowy, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

Gniazdo SCHUKO

4735 70 04

16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem

z zaciskami wtykowymi

antracyt mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*67 6577 71 06

alu mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*67 6577 71 24

NOWOŚĆ

czerwony, z nadrukiem “EDV”

4715 71 15

16 A, 250 V~

67 6577 71 04

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

Gniazdo SCHUKO z nadrukiem

z zaciskami wtykowymi

16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

z nadrukiem
2−biegunowe z uziemieniem
możliwość blokady pokrywy w pozycji otwartej
z zaciskami śrubowowindowymi

NOWOŚĆ

Gniazdo bez uziemienia
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

6715 70 02
*61
61
70 09
*61 6715
70 06
*61 6715
70 24
*61 6715
* 6715 70 04

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 8 mm
2−biegunowe
z zaciskami śrubowymi
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
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Gniazda SCHUKO z zab. przed przeciążeniem

NOWOŚĆ

Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową
i polem opisowym
kremowy, połysk
4152 71 02
śnieżnobiały, połysk
4152 71 09
antracyt mat, lakierowany
4152 71 06
*
alu mat, lakierowany
71 24
*4152
stal szlachetna, lakierowany
4152 71 04
czerwony
4152 71 15
16 A, 250 V~, 50/60 Hz
z nadrukiem
z lampami kontrolnymi wskazującymi status
praca/usterka
akustyczną sygnalizacją błędu
z zaciskami śrubowymi

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

Gniazda SCHUKO

NOWOŚĆ

Nr zam.

NOWOŚĆ

Gniazdo SCHUKO z pokrywą
kremowy, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4751 71 02

z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

śnieżnobiały, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4751 71 09

śnieżnobiały, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4752 72 09

antracyt mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4751 71 06

antracyt mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4752 72 06

alu mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4751 71 24

alu mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4752 72 24

16 A, 250 V~

16 A, 250 V~
1Podwyższona

4752 72 04

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4751 71 04

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 72 00

ochrona przed dotykiem

1Podwyższona

z nadrukiem
możliwość blokady pokrywy w pozycji otwartej
z zaciskami wtykowymi

NOWOŚĆ

Gniazdo SCHUKO z pokrywą i listwą opisową
kremowy, połysk
4752 72 02

ochrona przed dotykiem.

Pole opisowe o wysokości 6 mm
z nadrukiem
z samozamykającą się pokrywą
z zaciskami wtykowymi

Gniazdo SCHUKO z pokrywą
4751 72 02

kremowy, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

ELEMENTY WIERZCHNIE
Klawisze

4751 72 09

śnieżnobiały, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

NOWOŚĆ

Klawisz
1405 70 02
1405 70 09
70 06
*1405
70 24
*1405
1405 70 04

antracyt mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4751 72 06

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

alu mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4751 72 24

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 71 00
do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

4751 72 04

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
16 A, 250 V~

NOWOŚĆ

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 72 00
1Podwyższona

Klawisz z polem opisowym
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

ochrona przed dotykiem

z nadrukiem
z samozamykającą się pokrywą
z zaciskami wtykowymi

1426 70 02
1426 70 09
70 06
*1426
70 24
*1426
1426 70 04

Do opisania np. nazwisko, wskazówki.
Pole opisowe o wysokości 6 mm

NOWOŚĆ

Gniazdo SCHUKO z pokrywą i listwą opisową
kremowy, połysk
4752 71 02

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 71 00

z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

4752 71 09

śnieżnobiały, połysk
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
antracyt mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4752 71 06

alu mat, lakierowany,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*4752 71 24

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

NOWOŚĆ

4752 71 04

16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

Pole opisowe o wysokości 6 mm
z nadrukiem
możliwość blokady pokrywy w pozycji otwartej
z zaciskami wtykowymi
Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
kremowy, połysk
1415 70 02
śnieżnobiały, połysk
1415 70 09
antracyt, mat, lakierowany
1415 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1415
stal szlachetna nierdzewna
1415 70 04
Soczewki przezroczyste z symbolem światła,
dzwonka, klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania wkładki
jażeniowej nr zam. 1675.. oraz zestawu uszczelek
nr zam. 1010 71 00
do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego
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K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
i polem opisowym
kremowy, połysk
1415 71 02
śnieżnobiały, połysk
1415 71 09
antracyt mat, lakierowany
1415 71 06
*
alu mat, lakierowany
71 24
*1415
stal szlachetna nierdzewna
1415 71 04

Nr zam.

NOWOŚĆ

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

Pole opisowe o wysokości 6 mm
Soczewki przezroczyste z symbolem światła,
dzwonka, klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.

NOWOŚĆ

do łącznika wieloklawiszowego
do łącznika wieloklawiszowego przyciskowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku z portem magistralnym 2−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 2−krotnego

1425 71 02
1425 71 09
71 06
*1425
71 24
*1425
1425 71 04

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania mechanizmu
nr zam. 3032 oraz zestawu uszczelek
nr zam. 1010 71 00

NOWOŚĆ

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego

NOWOŚĆ

Klawisz z czerwoną soczewką z nadrukiem "0"
kremowy, połysk
1417 71 02
śnieżnobiały, połysk
1417 71 09
antracyt mat, lakierowany
1417 71 06
*
alu mat, lakierowany
71 24
*1417
stal szlachetna nierdzewna
1417 71 04
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania wkładki
jażeniowej nr zam. 1675.. oraz zestawu uszczelek
nr zam. 1010 71 00
do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku grupowego z portem magistralnym
1−krotnego
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1437 70 02
1437 70 09
1437
06
*1437 70
24
*1437 70
70 04

Podświetlenie jest realizowane przy wykorzystaniu
wyłącznie jednej wkładki jarzeniowej.

Klawisz z nadrukiem “0”
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

Klawisze z czerwoną soczewką
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowany

do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

NOWOŚĆ

1435 70 02
1435 70 09
70 06
*1435
70 24
*1435
1435 70 04

do łącznika wieloklawiszowego
do łącznika wieloklawiszowego przyciskowego
i grupowego wieloklawiszowego przyciskowego
przycisku z portem magistralnym 2−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 2−krotnego

Do opisania np. nazwisko, wskazówki.

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania wkładki
jażeniowej nr zam. 1675.. oraz zestawu uszczelek
nr zam. 1010 71 00

Klawisze

Klawisze do łacznika 3-klawiszowego
kremowy, połysk
1465 70 02
śnieżnobiały, połysk
1465 70 09
antracyt mat, lakierowany
1465
06
*1465 70
alu mat, lakierowany
70 24
*
stal szlachetna nierdzewna
1465 70 04
do numerów zam. 63 3023

NOWOŚĆ

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałki"
kremowy, połysk
1435 71 02
śnieżnobiały, połysk
1435 71 09
antracyt mat, lakierowany
1435 71 06
*
alu mat, lakierowany
71 24
*1435
stal szlachetna nierdzewna
1435 71 04
do numerów zam. 3035 20, 5035 20, 7514 20 00
do łącznika żaluzjowego
wieloklawiszowego/żaluzjowego wieloklawiszowego
przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 2−krotnego

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki"
kremowy, połysk
1405 71 02
śnieżnobiały, połysk
1405 71 09
antracyt mat, lakierowany
1405 71 06
*
alu mat, lakierowany
71 24
*1405
stal szlachetna nierdzewna
1405 71 04

Nr zam.

Łączniki żaluzjowe na klucz

NOWOŚĆ

możliwe w pozycji środkowej

1079 71 09

śnieżnobiały, połysk, wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 71 00
do numerów zam. 5034 04, 7514 11 00
do łącznika wielokl. grupowego przycisk. jako 2−bieg.
klaw. łącznik żaluzjowy z pozycją środkową
do przycisku grupowego z portem magistralnym
1−krotnego

NOWOŚĆ

Element centralny z zamkiem do łącznika
żaluzjowego
kremowy, połysk, wyjęcie klucza
1079 71 02

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałki"
kremowy, połysk
1435 72 02
śnieżnobiały, połysk
1435 72 09
antracyt mat, lakierowany
1435 72 06
*
alu mat, lakierowany
72 24
*1435
stal szlachetna nierdzewna
1435 72 04
do numerów zam. 5034 04, 7514 21 00
do łącznika wieloklawiszowego grupowego
przyciskowego jako 2−bieg. wieloklawiszowy łącznik
żaluzjowy z pozycją środkową
do przycisku grupowego z portem magistralnym
2−krotnego

antracyt mat, lakierowany,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

*1079 71 06

alu mat, lakierowany,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

*1079 71 24

stal szlachetna nierdzewna,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

1079 71 04

kremowy, połysk, wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 72 02

śnieżnobiały, połysk, wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 72 09

antracyt mat, lakierowany,
wyjęcie klucza możliwe
w 3 pozycjach

*1079 72 06

alu mat, lakierowany,
wyjęcie klucza możliwe
w 3 pozycjach

*1079 72 24

1079 72 04
stal szlachetna nierdzewna,
wyjęcie klucza możliwe w 3 pozycjach
Łączniki na kartę hotelową

NOWOŚĆ

od str.T6

Klucze zapasowe i inne zamki (max. 24)
na indywidualne zamówienie.

Łącznik na kartę hotelową nasadka z nadrukiem
i czerwoną soczewką
kremowy, połysk
1641 71 02
śnieżnobiały, połysk
1641 71 09
antracyt mat, lakierowany
1641 71 06
*
alu mat, lakierowany
71 24
*1641
stal szlachetna nierdzewna
1641 71 04
maksymalna szerokość karty 54 mm;
maksymalna grubość karty 1,4 mm
Inne nadruki na indywidualne zamówienie.

do numerów zam. 3851, 3852
z nadrukiem
z funkcją załączania na stałe lub załączania
chwilowego
z 2 kluczami

NOWOŚĆ

do numerów zam. 5056, 5056 01
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do nasadek na kartę hotelową

Łączniki cięgłowe

NOWOŚĆ

Element centralny do łącznika cięgłowego
kremowy, połysk
1147 70 02
śnieżnobiały, połysk
1147 70 09
antracyt mat, lakierowany
1147 70 06
*
alu mat, lakierowany
*1147 70 24
do numerów zam. 3956 19, 3962, 3966

Łączniki żaluzjowe obrotowe

NOWOŚĆ

Element centralny z pokrętłem do łącznika
żaluzjowego obrotowego
kremowy, połysk
1077 71 02
śnieżnobiały, połysk
1077 71 09
antracyt mat, lakierowany
1077
06
*1077 71
alu mat, lakierowany
71 24
*
stal szlachetna nierdzewna
1077 71 04

Element centralny z zamkiem do łącznika
żaluzjowego
kremowy, połysk, wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 73 02

śnieżnobiały, połysk, wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 73 09

antracyt mat, lakierowany,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

*1079 73 06

alu mat, lakierowany,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

*1079 73 24

stal szlachetna nierdzewna,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

1079 73 04

Klucze zapasowe i inne zamki (max. 24)
na indywidualne zamówienie.
do numerów zam. 3851, 3852
z nadrukiem
tylko z funkcją załączania chwilowego
z 2 kluczami

do numerów zam. 53 3841, 53 3842
z nadrukiem
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K.1/K.5
Nr zam.

Nr zam.

NOWOŚĆ

ELEMENTY WIERZCHNIE
Zaślepki

NOWOŚĆ

Zaślepka z elementem centralnym
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

1045 70 02
1045 70 09
70 06
*1045
70 24
*1045
1045 70 04

Element centralny do sygnalizatora świetlnego E14
kremowy, połysk
1167 70 02
śnieżnobiały, połysk
1167 70 09
antracyt mat, lakierowany
1167 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1167
stal szlachetna, lakierowana
1167 70 04
Jarzeniówki i klosze, patrz mechanizmy.
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 72 00

tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
element cemtralny mocowany na wcisk
z komorą do montażu przekaźnika
bez pazurków rozporowych

do numerów zam. 53 5131 02

Ściemniacze obrotowe

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Zaślepka z elementem centralnym
i mocowaniem na śruby
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany

1045 71 02
1045 71 09
71 06
*1045
1045
71 24
*

Element centralny z pokrętłem regulacyjnym
do ściemniacza obrotowego
kremowy, połysk
1135 70 02
śnieżnobiały, połysk
1135 70 09
antracyt mat, lakierowany
1135 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1135
stal szlachetna nierdzewna
1135 70 04
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 72 00

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 1010 72 00

do numerów zam. 2861 10, 2862 10, 2885,
2891 10, 2819 01, 2860 10, 2866 10
2867 10, 2874, 2897

na płytkę nośną z dużym wycięciem
do indywidualnych wycięć lub otworów
przy instalacji rozwiązań specjalnych
z osłoną przykręcaną
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną

do ściemniaczy obrotowych
do niskonapięciowych ściemniaczy obrotowych
do ściemniaczy obrotowych Tronic®
do uniwersalnych ściemniaczy obrotowych
do rozszerzenia uniwersalnego ściemniacza
obrotowego
do elektronicznego potencjometru obrotowego

Sygnalizatory świetlne

NOWOŚĆ

Element centralny do łącznika i sygnalizatora
świetlnego E10
kremowy, połysk
1165 70 02
śnieżnobiały, połysk
1165 70 09
antracyt mat, lakierowany
1165
06
*1165 70
alu mat, lakierowany
70 24
*
stal szlachetna, lakierowana
1165 70 04
Przyciski, jarzeniówki i klosze patrz mechanizmy.
do numerów zam. 5101 10, 53 5101
mocowany na wcisk
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NOWOŚĆ

Przycisk do ściemniacza seryjnego
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt, mat lakierowany
alu, mat lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

70 02
*1765
70 09
*1765
70 06
*1765
70 24
*1765
1765
70 04
*

do numerów zam. 2901
do ściemniacza uniwersalnego seryjnego
do sterowania 2 niezależnymi grupami oświetlenia
z 2 zasadami obsługi powierzchni dla każdego
wyjścia

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

Nr zam.

BLC BERKER LIGHT CONTROL

Nasadki czujników ruchu BLC

Przyciski

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przycisk BLC
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

1761 70 02
1761 70 09
70 06
*1761
70 24
*1761
1761 70 04

od str.T14

od str.T13
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2907, 2912
z 2 zasadami obsługi powierzchni
z możliwością zapamiętania jasnosci załączenia
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do rozszerzeń sterowników BLC

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1783 70 02
1783 70 09
70 06
*1783
70 24
*1783
1783 70 04

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
temperatura pracy −20 − +45 °C
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Przyciski radiowe

NOWOŚĆ

od str.T13

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912

Przycisk radiowy BLC
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

1760 70 02
1760 70 09
70 06
*1760
70 24
*1760
1760 70 04

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30
Mechanizmy BLC patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje
załączenie na 1 min. (ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
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Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nasadki czujnika ruchu.
W połączeniu ze sterownikiem załączającym OWK, kanał
OWK jest również załączany na nastawioną wartośc
opóźnienia niezaleznie od poziomu natężenia oświetlenia.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
(tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)

109

K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T15

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
kremowy, połysk
1784 70 02
śnieżnobiały, połysk
1784 70 09
antracyt mat, lakierowany
1784
06
*1784 70
alu mat, lakierowany
70 24
*
stal szlachetna, lakierowana
1784 70 04
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
temperatura pracy −20 − +45 °C
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
W połączeniu ze sterownikiem załączającym OWK, kanał
OWK jest również załączany na nastawioną wartośc
opóźnienia niezaleznie od poziomu natężenia oświetlenia.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności
(np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał.
w połączeniu ze ściemniaczem BLC
tylko przy użyciu rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
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Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T14

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1786 70 02
1786 70 09
70 06
*1786
1786
24
*1786 70
70 04

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
temperatura pracy −20 − +45 °C
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nasadki czujnika ruchu.
W połączeniu ze sterownikiem załączającym OWK, kanał
OWK jest również załączany na nastawioną wartośc
opóźnienia niezaleznie od poziomu natężenia oświetlenia.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
(tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T15

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
kremowy, połysk
1787 70 02
śnieżnobiały, połysk
1787 70 09
antracyt mat, lakierowany
1787 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1787
stal szlachetna, lakierowana
1787 70 04
nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
temperatura pracy −20 − +45 °C
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Nr zam.

REGULATORY TEMPERATURY
NOWOŚĆ

od str.T33

5 − 30 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Wymagany jest przewód neutralny!
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
W połączeniu ze sterownikiem załączającym OWK, kanał
OWK jest również załączany na nastawioną wartośc
opóźnienia niezaleznie od poziomu natężenia oświetlenia.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności
(np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał.
w połączeniu ze ściemn. BLC tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
kremowy, połysk
71 02
*2030
śnieżnobiały, połysk
2030 71 09
*
antracyt, mat lakierowany
71 06
*2030
alu, mat lakierowany
2030 71 24
*
stal szlachetna, lakierowana
*2030 71 04

NOWOŚĆ

od str.T33
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Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
kremowy, połysk
71 02
*2031
śnieżnobiały, połysk
2031 71 09
*
antracyt, mat lakierowany
71 06
*2031
alu, mat lakierowany
2031 71 24
*
stal szlachetna, lakierowana
*2031 71 04
5 − 30 °C
napięcie znamionowe 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A~;
napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 4 A=;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 77
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą
załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi
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K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T33

Nr zam.

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
zmiennym i elementem centralnym
kremowy, połysk
71 02
*2026
śnieżnobiały, połysk
2026 71 09
*
antracyt, mat lakierowany
71 06
*2026
alu, mat lakierowany
2026 71 24
*
stal szlachetna, lakierowana
*2026 71 04

NOWOŚĆ

od str.T32

Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym
z zestykiem zmiennym i elementem centralnym
kremowy, połysk
71 02
*2043
śnieżnobiały, połysk
2043 71 09
*
antracyt, mat lakierowany
71 06
*2043
alu, mat lakierowany
2043 71 24
*
stal szlachetna, lakierowana
*2043 71 04
0 − 40 °C,
napięcie znamionowe 230 V~,
częstotliwość 50/60 Hz
prąd znamionowy 8 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
przedziały czasowe 6 na dzień/tydzień

napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
prąd zestyku "chłodzenie" 5 A;
obciążalność indukcyjna "chłodzenie" przy cos ϕ 0,6=2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C

Wymagany jest przewód neutralny!

Wymagany jest przewód neutralny!

do numerów zam. 0161, 7590 00 76
z nadrukiem
do ogrzewania lub klimatyzacji
do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa
za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli
z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez
oprogramowanie
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym
z programem tygodniowym i dniowym
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
z funkcją "przyjęcie"
z funkcją ochrony zaworów
z funkcją ochrony przed zamarzaniem
wskazanie temperatury zadanej i aktualnej
z licznikiem godzin pracy
logika rozmyta (fuzzy Logic)
temperatura komfortowa, standardowa i nocna
z samouczącą się krzywą grzania
z wbudowanym czujnikiem temperatury
z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika
temperatury podłogi
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk przestawia się.
do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
do ogrzewania lub klimatyzacji
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury podłogi z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i 2 diodami LED
kremowy, połysk
71
*2034
śnieżnobiały, połysk
2034 71
*
antracyt, mat lakierowany
71
*2034
alu, mat lakierowany
2034 71
*
stal szlachetna, lakierowana
*2034 71

02
09
06
24
04

Przyłącza czujników

10 − 50 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
różnica temperatury załączania ok. 1 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 5 °C;
długość przewodu czujnika 4 m

Płytka centralna do przyłącza czujników
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
stal szlachetna, lakierowana

7594 04 02
7594 04 09
7594 04 04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam. 7594 10 01
Jeśli nastawiona temp. zostaje przekroczona,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
Czujnik zamienny nr zam. 0161
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem
z diodami sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz
tryb nocny
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

z nacięciami do cyrkulacji powietrza
do np. czujnika temperatury PT100

ROLLO TEC®
Przyciski

NOWOŚĆ

od str.T35

Przycisk RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy, połysk
1770 70 02
śnieżnobiały, połysk
1770 70 09
antracyt mat, lakierowany
1770
06
*1770 70
alu mat, lakierowany
70 24
*
stal szlachetna nierdzewna
1770 70 04
przypisywany czas ruchu 4 sek − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
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K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T35

Przycisk RolloTec® z przyłączem czujników
kremowy, połysk
1771 70 02
śnieżnobiały, połysk
1771 70 09
antracyt mat, lakierowany
1771 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1771
stal szlachetna nierdzewna
1771 70 04
wartość natężenia oświetlenia ok. 5 − 80 lx
przypisywany czas ruchu 4 sek − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Nr zam.

Przyciski z pamięcią

NOWOŚĆ

od str.T35

przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenie/opuszczanie
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

NOWOŚĆ

od str.T35
Przyciski radiowe

NOWOŚĆ

od str.T35

Przycisk RolloTec® z pamięcią w wersji płaskiej
kremowy, połysk
1756 70 02
śnieżnobiały, połysk
1756 70 09
antracyt mat, lakierowany
1756 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1756
stal szlachetna nierdzewna
1756 70 04

Przycisk RolloTec® z pamięcią z przyłączem
czujników
kremowy, połysk
1757 70 02
śnieżnobiały, połysk
1757 70 09
antracyt mat, lakierowany
1757 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1757
stal szlachetna nierdzewna
1757 70 04
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podnoszenie/opuszczanie
przy przyciśnięciu > 3,5 sek.

Przycisk radiowy RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy, połysk
1758 70 02
śnieżnobiały, połysk
1758 70 09
antracyt mat, lakierowany
1758 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1758
stal szlachetna nierdzewna
1758 70 04

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy

NOWOŚĆ

od str.T35

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników
kremowy, połysk
1759 70 02
śnieżnobiały, połysk
1759 70 09
antracyt mat, lakierowany
1759
06
*1759 70
alu mat, lakierowany
70 24
*
stal szlachetna nierdzewna
1759 70 04
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Łączniki czasowe

NOWOŚĆ

od str.T35

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
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Łącznik czasowy RolloTec® Easy
z wyświetlaczem
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1762 71 02
1762 71 09
71 06
*1762
71 24
*1762
1762 71 04

czasy jazdy 2 góra/dół;
rezerwa zasilania > 6 godz.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem
proste programowanie czasów jazdy
z trybem szybkiego programowania
programowanie jest możliwe do 6 godzin
po zdjęciu mechanizmu
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
2 bloki programowe po−pt i sob−nd
duży wyświetlacz

113

K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T35

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem
kremowy, połysk
1774 70 02
śnieżnobiały, połysk
1774 70 09
antracyt mat, lakierowany
1774 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1774
stal szlachetna, lakierowana
1774 70 04
czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.

Nr zam.

Pierścienie oddzielające

NOWOŚĆ

Pola opisowe

Pole opisowe do montażu w pierścieniu
oddzielającym
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
stal szlachetna, lakierowana

NOWOŚĆ

z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji

NOWOŚĆ

od str.T35

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
przyłączony czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
wykorzystywany do zmierzchowego opuszczania rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
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Element centralny do gniazda głośnikowego
i płytką nośną do przyłączy miniaturowych
kremowy, połysk, pojedynczy,
1184 70 02
1 otwór wyłamywany

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem i przyłączem czujników
kremowy, połysk
1775 70 02
śnieżnobiały, połysk
1775 70 09
antracyt mat, lakierowany
1775 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1775
stal szlachetna, lakierowana
1775 70 04
wartość natężenia oświetlenia ok. 1 − 76 lx
wartość zmierzchowa ok. 6 − 300 lx
czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.

1905 00 02
1905 00 69
1905 70 04

Pole opisowe o wysokości 6 mm

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

Pierścień oddzielający do płytki centralnej
kremowy, połysk
1108 70 02
śnieżnobiały, połysk
1108 70 09
antracyt mat, lakierowany
1108 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1108
stal szlachetna, lakierowana
1108 70 04

śnieżnobiały, połysk, pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

1184 70 09

antracyt mat, lakierowany,
pojedynczy, 1 otwór wyłamywany

*1184 70 06

alut mat, lakierowany,
pojedynczy, 1 otwór wyłamywany

*1184 70 24

stal szlachetna nierdzewna,
pojedynczy, 1 otwór wyłamywany

1184 70 04

kremowy, połysk, podwójny
śnieżnobiały, podwójny

1186 70 02
1186 70 09

antracyt mat, lakierowany, podwójny
alu mat, lakierowany, podwójny
stal szlachetna nierdzewna,
podwójny

70 06
*1186
1186
70 24
*
1186 70 04

do numerów zam. 4505 02, 4505 01

NOWOŚĆ

Element centralny do gniazda antenowego
2- i 3-wyjściowego
kremowy, połysk
1201 70 02
śnieżnobiały, połysk
1201 70 09
antracyt mat, lakierowany
1201 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1201
stal szlachetna nierdzewna
1201 70 04
do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01,
53 4553 10, 53 4553 20
z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT

Płytka centralna do gniazda antenowego
4-wyjściowego
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
antracyt
alu
stal szlachetna, lakierowana

1484
1484
1484
1484
1484

02
09
1606
1404
04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
do numerów zam. 4594
z 2 dodatkowymi wyjściami SAT (gniazdo F)

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

Dane / Telekomunikacja

NOWOŚĆ

Nr zam.

NOWOŚĆ

Element centralny do gniazda TAE i głośnikowego
kremowy, połysk
1035 70 02
śnieżnobiały, połysk
1035 70 09
antracyt mat, lakierowany
1035 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1035
stal szlachetna nierdzewna
1035 70 04
do numerów zam. 4572 0.., 4573 0.., 7504 00 04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex; EFB Electronic; Fröhlich + Walter; Intracom
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE: Dehn

NOWOŚĆ

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy, połysk
1407 70 02
śnieżnobiały, połysk
1407 70 09
antracyt mat, lakierowany
1407 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1407
stal szlachetna nierdzewna
1407 70 04

moduły:
Diamond; Reichle&De−Massari
z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

NOWOŚĆ

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 4556
gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena

Płytka centralna do gniazda modularnego Krone
kremowy, połysk
1464 02
śnieżnobiały, połysk
1464 09
alu mat, lakierowany
1464 14 04
*
antracyt mat, lakierowany
*1464 16 06
Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

NOWOŚĆ

Płytka centralna do modułu podwójnego
Reichle&De-Massari
kremowy, połysk
1461 02
śnieżnobiały, połysk
1461 09
alu mat, lakierowany
1461 14 04
*
antracyt mat, lakierowany
16 06
*1461
stal szlachetna, lakierowana
1461 04

gniazda modularne:
Krone; Thomas & Betts
sprzęgła światłowodowe:
3M; Krone; mvk

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy, połysk
1409 70 02
śnieżnobiały, połysk
1409 70 09
antracyt mat, lakierowany
1409 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1409
stal szlachetna nierdzewna
1409 70 04

z płytką nośną
do gniazda modularnego Krone kat. 5, kat. 5e i kat. 6
do światłowodowych łączy wtykowych Krone MT−RJ
Jack´s
do światłowodowych łączy wtykowych 3M Volition
z kątem nachylenia wyjścia 30°
podwójna
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 4576
gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego podwójnego

NOWOŚĆ

Płytka centralna do 1 lub 2 modułów pojedynczych
Reichle&De-Massari
kremowy, połysk
1472 02
śnieżnobiały, połysk
1472 09
alu mat, lakierowany
1472
04
*1472 14
antracyt mat, lakierowany
16 06
*

NOWOŚĆ

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

do numerów zam. 4540..
Pole opisowe o wysokości 6 mm

moduły:
Reichle&De-Massari
z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

Element centralny z zasuwami chroniącymi przed
kurzem z polem opisowym
kremowy, połysk
1170 70 02
śnieżnobiały, połysk
1170 70 09
antracyt mat, lakierowany
1170 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1170
stal szlachetna, lakierowana
1170 70 04

NOWOŚĆ

Element centralny z zasuwami chroniącymi przed
kurzem z polem opisowym
kremowy, połysk
1182 70 02
śnieżnobiały, połysk
1182 70 09
antracyt mat, lakierowany
1182 70 06
*
alu mat, lakierowany
70 24
*1182
stal szlachetna, lakierowana
1182 70 04
do numerów zam. 4541 ..
Pole opisowe o wysokości 6 mm
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POWIERZCHNIE, RAMKI /
ELEMENTY WIERZCHNIE / ELEMENTY CENTRALNE
Tworzywo sztuczne z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor kremowy

podobny do RAL 1013

kolor brązowy

podobny do RAL 3011

Metal, matowany
aluminium jasny brąz lakierowany

NAŁOŻONY PŁASZCZ METALOWY

aluminium złoty eloksalowany
stal szlachetna

Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy
wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną szmatką,

Pojedyncze artykuły, które ze wzglądów

która nie pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach

technicznych nie mają nakładanego płaszcza

należy użyć powszechnie stosowanych środków

metalowego są lakierowane.

czyszczących do szkła. Użycie środków żrących oraz
środków czyszczących zawierających kwasy może

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
DUROPLASTU
Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy

prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

POWIERZCHNIE LAKIEROWANE

wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną szmatką,

Ramki, klawisze, elementy centralne i inne elementy

która nie pozostawia włosia. Przy silnych

wierzchnie należy przecierać miękką, wilgotną szmatką,

zabrudzeniach zaleca się używanie środka

która nie pozostawia włosia. Przy silnych zabrudzeniach

czyszczącego z mydłem. Użycie środków żrących oraz

należy użyć powszechnie stosowanych środków

środków czyszczących

czyszczących do szkła. Użycie środków żrących oraz

zawierających kwasy może prowadzić do uszkodzenia

środków czyszczących zawierających kwasy może

elementów z tworzywa.

prowadzić do uszkodzenia elementów z tworzywa.

STAL SZLACHETNA
Przy silnych zabrudzeniach należy użyć środków
przeznaczonych do czyszczenia stali szlachetnej.
Proszę przestrzegać instrukcji sposobu użycia.
Tworzywa sztuczne nie mogą być czyszczone za
pomocą takich preparatów.
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ARSYS
Seria podtynkowa

Eleganckie wzornictwo, urzekające ponadczasowe kolory i materiały jak np. stal szlachetna oferują
Państwu dokładnie takie możliwości wyboru jakich wymagają różne style urządzenia wnętrz.

 Możliwe kolory: kremowy, śnieżnobiały, brązowy, metal
złoty, stal szlachetna, metal jasnobrązowy

Berker ARSYS GOLD:
 Nowy wariant kolorystyczny dla klientów, którzy przy
pomocy detali pragną nadać wnętrzom luksusowy
charakter
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

Ramki

Ramki

stal szlachetna nierdzewna,
pojedyncza

1314 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
podwójna pionowa

1324 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
potrójna pionowa

1334 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
poczwórna pionowa

1344 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
pięciokrotna pionowa

1354 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
podwójna pozioma

1364 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
potrójna pozioma

1374 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
poczwórna pozioma

1384 00 04

stal szlachetna nierdzewna,
pięciokrotna pozioma

1394 00 04

Ramki

od str.T61

kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,
kremowy,

pojedyncza
podwójna pionowa
potrójna pionowa
poczwórna pionowa
pięciokrotna pionowa
podwójna pozioma
potrójna pozioma
poczwórna pozioma
pięciokrotna pozioma

1313
1323
1333
1343
1353
1363
1373
1383
1393

00
00
00
00
00
00
00
00
00

02
02
02
02
02
02
02
02
02

od str.T61

Ramki

od str.T61

śnieżnobiały, pojedyncza
śnieżnobiały, podwójna pionowa
śnieżnobiały, potrójna pionowa
śnieżnobiały, poczwórna pionowa
śnieżnobiały, pięciokrotna pionowa
śnieżnobiały, podwójna pozioma
śnieżnobiały, potrójna pozioma
śnieżnobiały, poczwórna pozioma
śnieżnobiały, pięciokrotna pozioma

1313
1323
1333
1343
1353
1363
1373
1383
1393

00
00
00
00
00
00
00
00
00

69
69
69
69
69
69
69
69
69

Ramki
Ramki

od str.T61

brązowy,
brązowy,
brązowy,
brązowy,
brązowy,
brązowy,
brązowy,
brązowy,
brązowy,

pojedyncza
podwójna pionowa
potrójna pionowa
poczwórna pionowa
pięciokrotna pionowa
podwójna pozioma
potrójna pozioma
poczwórna pozioma
pięciokrotna pozioma

1313
1323
1333
1343
1353
1363
1373
1383
1393

00
00
00
00
00
00
00
00
00

01
01
01
01
01
01
01
01
01

od str.T61

złoty,
złoty,
złoty,
złoty,
złoty,
złoty,
złoty,
złoty,
złoty,

pojedyncza
podwójna pionowa
potrójna pionowa
poczwórna pionowa
pięciokrotna pionowa
podwójna pozioma
potrójna pozioma
poczwórna pozioma
pięciokrotna pozioma

1314
1324
1334
1344
1354
1364
1374
1384
1394

00
00
00
00
00
00
00
00
00

02
02
02
02
02
02
02
02
02

Ramki
czerwony, pojedyncza
czerwony, podwójna pionowa
czerwony, podwójna pozioma

Ramki

od str.T61
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jasny brąz, metal,
pojedyncza

1314 00 01

jasny brąz, metal,
podwójna pionowa

1324 00 01

jasny brąz, metal,
potrójna pionowa

1334 00 01

jasny brąz, metal,
poczwórna pionowa

1344 00 01

jasny brąz, metal,
pięciokrotna pionowa

1354 00 01

jasny brąz, metal,
podwójna pozioma

1364 00 01

jasny brąz, metal,
potrójna pozioma

1374 00 01

jasny brąz, metal,
poczwórna pozioma

1384 00 01

jasny brąz, metal,
pięciokrotna pozioma

1394 00 01

1313 00 62
1323 00 62
1363 00 62

od str.T61

Pierścień uszczelniający, do montażu ściśle
przylegającego do ściany, urządzeń podtynkowych
czarny, do ramek pojedynczych
czarny, do ramek podwójnych
czarny, do ramek potrójnych

1056 00
1057 00
1058 00

Przy dezynfekcji gładkich ścian pierścienie gumowe
zapobiegają wniknięciu środków czyszczących
do instalacji.
do montażu pionowego i poziomego

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Puszki natynkowe

Puszka natynkowa potrójna

Puszka natynkowa pojedyncza
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
czerwony
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

53 1029
53 1029
1029 00
1029 00
1029 90
1029 90

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
czerwony
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

00 62
00 69
01
62
11
04

Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.

Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry i od dołu

z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i po środku każdego z boków
do montażu pionowego i poziomego

Dodatki: Płytka denka samogasnąca pojedyncza

1021 12

Dodatki: Płytka denka samogasnąca do puszki natynkowej
potrójnej

z nadrukiem
do puszki natynkowej pojedynczej
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

z nadrukiem
do puszki natynkowej potrójnej
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

53 1030
53 1030
1030 00
1030 00
1030 90
1030 90

00 62
00 69
01
62
11
04

GNIAZDA
Gniazda z uziemieniem

głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy
podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji
natynkowej.
z wprowadzeniem przewodu i kanału
wprowadzenie kabla możliwe od góry, od dołu
i w 2 miejscach na każdym z boków
do montażu pionowego i poziomego
Dodatki: Płytka denka samogasnąca do puszki natynkowej
podwójnej
kremowy

1021 32

kremowy

Puszka natynkowa podwójna
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
czerwony
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

00 62
00 69
01
62
11
04

głębokość zabudowy 33,5 mm

głębokość zabudowy 33,5 mm

kremowy

53 1031
53 1031
1031 00
1031 00
1031 90
1031 90

1021 22

z nadrukiem
do puszki natynkowej podwójnej
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

Gniazdo z uziemieniem
kremowy,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6575 00 02

śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6575 00 69

brązowy,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6575 00 01

czerwony,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6575 00 62

zielony,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6575 00 63

jasny brąz, metal,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6574 00 01

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6574 00 04

16 A, 250 V~
1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowowindowymi
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Gniazda bez uziemienia

Wkładki jarzeniowe

Gniazdo bez uziemienia
6115
6115
6115
6114
6114

00
00
00
00
00

02
69
01
01
04

Wkładka jarzeniowa do gniazda SCHUKO
z lampką kontrolną

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna

61
61
61
61
61

kremowy,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6115 01 02

śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6115 01 69

brązowy,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6115 01 01

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
stal szlachetna, lakierowana

jasny brąz, metal,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6114 01 01

16 A, 250 V~, 50/60 Hz

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

61 6114 01 04

śnieżnobiały, 230 V~, 1,5 mA
jako element zastępczy

Gniazda SCHUKO z zab. przed przeciążeniem

Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową
i polem opisowym
00
00
00
90

02
69
01
04

z nadrukiem
z lampami kontrolnymi wskazującymi status
praca/usterka
z akustyczną sygnalizacją błędu
z zaciskami śrubowymi

ochrona przed dotykiem.

2−biegunowe
z zaciskami śrubowymi
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
Gniazda SCHUKO

Gniazda SCHUKO

Gniazdo SCHUKO z pokrywą
kremowy,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4747 00 02

śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4747 00 69

brązowy,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4747 00 01

jasny brąz, metal,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4757 00 01

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4757 00 04

złoty,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4757 00 02

Gniazdo SCHUKO
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty
czerwony

4715
4715
4715
4714
4714
4714
4715

kremowy, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4735 00 02

śnieżnobiały, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4735 00 69

brązowy, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4735 00 01

jasny brąz, metal,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4734 00 01

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4734 00 04

złoty, z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4734 00 02

00
00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02
62

16 A, 250 V~
Nadaje się szczególnie do kombinacji wielu gniazd przy
użyciu wtyczek kątowych.

16 A, 250 V~
1Podwyższona

4152
4152
4152
4152

Pole opisowe o wysokości 6 mm

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 8 mm
1Podwyższona

1609

ochrona przed dotykiem.

z zaciskami wtykowymi

1Podwyższona

ochrona przed dotykiem.

z nadrukiem
możliwość wyboru położenia wnętrza skokowo o 45°
możliwość zdjęcia pokrywy przy jej odchyleniu
do pozycji końcowej
z zaciskami wtykowymi

Gniazdo SCHUKO z lampką kontrolną
i nadrukiem "EDV"
czerwony

4161 01 82

16 A, 250 V~
prąd jarzeniówek 1,5 mA
Zamiennik wkładka jarzeniowa nr zam. 1609
Element centralny oznaczony kolorem.
z białym nadrukiem "EDV"
w komplecie z wkładką jarzeniową
z zaciskami śrubowo−windowymi
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Gniazdo SCHUKO z pokrywą i listwą opisową
kremowy,
4748 00 02
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4748 00 69

brązowy,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4748 00 01

jasny brąz, metal,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4758 00 01

stal szlachetna nierdzewna,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4758 00 04

złoty,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

4758 00 02

16 A, 250 V~
Nadaje się szczególnie do kombinacji wielu gniazd przy
użyciu wtyczek kątowych.
1Podwyższona

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1415
1415
1415
1416
1416
1416

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

Soczewki przezroczyste z symbolem światła,
klucza, drzwi, neutralna oraz neutralna czerwona.
do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego samopowrotnego 2−bieg.
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami
i polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna

1415
1415
1415
1416
1416

02
02
02
02
02

02
69
01
01
04

Do opisania np. nazwisko, wskazówki.
Soczewki przezroczyste z symbolem światła,
klucza, drzwi, neutralna oraz neutralna czerwona.

ochrona przed dotykiem.

Pole opisowe o wysokości 6 mm
z nadrukiem
możliwość wyboru położenia wnętrza skokowo o 45°
możliwość zdjęcia pokrywy przy jej odchyleniu
do pozycji końcowej
z zaciskami wtykowymi

ELEMENTY WIERZCHNIE

Pole opisowe o wysokości 6 mm
do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego samopowrotnego 2−bieg.
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

Klawisze

Klawisz
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1405
1405
1405
1404
1404
1404

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

Klawisz z nadrukiem "0"
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1425
1425
1425
1424
1424
1424

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego

Klawisz z czerwoną soczewką z nadrukiem "0"
Klawisz z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1426
1426
1426
1436
1436
1436

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

Do opisania np. nazwisko, wskazówki.
Pole opisowe o wysokości 6 mm

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1417
1417
1417
1418
1418
1418

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

do łącznika klawiszowego 2− i 3−biegunowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku grupowego z portem magistralnym
1−krotnego

do łącznika klawiszowego uniwersalnego, krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Klawisze
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki"
1435
1435
1435
1434
1434
1434

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

do łącznika wieloklawiszowego
do łącznika wieloklawiszowego przyciskowego
i grupowego wieloklawiszowego przyciskowego
przycisku z portem magistralnym 2−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 2−krotnego

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałki"

1437 00 02
1437 00 69
1437 00 01

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

do łącznika wieloklawiszowego
do łącznika wieloklawiszowego przyciskowego
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
do przycisku z portem magistralnym 2−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 2−krotnego

Klawisze do łacznika 3-klawiszowego
kremowy
*1465
śnieżnobiały
*1465
brązowy
*1465
jasny brąz, metal
*1465
stal szlachetna nierdzewna
*1465

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

1435
1435
1435
1434
1434
1434

01
01
01
01
01
01

02
69
01
01
04
02

do numerów zam. 3035 20, 5035 20, 7514 20 00
do łącznika żaluzjowego
wieloklawiszowego/żaluzjowego wieloklaw.
przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 2−krotnego

03
03
03
03
03
03

02
69
01
01
04
02

do łącznika wieloklawiszowego grupowego
przyciskowego jako 2−bieg. wieloklawiszowy łącznik
żaluzjowy z pozycją środkową
do przycisku grupowego z portem magistralnym
2−krotnego
Łączniki na kartę hotelową

Łącznik na kartę hotelowąnasadka z nadrukiem
i czerwoną soczewką

od str.T6

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1435
1435
1435
1434
1434
1434

do numerów zam. 5034 04, 7514 21 00

do numerów zam. 63 3023

Klawisze z nadrukiem symbolu "strzałka"

02
69
01
01
04
02

do łącznika wielokl. grupowego przycisk. jako 2−bieg.
klaw. łącznik żaluzjowy z pozycją środkową
do przycisku grupowego z portem magistralnym
1−krotnego

Podświetlenie jest realizowane przy wykorzystaniu
wyłącznie jednej wkładki jarzeniowej.

NOWOŚĆ

03
03
03
03
03
03

do numerów zam. 5034 04, 7514 11 00

Klawisze z czerwoną soczewką
kremowy
śnieżnobiały
brązowy

1405
1405
1405
1404
1404
1404

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1641
1641
1641
1641
1641

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

maksymalna szerokość karty 54 mm;
maksymalna grubość karty 1,4 mm
Inne nadruki na indywidualne zamówienie.
do numerów zam. 5056, 5056 01
z nadrukiem "Hotelcard"
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do nasadek na kartę hotelową
Łączniki cięgłowe

Element centralny do łącznika cięgłowego
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1147
1147
1147
1147
1147

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

do numerów zam. 3956 19, 3962, 3966
Łączniki żaluzjowe obrotowe

Element centralny z pokrętłem do łącznika
żaluzjowego obrotowego
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty/śnieżnobiały

1077
1077
1077
1077
1077
1077

00
00
00
01
01
01

02
69
01
01
04
02

do numerów zam. 53 3841, 53 3842
z nadrukiem
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Łączniki żaluzjowe na klucz

Element centralny do łącznika żaluzjowego na
klucz

Element centralny z zamkiem do łącznika
żaluzjowego
kremowy,
1079 00 02

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

1504
1504
1504
1504
1504

00
00
00
90
90

12
79
11
21
14

śnieżnobiały,
wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 00 69

brązowy,
wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 00 01

jasny brąz, metal,
wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 03 01

stal szlachetna nierdzewna,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

1079 03 04

Element centralny z polem opisowym do łącznika
przyciskowego i sygnalizator świetlny E10

złoty/śnieżnobiały,
wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 03 02

kremowy
śnieżnobiały
brązowy

kremowy, wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 01 02

Przyciski i klosze − patrz mechanizmy.
Do łącznika przyciskowego z pokrywą,
zastosować pokrywę, nr zam. 1140 ..

śnieżnobiały, wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 01 69

Pole opisowe o wysokości 6 mm

brązowy, wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 01 01

Element centralny do łącznika i sygnalizatora
świetlnego E10

jasny brąz, metal,
wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 04 01

jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

stal szlachetna nierdzewna,
wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 04 04

złoty/śnieżnobiały,
wyjęcie klucza
możliwe w 3 pozycjach

1079 04 02

Wkładka patentowa patrz mechanizmy.
do numerów zam. 3822 10, 3831 10
z nadrukiem
do wkładki patentowej
do zamków centralnych
Sygnalizatory świetlne

1165 00 02
1165 00 69
1165 00 01

do numerów zam. 5101 10, 53 5101

1165 01 01
1165 01 04
1165 01 02

Przyciski, jarzeniówki i klosze patrz mechanizmy.
do numerów zam. 5101 10, 53 5101
mocowany na wcisk

Klosz do sygnalizatora świetlnego E10

Klucze zapasowe i inne zamki (max. 24)
na indywidualne zamówienie.
do numerów zam. 3851, 3852

jasny

z nadrukiem
z funkcją załączania na stałe lub załączania
chwilowego
z 2 kluczami

Element centralny z zamkiem do łącznika
żaluzjowego
kremowy, wyjęcie klucza
1079 02 02
możliwe w pozycji środkowej
śnieżnobiały, wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 02 69

brązowy, wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 02 01

jasny brąz, metal,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

1079 05 01

stal szlachetna nierdzewna,
wyjęcie klucza możliwe
w pozycji środkowej

1079 05 04

złoty/śnieżnobiały, wyjęcie klucza
możliwe w pozycji środkowej

1079 05 02

1247 00 04

Nadrukowane teksty na tylnej stronie stają się widoczne,
w lustrzanym odbiciu, tylko po zaświeceniu sygnalizatora.
Z 10 polami opisowymi: proszę czekać, proszę wchodzić,
nie wchodzić, proszę o ciszę, następny proszę, winda
jedzie , symbol "strzałka', zajęte,
2 x neutralne.
do numerów zam. 53 5101
bez możliwości przyciskania
z polami opisowymi

Element centralny do sygnalizatora świetlnego E14
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1167
1167
1167
1167
1167

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

Jarzeniówki i klosze, patrz mechanizmy.
do numerów zam. 53 5131 02

Klucze zapasowe i inne zamki (max. 24)
na indywidualne zamówienie.
do numerów zam. 3851, 3852
z nadrukiem
tylko z funkcją załączania chwilowego
z 2 kluczami
Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Ściemniacze obrotowe

Przyciski radiowe

Element centralny z pokrętłem regulacyjnym
do ściemniacza obrotowego
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1135
1135
1135
1134
1134
1134

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

Przycisk radiowy BLC

od str.T13

00
00
00
00
00
00

02
69
01
11
04
12

Mechanizmy BLC patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.

do ściemniaczy obrotowych
do niskonapięciowych ściemniaczy obrotowych
do ściemniaczy obrotowych Tronic®
do uniwersalnych ściemniaczy obrotowych
do rozszerzenia uniwersalnego ściemniacza
obrotowego
do elektronicznego potencjometru obrotowego

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min. (ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V

Przycisk do ściemniacza seryjnego
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana
złoty

1760
1760
1760
1760
1760
1760

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30

do numerów zam. 2861 10, 2862 10, 2885, 2891 10,
2819 01, 2860 10, 2866 10, 2867 10, 2874

NOWOŚĆ

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

00 02
*1765
00 69
*1765
1765
01
*1765 00
11
*1765 00
04
*1765 00
00 12
*

do numerów zam. 2901
do ściemniacza uniwersalnego seryjnego
do sterowania 2 niezależnymi grupami oświetlenia
z 2 zasadami obsługi powierzchni dla każdego
wyjścia

Nasadki czujników ruchu BLC

Nasadka czujnika ruchu BLC 180

BLC BERKER LIGHT CONTROL
Przyciski

od str.T14

Przycisk BLC

od str.T13

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1761
1761
1761
1761
1761
1761

00
00
00
00
00
00

02
69
01
11
04
12

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2907, 2912
z 2 zasadami obsługi powierzchni
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do rozszerzeń sterowników BLC

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1783
1783
1783
1783
1783

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)
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ARSYS
Nr zam.

od str.T15

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone
kremowy
1784 00 02
śnieżnobiały
1784 00 69
brązowy
1784 00 01
jasny brąz, lakierowany
1784 90 11
stal szlachetna, lakierowana
1784 90 04

Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1786
1786
1786
1786
1786

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

od str.T14

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności
(np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał. w połączeniuze
ściemniaczem BLC tylko przy użyciu rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
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nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóźnienia ok. 2 min.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2908, 2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia
nasadki czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
(tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
(tylko załączanie)
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone

od str.T15

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1787
1787
1787
1787
1787

00
00
00
90
90

REGULATORY TEMPERATURY
NOWOŚĆ

02
69
01
11
04
od str.T33

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 − 80 /4 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

5 − 30 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Wymagany jest przewód neutralny!
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą
załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trawania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
ze zoptymalizowaną soczewką
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości
z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
praca impulsowa z czasem bezczynności
(np. dzwonek)
możliwość zapamiętania jasności zał.
w połączeniu ze ściemn. BLC tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie)
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
kremowy
00 02
*2030
śnieżnobiały
2030
69
*2030 00
brązowy
00 01
*
jasny brąz, lakierowany
90 11
*2030
stal szlachetna, lakierowana
*2030 90 04

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą
kremowy
00 02
*2031
śnieżnobiały
2031
69
*2031 00
brązowy
00 01
*
jasny brąz, lakierowany
90 11
*2031
stal szlachetna, lakierowana
*2031 90 04
5 − 30 °C
napięcie znamionowe 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A~;
napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 4 A=;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4 °C
Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 77
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą
załączenie
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi
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Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury pomieszczenia z zestykiem
zmiennym i elementem centralnym
kremowy
00 02
*2026
śnieżnobiały
2026
69
*2026 00
brązowy
00 01
*
jasny brąz, lakierowany
90 11
*2026
stal szlachetna, lakierowana
*2026 90 04

Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T32

napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 4 A;
prąd zestyku "chłodzenie" 5 A;
obciążalność indukcyjna "chłodzenie" przy cos ϕ 0,6=2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C

0 − 40 °C,
napięcie znamionowe 230 V~,
częstotliwość 50/60 Hz
prąd znamionowy 8 A;
obciążalność indukcyjna przy cos ϕ 0,6 = 2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
przedziały czasowe 6 na dzień/tydzień

Wymagany jest przewód neutralny!

Wymagany jest przewód neutralny!

Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk przestawia się.

do numerów zam. 0161, 7590 00 76

do numerów zam. 7590 00 76
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
do ogrzewania lub klimatyzacji
z termicznym sprzężeniem zwrotnym
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

NOWOŚĆ

od str.T33

Regulator temperatury ze sterowaniem czasowym
z zestykiem zmiennym i elementem centralnym
kremowy
00 02
*2043
śnieżnobiały
2043
69
*2043 00
brązowy
00 01
*
jasny brąz, lakierowany
90 11
*2043
stal szlachetna, lakierowana
*2043 90 04

Regulator temperatury podłogi z zestykiem
rozwiernym, elementem centralnym, łącznikiem
i 2 diodami LED
kremowy
00 02
*2034
śnieżnobiały
2034 00 69
*
brązowy
00 01
*2034
jasny brąz, lakierowany
2034 90 11
*
stal szlachetna, lakierowana
*2034 90 04
10 − 50 °C
napięcie znamionowe 250 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd znamionowy 10 A;
różnica temperatury załączania ok. 1 °C;
nocne obniżenie temperatury ok. 5 °C;
długość przewodu czujnika 4 m

z nadrukiem
do ogrzewania lub klimatyzacji
do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa
za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli
z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez
oprogramowanie
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym
z programem tygodniowym i dniowym
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
z funkcją "przyjęcie"
z funkcją ochrony zaworów
z funkcją ochrony przed zamarzaniem
wskazanie temperatury zadanej i aktualnej
z licznikiem godzin pracy
logika rozmyta (fuzzy Logic)
temperatura komfortowa, standardowa i nocna
z samouczącą się krzywą grzania
z wbudowanym czujnikiem temperatury
z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika
temperatury podłogi
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi

Wymagany jest przewód neutralny!
Jeśli nastawiona temp. zostaje przekroczona,
zestyk otwiera się.
do numerów zam. 7590 00 76
Czujnik zamienny nr zam. 0161
z nadrukiem
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
temperatury
z łącznikiem
z diodami sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz
tryb nocny
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie
bezprądowym
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
z zaciskami wtykowymi
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Przyłącza czujników

Płytka centralna do przyłącza czujników
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7594
7594
7594
7594

04
04
04
04

02
09
04
03

od str.T35

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

12
79
11
21
14
12

wartość natężenia oświetlenia ok. 5 − 80 lx
przypisywany czas ruchu 4 sek − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1
sek.

do numerów zam. 7594 10 01
z nacięciami do cyrkulacji powietrza
np. czujnika temperatury PT100

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..

ROLLOTEC®
Przyciski

z nadrukiem symbolu "strzałki"
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy

Przycisk RolloTec® w wersji płaskiej

od str.T35

Przycisk RolloTec® z przyłączem czujników
w wersji płaskiej
kremowy
1771 00
śnieżnobiały
1771 00
brązowy
1771 00
jasny brąz, metal
1771 90
stal szlachetna nierdzewna
1771 90
złoty
1771 90

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1770
1770
1770
1770
1770
1770

00
00
00
90
90
90

12
79
11
21
14
12

przypisywany czas ruchu 4 sek − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu
> 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
z nadrukiem symbolu "strzałki"
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia
poprzez przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę

Przycisk RolloTec® z przyłączem czujników
kremowy
1771 00
śnieżnobiały
1771 00
brązowy
1771 00
jasny brąz, lakierowany
1771 90
stal szlachetna, lakierowana
1771 90

02
69
01
11
04

od str.T35
wartość natężenia oświetlenia ok. 5 − 80 lx
przypisywany czas ruchu 4 sek − 2 min.;
czas ruchu przypisywany przy przyciśnięciu > 4 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu
> 1 sek.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania
centralnego np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia poprzez
przyciśnięcia kierunku "góra" na min 3 sek.
z diodą LED sygnalizującą blokadę
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
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Nr zam.

Nr zam.

Przyciski radiowe

od str.T35

Przycisk radiowy RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy
1758 00 12
śnieżnobiały
1758 00 79
brązowy
1758 00 11
jasny brąz, metal
1758 90 21
stal szlachetna nierdzewna
1758 90 14
złoty
1758 90 12

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników

od str.T35

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy

od str.T35

1759
1759
1759
1759
1759

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników w wersji płaskiej
kremowy
1759 00
śnieżnobiały
1759 00
brązowy
1759 00
jasny brąz, metal
1759 90
stal szlachetna nierdzewna
1759 90
złoty
1759 90

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

12
79
11
21
14
12

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
Przyciski z pamięcią

Przycisk RolloTec® z pamięcią w wersji płaskiej

od str.T35

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1756
1756
1756
1756
1756
1756

00
00
00
90
90
90

12
79
11
21
14
12

przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podn/opuszcz. przy przyciśn.
> 3,5 sek.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.

z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec® do
podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem symbolu "strzałki"

Przycisk RolloTec® z pamięcią z przyłączem
czujników w wersji płaskiej

od str.T35

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1757
1757
1757
1757
1757
1757

00
00
00
90
90
90

12
79
11
21
14
12

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podn/opuszcz. przy przyciśn.
> 3,5 sek.
W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy
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Nr zam.

Nr zam.

Przycisk RolloTec® z pamięcią
z przyłączem czujników

od str.T35

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem i przyłączem czujników
1757
1757
1757
1757
1757

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

od str.T35

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.;
zapamiętanie czasów podn/opuszcz.
przy przyciśn. > 3,5 sek.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 2925, 2975, 2975
01,, 9251 ..
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.

02
69
01
11
04

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet
przyłączony czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
wykorzystywany do zmierzchowego opuszczania rolet
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®

Łączniki czasowe

Łącznik czasowy RolloTec® Easy z wyświetlaczem
kremowy
1762 00 02
śnieżnobiały
1762 00 69
brązowy
1762 00 01
jasny brąz, lakierowany
1762 90 11
stal szlachetna, lakierowana
1762 90 04
czasy jazdy 2 góra/dół;
rezerwa zasilania > 6 godz.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z nadrukiem
proste programowanie czasów jazdy
z trybem szybkiego programowania
programowanie jest możliwe do 6 godzin
po zdjęciu mechanizmu
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
2 bloki programowe po−pt i sob−nd
duży wyświetlacz

od str.T35

00
00
00
90
90

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..

możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem
kremowy
1774
śnieżnobiały
1774
brązowy
1774
jasny brąz, lakierowany
1774
stal szlachetna, lakierowana
1774

1775
1775
1775
1775
1775

wartość natężenia oświetlenia ok. 1 − 76 lx
wartość zmierzchowa ok. 6 − 300 lx
czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym
czasem jazdy.

od str.T35

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

ELEMENTY WIERZCHNIE
Zaślepki

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

czasy jazdy 18 góra/dół;
generator losowy +/− 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/− 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek − 6 min.;
czas pozycjonowania lameli 0 − 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia przy przyciśnięciu > 1 sek.

Zaślepka z elementem centralnym
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1045
1045
1045
1044
1044
1044

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

z płytką nośną
mocowany na wcisk

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia
markizami i roletami.
z fabrycznie przypisanymi 2 programami
z 3 niezależnymi blokami praogramowymi
podtrzymanie pamięci po zaniku napięcia
z programem tygodniowym i dziennym
z przełącznikiem czasu letni/zimowy
program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu
słońca
wyświetlanie czasu następnego ruchu również
dla funkcji astro i funkcji losowej
możliwośc wyłaczenia komend zewnętrznych
oraz centralnych
duży wyświetlacz z symbolami
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny
programowalne położenie lameli po opuszczeniu
żaluzji
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Zaślepka z elementem centralnym
i mocowaniem na śruby
kremowy
śnieżnobiały
brązowy

1045 01 02
1045 01 69
1045 01 01

na płytkę nośną z dużym wycięciem
do indywidualnych wycięć lub otworów
przy instalacji rozwiązań specjalnych
z osłoną przykręcaną
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Pierścień oddzielający do płytki centralnej

Element centralny do gniazda antenowego
2- i 3-wyjściowego

Pierścienie oddzielające

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1108
1108
1108
1108
1108

00
00
00
90
90

02
69
01
11
04

1201
1201
1201
1202
1202
1202

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

01
01
01
00
00
00

02
69
01
01
04
02

do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01,
53 4553 10, 53 4553 20

Pola opisowe

Pole opisowe do montażu w pierścieniu
oddzielającym
kremowy
śnieżnobiały

1905 00 02
1905 00 69

Pole opisowe o wysokości 6 mm

z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT

Element centralny do gniazda antenowego
2- i 3-wyjściowego z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
brązowy

TV/Audio

Element centralny do gniazda głośnikowego
i płytką nośną do przyłączy miniaturowych
z polem opisowym
kremowy, pojedynczy,
1185 00 02

1

1201 00 02
1201 00 69
1201 00 01

do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01,
53 4553 10, 53 4553 20
Pole opisowe o wysokości 6 mm
z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT

1 otwór wyłamywany
śnieżnobiały, pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

1185 00 69

brązowy, pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

1185 00 01

kremowy, podwójny
śnieżnobiały, podwójny
brązowy, podwójny

1187 00 02
1187 00 69
1187 00 01

do numerów zam. 4505 02, 4505 01

Płytka centralna do gniazda antenowego
4-wyjściowego
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1484
1484
1484
1484
1484

02
09
01
11
04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

Pole opisowe o wysokości 6 mm

gniazda antenowe:
Ankaro; Astro; Schwaiger
do numerów zam. 4594

Element centralny do gniazda głośnikowego
i płytką nośną do przyłączy miniaturowych
jasny brąz, metal,
1184 00 01

z 2 dodatkowymi wyjściami SAT (gniazdo F)

pojedynczy,
1 otwór wyłamywany
stal szlachetna nierdzewna,
pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

1184 00 04

złoty, pojedynczy,
1 otwór wyłamywany

1184 00 02

jasny brąz, metal,
podwójny

1186 00 01

stal szlachetna nierdzewna,
ramka podwójny

1186 00 04

złoty, podwójny

1186 00 02

do numerów zam. 4505 02, 4505 01
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Dane / Telekomunikacja

Element centralny do gniazda TAE i głośnikowego
kremowy

śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1035
1035
1035
1034
1034
1034

01
01
01
00
00
00

02
69
01
01
04
02

Płytka centralna do 1 lub 2 modułów pojedynczych
Reichle&De-Massari
kremowy
śnieżnobiały

1472 02
1472 09

Inne kolory na zamówienie.
Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
moduły:
Reichle&De-Massari

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0..
gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex; EFB Electronic; Fröhlich + Walter; Intracom
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE:
Dehn

z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

Element centralny do gniazda TAE
i głośnikowego z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
brązowy

1035 00 02
1035 00 69
1035 00 01

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0..
gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex; EFB Electronic; Fröhlich + Walter; Intracom
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE:
Dehn

Płytka centralna do modułu podwójnego
Reichle&DeMassari
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1461
1461
1461
1461
1461

02
09
01
11
04

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

Pole opisowe o wysokości 6 mm

moduły:
Diamond; Reichle&De−Massari

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1407
1407
1407
1408
1408
1408

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 4556
gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena

Płytka centralna do gniazda modularnego Krone
kremowy
śnieżnobiały

1464 02
1464 09

Inne kolory na zamówienie.
Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

gniazda modularne:
Krone; Thomas & Betts
sprzęgła światłowodowe:
3M; Krone; mvk

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

z płytką nośną
do modułu przyłączeniowego RJ45 kat. 5e i kat. 6
do modułów światłowodowych
z kątem nachylenia wyjścia 30°
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

1409
1409
1409
1410
1410
1410

00
00
00
00
00
00

02
69
01
01
04
02

z płytką nośną
do gniazda modularnego Krone kat. 5, kat. 5e i kat. 6
do światłowodowych łączy wtykowych
Krone MTRJ Jack´s
do światłowodowych łączy wtykowych 3M Volition
z kątem nachylenia wyjścia 30°
podwójna
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 4576
gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego podwójnego
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ARSYS IP44
Nr zam.

Nr zam.

Klawisz z polem opisowym

Element centralny z zasuwami chroniącymi przed
kurzem z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

1182
1182
1182
1182
1182

00
00
00
90
90

stal szlachetna nierdzewna

02
69
01
11
04

1436 10 04

Klawisze do łączników samopowrotnych
na indywidualne zamówienie.
Stopień ochrony IP44 jest zapewniony
tylko z kompletem uszczelniającym,
nr zam. 101000.

do numerów zam. 4541 ..
Pole opisowe o wysokości 6 mm

Pole opisowe o wysokości 6 mm

z nadrukiem "IP 44"
do łącznika klawiszowego uniwersalnego i krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1 krotnego

do płytek nośnych podwójnych z kolorowymi
elementami mocującymi

ELEMENTY WIERZCHNIE IP44
Dodatki

GNIAZDA
Zestaw uszczelniający do wszystkich
urządzeń ARSYS IP44

Gniazda SCHUKO

1010 00

Gniazdo SCHUKO z pokrywą
stal szlachetna nierdzewna

4758 10 04

do numerów zam. 1424 10 04, 1436 10 04, 4758 ..
16 A, 250 V~

do klawiszy i gniazd SCHUKO IP 44

Stopień ochrony IP44 jest zapewniony
tylko z kompletem uszczelniającym,
nr zam. 101000.
Klawisze

Podwyższona ochrona przed dotykiem.

Klawisz
stal szlachetna nierdzewna

1424 10 04

z nadrukiem
z zaciskami wtykowymi

Klawisze do łączników samopowrotnych
na indywidualne zamówienie.
Stopień ochrony IP44 jest zapewniony
tylko z kompletem uszczelniającym,
nr zam. 101000.
z nadrukiem "IP 44"
do łącznika klawiszowego uniwersalnego i krzyżowego
do łącznika klawiszowego przyciskowego
do przycisku z portem magistralnym 1−krotnego
i do przycisku grupowego z portem mag. 1−krotnego

Gniazdo SCHUKO z pokrywą i listwą opisową
stal szlachetna nierdzewna

4758 20 04

16 A, 250 V~
Stopień ochrony IP44 jest zapewniony
tylko z kompletem uszczelniającym,
nr zam. 101000.
Pole opisowe o wysokości 6 mm
z nadrukiem
z zaciskami wtykowymi
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POWIERZCHNIE
RAMKI / ELEMENTY WIERZCHNIE
Glasserie
Szkło z połyskiem
Palazzo
Tworzywo sztuczne Duro−Hom, wysoki połysk
kolor biały, element dekoracyjny marmur
kolor czarny, element dekoracyjny marmur
kolor brązowy, element dekoracyjny drewno korzenne
Pierścienie ozdobne, tworzywo sztuczne metalizowane
pozłacane 24−karatowym złotem
Serie 1930
Tworzywo sztuczne, wysoki połysk
kolor śnieżnobiały
podobny do RAL 9010
kolor czarny
podobny do RAL 8022
ELEMENTY CENTRALNE
GLASSERIE/PALAZZO/SERIE 1930
Tworzywo sztuczne, wysoki połysk
kolor śnieżnobiały
podobny do RAL 9010
kolor czarny
podobny do RAL 8022
POKRĘTŁA METALOWE
mosiężne uszlachetnione
mosiężne chromowane
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SERIE 1930 PORCELANA
MADE BY ROSENTHAL
porcelana, z połyskiem
kolor śnieżnobiały

podobny do RAL 9010

kolor czarny

podobny do RAL 8022

SERIE 1930/GLASSERIE/PALAZZO

Okrągłe
serie podtynkowe
Berker SERIE 1930

Klasyczna a zarazem nowoczesna – seria Berker 1930 w funkconalnym stylu Bauhaus nabiera wyjątkowego charakteru,
tworząc idealne połączenie nowoczesnej techniki z ponadczasowym designem.
Teraz także w postaci prawdziwej porcelany made by Rosenthal.
 Dostępne kolory: snieżnobiały, czarny
Berker GLASSERIE
Rzeczowy design i przejrzystość prawdziwego szkła pozwalają klientom
spełnić najbardziej wyszukane życzenia w wyborze wyjątkowego wystroju wnętrz.
 Replika w stylu Bauhaus z 1920 roku
 Odpowiedni do wnętrz utrzymanych zarówno w starym jak i nowoczesnym stylu
 Dostępne warianty powierzchni: szkło w połączeniu z pokrętłem;
śniażnabiel, czerń, chrom, mosiądz. Design: TECNOLUMEN

Berker PALAZZO
Ekstrawaganckie rozwiązanie wykraczające poza ramy rynkowej codzienności, przeznaczone do
pomieszczeń reprezentacyjnych, łazienek, eleganckich biur i restauracji.
 Wysokogatunkowe materiały z efektownymi elementami imitującymi marmur lub drewno
machoniowe, oprawione w ozdobne pierścienie wykonane z 24-karatowego złota
 Dostępna ornamentyka: czarny marmur, biały marmur, brązowe drewno korzenne
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INSTRUKCJA MONTAŻU
SERIE 1930 PORCELANA MADE BY ROSENTHAL
Ramki porcelanowe Serie 1930 posiadają większą średnicę, by w ten sposób podkreślić zalety wysokogatunkowej porcelany
Rosenthal. Z tego powodu kombinację wielokrotną łączników zalecamy wykonać jako zastosowanie ramek pojedynczych
zgodnie z poniższym schematem.
SCHEMAT MONTAŻU
 W przypadku montażu podtynkowego należy zachować odległość 91 mm pomiędzy środkami puszek. Zalecane jest
stosowanie puszek do kombinacji wielokrotnej firmy Kaiser wraz z pierścieniem dystansującym (nr zam. 1885).

91

20

91

6,5

84,5

 W przypadku montażu w ścianach kartonowo-gipsowych należy również zachować minimalny odstęp 91 mm.
 Ze względu na średnicę wynoszącą 84,5 mm nie można montować ramki porcelanowej z puszką natynkową Serie 1930.

W celu zastosowania innych funkcji (gniazda zasilające, ściemniacze) możliwe jest połączenie ramki porcelanowej ze
standardowymi elementami Serie 1930 wykonanymi z tworzywa.
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SERIE 1930 PORZELLAN MADE BY ROSENTHAL
Nr zam.

Nr zam.

RAMKI
Ramka porcelanowa pojedyncza
śnieżnobiały
czarny

1381 69
1381 65

wykonana z porcelany

ELEMENTY WIERZCHNIE ŁĄCZNIKI
Element centralny z pokrętłem do łącznika
obrotowego, porcelanowy
śnieżnobiały
czarny

1647 69
1647 65

do łączników obrotowych nr zam. 3875 00, 3876 00,
3877 00, 3893 00, 3838 00, 3846 00

wykonany z porcelany
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SERIE 1930
Nr zam.

RAMKI

Nr zam.

PUSZKI NATYNKOWE
Ramka pojedyncza
śnieżnobiały
czarny

Puszka natynkowa pojedyncza
1381 09
1381 01

śnieżnobiały
czarny
głębokość zabudowy 33,5 mm

do montażu pojedynczego
od str.T60

W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek
pojedynczych należy zastosować pierścień dystansujący
nr zam. 1885

od str.T60

z wprowadzeniem przewodu i kanału
Dodatki: Płytka denka samogasnąca pojedyncza
kremowy
brązowy

Ramka środkowa
śnieżnobiały
czarny

1001 09
1001 01

1331 19
1331 11

do numerów zam. 1001 0..

1381 59
1381 51

z nadrukiem
do puszki natynkowej pojedynczej
przeznaczona do montażu na podłożu łatwopalnym

do montażu kombinowanego
od str.T60

Elementy łączące/wprowadzające

Złączka do kombinacji wielokrotnej
śnieżnobiały
czarny

Ramka końcowa
śnieżnobiały
czarny

1381 49
1381 41

1823 09
1823 05

może być stosowana z elementami serii natynkowych.
do numerów zam. 1001 ..

do montażu kombinowanego

do kombinacji kilku puszek natynkowych

od str.T60

Podejście kablowe i kanałowe

Ramka podwójna
śnieżnobiały
czarny

1381 29
1381 21

śnieżnobiały
czarny

1813 09
1813 05

może być wykorzystane również z puszkami natynkowymi
serii podtynkowych.

do montażu pionowego i poziomego

do kabli lub kanałów 15 mm

od str.T60

Podejście rurowe

Ramka potrójna
śnieżnobiały
czarny

1381 39
1381 31

śnieżnobiały
czarny

1817 09
1817 05

dystans od ściany do środka rurki 16 mm
do montażu pionowego i poziomego
od str.T60

może być wykorzystane również z puszkami natynkowymi
serii podtynkowych.
do rur o średnicy 15,2 mm (PG 9) i M 15
do rur z mufą o średnicy 20,5 mm (PG 13,5) i M20
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GLASSERIE
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

Ramka końcowa szklana

Płytki wierzchnie

jasny

Szklana płytka wierzchnia do łącznika obrotowego
jasny

od str.T60

Przestrzegać szczególnych warunków montażu!

1090

Przestrzegać szczgólnych warunków montażu!

od str.T60

do montażu pojedynczego
ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa sztucznego
z hartowanego szkła

jasny

do montażu kombinowanego
ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa sztucznego
z hartowanego szkła

Ramka szklana podwójna
jasny

W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek
pojedynczych należy zastosować pierścień dystansujący
nr zam. 1885

Szklana płytka wierzchnia końcowa
do łącznika obrotowego

1092

1102

Przestrzegać szczególnych warunków montażu!

od str.T60

do montażu pionowego i poziomego
ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa sztucznego
z hartowanego szkła

1094

Przestrzegać szczególnych warunków montażu!
od str.T60

do montażu kombinowanego
ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa sztucznego
z hartowanego szkła

Szklana płytka wierzchnia środkowa
do łącznika obrotowego
jasny

1095

Przestrzegać szczególnych warunków montażu!
od str.T60

do montażu kombinowanego
ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa sztucznego
z hartowanego szkła

Ramki

Ramka szklana
jasny

1091

Przestrzegać szczgólnych warunków montażu!

od str.T60

do montażu pojedynczego
ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa sztucznego
z hartowanego szkła
W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek
pojedynczych należy zastosować pierścień dystansujący
nr zam. 1885

Ramka środkowa szklana
jasny

1093

Przestrzegać szczególnych warunków montażu!

od str.T60

do montażu kombinowanego
ze śnieżnobiałą podkładką z tworzywa sztucznego
z hartowanego szkła
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PALAZZO
Nr zam.

Płytki wierzchnie

Nr zam.

Ramki

Płytka dekoracyjna do łącznika obrotowego
kremowy,
1090 10

Ramka dekoracyjna

element dekoracyjny marmur

od str.T60

czarny,
element dekoracyjny marmur

1090 12

brązowy,
element dekoracyjny
drewno korzenne

1090 11

od str.T60

do montażu pojedynczego

kremowy,
element dekoracyjny marmur

1091 10

czarny,
element dekoracyjny marmur

1091 12

brązowy,
element dekoracyjny
drewno korzenne

1091 11

do montażu pojedynczego

W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek
pojedynczych należy zastosować pierścień dystansujący
nr zam. 1885

W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek
pojedynczych należy zastosować pierścień dystansujący
nr zam. 1885

Płytka dekoracyjna środkowa do łącznika
obrotowego
kremowy,
1095 10

Ramka dekoracyjna środkowa
kremowy,
element dekoracyjny marmur

1093 10

czarny,
element dekoracyjny marmur

1093 12

brązowy,
element dekoracyjny
drewno korzenne

1093 11

element dekoracyjny marmur

od str.T60

czarny,
element dekoracyjny marmur

1095 12

brązowy,
element dekoracyjny
drewno korzenne

1095 11

od str.T60

do montażu kombinowanego

do montażu kombinowanego

Ramka dekoracyjna końcowa
Płytka dekoracyjna końcowa do łącznika
obrotowego
kremowy,
1094 10
element dekoracyjny marmur

od str.T60

czarny,
element dekoracyjny marmur

1094 12

brązowy,
element dekoracyjny
drewno korzenne

1094 11

od str.T60

kremowy,
element dekoracyjny marmur

1092 10

czarny,
element dekoracyjny marmur

1092 12

brązowy,
element dekoracyjny
drewno korzenne

1092 11

do montażu kombinowanego

do montażu kombinowanego
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SERIE 1930/GLASSERIE/PALAZZO
Nr zam.

Nr zam.

ELEMENTY WIERZCHNIE

GNIAZDA
Gniazda z uziemieniem

NOWOŚĆ

Gniazdo z uziemieniem

Element centralny z pokrętłem do łączników
obrotowych

śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6579

śnieżnobiały
czarny

czarny,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

67 6579 01

do łączników obrotowych nr zam. 3875 00, 3876 00, 3877 00,
3893 00, 3838 00, 3846 00
wykonany z tworzywa

16 A, 250 V~
1Podwyższona

*1647
*1647 01

ochrona przed dotykiem.

NOWOŚĆ

2−biegunowe z uziemieniem
z zaciskami śrubowowindowymi

Element centralny z pokrętłem do łączników
obrotowych, porcelanowy
śnieżnobiały
czarny

Gniazda SCHUKO

do łączników obrotowych nr zam. 3875 00, 3876 00,
3877 00, 3893 00, 3838 00, 3846 00

Gniazdo SCHUKO
śnieżnobiały,
czarny,
śnieżnobiały,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1
czarny,
z zabezpieczeniem
przed dziećmi1

*1647 69
*1647 65

4745 20
4745 21
4755

wykonany z porcelany

Pokrętło mosiężne

4755 01

mosiądz

1812

do łączników obrotowych z pokrętłem
16 A, 250 V~
1

Podwyższona ochrona przed dotykiem.

Pokrętło chromowane

z zaciskami wtykowymi

mosiądz, chromowany

ŁĄCZNIKI OBROTOWE
NOWOŚĆ

do łączników obrotowych z pokrętłem

Łącznik obrotowy
Uniwersalny
Krzyżowy
Seryjny
2-biegunowy

*3876 00
*3877 00
*3875 00
*3893 00

ŁĄCZNIKI ŻALUZJOWE
Łączniki żaluzjowe obrotowe

Sekwencja załącznia w łączniku seryjnym np. kręcąc
w prawo: 0 > 1 > 1+2 > 2 > 0
z zaciskami śrubowymi

ŁĄCZNIKI OBROTOWE ZWIERNE
NOWOŚĆ

1812 01

śnieżnobiały, 1−biegunowy
czarny, 1−biegunowy
śnieżnobiały, 2−biegunowy
czarny, 2−biegunowy

3811
3811 01
3812
3812 01

16 A, 250 V~

Łącznik obrotowy zwierny
zmienny, wykorzystywany
jako zwierny lub rozwierny

Łącznik żaluzjowy obrotowy z elementem
centralnym i pokrętłem

Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!

*3846 00

10 A, 250 V~
bez elementu centralnego, przeznaczony także do
montażu z płytkami dekoracyjnymi i szklanymi

Dodatki: Pierścień blokujący w celu konwersji jako łącznik
żaluzjowy chwilowy numer zam. 1861
z funkcją załączania na stałe lub załączania
chwilowego
z zaciskami śrubowymi

z zaciskami śrubowymi

NOWOŚĆ

Łącznik obrotowy grupowy zwierny
2-biegunowy, rozdzielne
styki wejściowe

*3838 00

10 A, 250 V~
bez elementu centralnego, przeznaczony także do
montażu z płytkami dekoracyjnymi i szklanymi
z pozycją 0
nadaje się także jako podwójny łącznik żaluzjowy
przyciskowy
z zaciskami śrubowymi
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SERIE 1930/GLASSERIE/PALAZZO
Nr zam.

Nr zam.

SYGNALIZATORY ŚWIETLNE

ŚCIEMNIACZE

Łączniki i sygnalizatory świetlne

Ściemniacze obrotowe

Łącznik i sygnalizator świetlny E10
z elementem centralnym
śnieżnobiały, zwierny
czarny, zwierny

od str.T5

Ściemniacz uniwersalny z płynną regulacją,
elementem centralnym i pokrętłem regulacyjnym
5104
5104 01

250 V~
maksymalny prąd zestyku 2 A;
maksymalna moc lamp żarowych 2 W
Jarzeniówka, patrz mechanizmy.

śnieżnobiały
czarny
od str.T9

z możliwością podświetlania przy użyciu lampy
jarzeniowej E10
do połączenia z podświetleniem i połączenia
kontrolnego z podświetleniem
z zaciskami śrubowymi

2834 10
2834 11

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 50−420 W;
transformatory elektroniczne 50−420 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające 50−420 VA;
max. liczba modułów rozszerzenia mocy do zab./DMS 10
dla takiego samego typu obciążenia
W celu eksploatacji bez zakłóceń zalecamy stosowanie
transformatorów Tronic® firmy Berker.
W przypadku wystąpienia dużych prądów załączania (przy
stosowaniu transformatorów konwencjonalnych) zastosować
ogranicznik prądowy.

Dodatki

Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
śnieżnobiały
czarny
śnieżnobiały, symbol "światło"
śnieżnobiały, symbol "dzwonek"
czerwony przezroczysty
jasny przezroczysty

1225
1225 01
1226
1227
1229
1229 02

Niedozwolone jest łączenie transformatorów
konwencjonalnych z elektronicznymi.
z wejściem do rozszerzeń uniwersalnego ściemniacza
obrotowego
z elektronicznym koderem regulacji
z pamięcią jasności
z płynnym startem oszczędzającym lampy
bardzo cichy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
sprawdzanie napięcia jest mozliwe bez demontażu
z zaciskami wtykowymi

W celu podświetlenia należy zastosować jarzeniówkę, nr
zam. 53 1601.
do numerów zam. 5104 ..

Klosz do sygnalizatora świetlnego E10
jasny przezroczysty
czerwony przezroczysty

1221
1222

W celu podświetlenia należy zastosować jarzeniówkę, nr
zam. 53 1601.

Rozszerzenie ściemniacza uniwersalnego
z płynną regulacją, elementem centralnym
i pokrętłem regulacyjnym

do numerów zam. 5104 ..

śnieżnobiały
czarny
od str.T9

2835 10
2835 11

230 V~, 50/60 Hz
maksymalna liczba rozszerzeń 10
Wymagany jest przewód neutralny!
jako rozszerzenie do uniwersalnego ściemniacza
obrotowego
z elektronicznym koderem regulacji
sprawdzanie napięcia jest mozliwe bez demontażu
z zaciskami wtykowymi
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SERIE 1930/GLASSERIE/PALAZZO
Nr zam.

Nr zam.

Dane / Telekomunikacja

ELEMENTY WIERZCHNIE
Zaślepki

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE

Zaślepka z elementem centralnym
śnieżnobiały
czarny
śnieżnobiały,
z cokołem i pazurkami rozporowymi
czarny,
z cokołem i pazurkami rozporowymi

1009 20
1009 21
67 1009 20

śnieżnobiały
czarny

67 1009 21

gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena

do numerów zam. 53 4538, 53 4554, 53 4556

kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

z pierścieniem nośnym
mocowany na wcisk

TV / Audio

Element centralny do gniazda przyłączeniowego
UAE

Element centralny do gniazda antenowego
2-wyjściowego
śnieżnobiały
czarny

śnieżnobiały
czarny

1039 20
1039 21

gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
kat. 3, kat. 5e i kat. 6
z kątem nachylenia wyjścia 45°
do gniazda przyłączeniowego podwójnego

Element centralny do gniazda antenowego
3-wyjściowego
1064 20
1064 21

do numerów zam. 53 4553 10, 53 4553 20

1409
1409 01

do numerów zam. 53 4539, 53 4555, 53 4576

do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01

śnieżnobiały
czarny

1407
1407 01

DODATKI
Pierścień dystansujący

Pierścień dystansujący
1885
Element centralny do gniazda przyłączeniowego
TAE i gniazda głośnikowego stereofonicznego
śnieżnobiały
czarny

1040
1040 01

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0..
gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex; EFB Electronic; Fröhlich + Walter; Intracom
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE:
Dehn

powiększenie odstępu 20 mm
Pasuje do wszystkich puszek firmy Kaiser
z zatrzaskowym tunelem łączeniowym, stosowany
do kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek
pojedynczych dla: Glasserie, Serie 1930, Palazzo.
do puszek p/t firmy Kaiser

tylko do gniazda przyłączeniowego TDO
2 otwory z możliwością wyłamania zaślepek
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PŁYTKI DEKORACYJNE
Skło, wysoki połysk
PRZYCISKI
metal, galwanizowany mosiądz
chrom, wysoki połysk
pozłacany 24 karatowym złotem, wysoki połysk
stal szlachetna, (nikiel, mat)
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BERKER TS
Program specjalny
System podtynkowy

Berker TS to nie tylko niezwykłe wzornictwo. W tym programie możesz posługiwać się również
inteligentnymi systemami sterującymi Berker instabus KNX/EIB oraz Berker Funkbus. Wybór kolorów
i materiałów daje pełną swobodę Twojej kreatywności w urządzaniu pomieszczeń.
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BERKER TS
Nr zam.

Nr zam.

PŁYTKI DEKORACYJNE

DODATKI

NOWOŚĆ

Przyciski

Szklana płytka dekoracyjna
szkło bezbarwne, 1−krotna
szkło bezbarwne, 2−krotna
szkło bezbarwne, 4−krotna

*1391
*1392
*1394

NOWOŚĆ

Przycisk
chrom
złoty
stal szlachetna

Długość śruby 25 mm
24 V
Prąd załączalny max. 1,5 A;
Głębokość montażu 13 mm

Montować tylko w puszkach podtynkowych
nr zam. 1809, 1824
do montażu pionowego i poziomego
szkło pomalowane na biało od spodu
z białą podstawą z tworzywa
z dwoma śrubami do montazu i wkrętakiem

NOWOŚĆ

od str.T63

Stosować tylko dla niskich napięć bezpiecznych!
Do montażu w płytkach dekoracyjnych
mosiądz, uszlachetniany
zestyk zwierny
z zaciskami wtykowymi

Szklana płytka dekoracyjna
szkło
szkło
szkło
szkło
szkło

bezbarwne,
bezbarwne,
bezbarwne,
bezbarwne,
bezbarwne,

1−krotna
2−krotna
4−krotna
6−krotna
8−krotna

10
*1811
12
*1811
*1811 13

*1311
*1321
*1341
*1366
*1388

Puszki

NOWOŚĆ

puszka p/t, owalna
puszka do "regipsu", owalna

Długość śruby 25 mm

*1809
*1824

tworzywo

Montować tylko w puszkach podtynkowych
nr zam. 1809, 1824
do montażu pionowego i poziomego
ze ściętymi brzegami
z białą podstawą z tworzywa
z dwoma śrubami do montazu i wkrętakiem

Puszka podtynkowa

Śruby

NOWOŚĆ

Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm
chrom
10
*1895
złoty
1895 12
*
stal szlachetna
*1895 13
do numerów zam. 1311, 1321, 1341, 1391, 1392, 1394
2 sztuki do montażu w głęboko osadzonych puszkach
mosiądz, uszlachetniany
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BERKER TS
Nr zam.
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Nr zam.
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PRZYCISK
galwanizowany metal, mosiądz
z kryształem Swarovskiego
stal szlachetna (nikiel, mat)
kolor kryształu Black Diamond
chrom, wysoki połysk
kolor kryształu Crystal
pozłacany 24 karatowym złotem,
wysoki połysk
kolor kryształu Topaz
pozłacany 24 karatowym złotem,
wysoki połysk,
kolor kryształu Siam
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BERKER TS CRYSTAL
Program specjalny
System podtynkowy

Luksus nie przejawia się w wielkich gestach, lecz przede wszystkim w doskonale dopasowanych
szczegółach. Zgodnie z tą zasadą powstał nowy system Berker TS Crystal. Luxus jest perfekcyjny
w każdym detalu; na bazie systemu Berker TS − uszlachetniony kryształami Swarovskiego.
Nie można zaaranżować oświetlenia bardziej czarująco niż przy pomocy tego włącznika.

 Kryształowy wariant systemu Berker TS ze szklaną platformą i przyciskami zawierającymi
szlachetny kryształ Swarovskiego..
 Włącznik dostępny w czterech kolorach.
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BERKER TS CRYSTAL
Nr zam.

Nr zam.

DODATKI
Przyciski

NOWOŚĆ

Przycisk Black Diamond
stal szlachetna

*1966 02 15

24V
Prąd załączalny maks. 1,5A
Głębokość montażu 13mm
Stosować tylko dla niskich napięć bezpiecznych!
Do montażu w płytkach dekoracyjnych
mosiądz, uszlachetniany
z kryształem Swarovskiego
zestyk zwierny
z zaciskami wtykowymi

NOWOŚĆ

Przycisk Crystal
chrom

*1964 00 01

24V
Prąd załączalny maks. 1,5A
Głębokość montażu 13mm
Stosować tylko dla niskich napięć bezpiecznych!
Do montażu w płytkach dekoracyjnych
mosiądz, uszlachetniany
z kryształem Swarovskiego
zestyk zwierny
z zaciskami wtykowymi

NOWOŚĆ

Przycisk Topaz
złoty

*1965 02 03

24V
Prąd załączalny maks. 1,5A
Głębokość montażu 13mm
Stosować tylko dla niskich napięć bezpiecznych!
Do montażu w płytkach dekoracyjnych
mosiądz, uszlachetniany
z kryształem Swarovskiego
zestyk zwierny
z zaciskami wtykowymi

NOWOŚĆ

Przycisk Siam
złoty

*1965 02 08

24V
Prąd załączalny maks. 1,5A
Głębokość montażu 13mm
Stosować tylko dla niskich napięć bezpiecznych!
Do montażu w płytkach dekoracyjnych
mosiądz, uszlachetniany
z kryształem Swarovskiego
zestyk zwierny
z zaciskami wtykowymi
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BERKER TS CRYSTAL
Nr zam.
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Nr zam.
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PŁYTKA DEKORACYJNA
Szkło, lustrzane
POWIERZCHNIA CZUJNIKA
Szkło, lustrzane (Swarovski Circle)
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BERKER TS CRYSTAL BALL
Program specjalny
System podtynkowy

Sercem Berker TS Crystal Ball jest oszlifowany kryształ Swarovski, pod którym ukryty jest optyczny
układ identyfikujący odbite promienie światła. Miękkie dotknięcie − i Crystal Ball włącza światło,
obsługuje żaluzje, rolety itd. Równocześnie jego połyskująca powierzchnia przyciąga wzrok w każdym
najbardziej nawet eleganckim pomieszczeniu.

 Czar przyciąga spojrzenia nawet w wymagającym otoczeniu
 Przełącznik wykonany z oszlifowanego kryształu Swarovskiego bogatego w fasety,
z optycznym wykrywaniem refleksów świetlnych
 Delikatny dotyk wystarcza, by włączyć światło
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BERKER TS CRYSTAL BALL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA I ZASTOSOWANIA
System TS Crystal Ball firmy Berker w uniwersalny sposób daje się połączyć z wszystkimi systemami magistaralnymi oraz,
w ramach technicznych możliwości, z układami przekaźnikowymi. Za pomocą czujnika zintegrowanego w krysztale można
włączać i przyciemniać oświetlenie, oraz sterować roletami.
BERKER TS Crystal Ball wymaga oddzielnego zasilania (przygotowanego pod względem instalacyjnym), a montaż nastąpić
musi w puszce podtynkowej 2−krotnej, przeznaczonej do sensorów dotykowych. Wskazówki dotyczące montażu znajdą
Państwo na odpowiednich stronach dotyczących czujnika Berker TS.
Poniższa tabela służy jako pomoc przy zamówieniu oraz przy kompletowaniu elementów w różnych systemach.

Crystal Ball
dla

Wymagane elementy

Przygotowanie pod
względem instalacyjnym

Instabus KNX/EIB

FUKNBUS

1 Interfejs uniwersalny
2−krotny (nr zam. 7564 20 01)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

1 Radiowy interfejs przyciskowy
4−krotny (nr zam. 0126)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. nr 1870)

Zasilanie (8 do 30 V DC)

Zasilanie (8 do 30 V DC)

Układu przekaźnikowego/
innych systemów
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

Przekaźnik/ interfejs systemowy
Zasilanie (8 do 30 V DC)

PODŁĄCZENIE (patrz także – powyższa tabela dotycząca wskazówek przy zamówieniu)
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że dla systemu TS Crystal Ball doprowadzić należy odrębne zasilanie.
Odpowiedni interfejs lub przekaźnik można podłączyć bezpośrednio za pomocą zacisków przyłączeniowych przy sensorze
TS Crystal Ball. Po uruchomieniu systemu naciśnięcie powierzchni czujnika spowoduje wywołanie akcji.
W zależności od systemu, Crystal Ball nie wykorzystuje w pełni podłączonego interfejsu. Pozostałe kanały interfejsu pozostają
do dyspozycji dla innego zastosowania.

Opcjonalnie:
PIERŚCIEŃ ADAPTACYJNY
dla dodatkowego zabezpieczenia
przed demontażem oraz
niwelujący szczelinę pomiędzy
sensorem a ścianą
TS CRYSTAL BALL

PUSZKA 2−KROTNA P/T
DO SENSORÓW
SZKLANYCH
Niezbędnie zalecana
INTERFEJS UNIWERSALNY
2−KROTNY
lub
RADIOWY INTERFEJS PRZYCISKOWY
4−KROTNY
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BERKER TS CRYSTAL BALL
Nr zam.

Nr zam.

CRYSTAL BALL
NOWOŚĆ

Crystal Ball
szkło lustrzane, bezbarwne

*1685 78

Napięcie pracy 8 − 30 V=:
Pobór prądu (praca) ok. 18,3 mA:
Pobór prądu (spoczynek) ok. 4,3 mA
Napięcie załączane maks. 30 V=:
Wymiar od powierzchni tynku 20 mm
do numerów zam. 0126, 7564 20 01
Przeznaczone tylko do puszki 2−krotnej p/t
do sensorów szklanych nr zam. 1870
wymagane dodatkowe zasilanie
obsługa przez delikatne dotknięcie Crystal Ball
z pierścieniem adaptacyjnym zabezpieczającym
przed demontażem
z narzędziem do demontażu
kryształ Swarovskiego
zestyk zwierny
zaciski śrubowe
KNX/EIB
w celu konfigurowania funkcji patrz interfejs
uniwersalny
możliwe zasilenie z bez dławikowego wyjścia
zasilacza KNX/EIB (zwrócić uwagę na pobór prądu)
Funkbus
w celu konfigurowania funkcji patrz radiowy interfejs
przyciskowy

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900

155

POWIERZCHNIE
szkło, wysoki połysk, nadruk na wewnętrznej stronie
śnieżnobiały podobny do RAL 9010
czarny podobny do RAL 9005
aluminium podobny do 9006
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BERKER TS SENSOR

Sensor dotykowy BERKER TS SENSOR cechuje łagodność dotknięcia idealnie gładkiej powierzchni,
umożliwiającego załączanie światła, obsługę żaluzji, rolet itp. Skupienie koncepcji obsługi na całkowicie
gładkiej powierzchni sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla szczególnie wymagających wnętrz.

 przeznaczony do systemów magistralnych lub instalacji przekaźnikowej
 dzięki zastosowaniu elektroniki bezpośrednio pod tylnią cześcią płytki szklanej
zagwarantowana jest wysoka pewność załączania
 zastosowanie zupełnie płaskiego rozwiązanie umożliwia idelanie płaską kompozycję na ścianie
 gotowość pracy oraz stany przełączania sygnalizowane są za pomocą diod LED
 zupełnie gładka powierzchnia dzięki mocowaniu bez wykorzystania śrub
 opis na spodniej stronie szklanej płytki to gwarancja jego perfekcyjnej ochrony
koncepcja wykonania i opisu w trzech wariantach:
 podstawowy: dostarczony bez nadruków i symboli
 definiowany przez użytkownika: możliwe do wykorzystania symbole,
kolory oraz opisy są wybierane za pomocą konfiguratora na stronie internetowej.
Dodatkowe informacje na stronie www.berker.de/ts−sensor.
Uwaga: Nie ma możliwości zmiany konfiguracji po potwierdzeniu zamówienia
 manufaktura: indywidaulnie dobrany wygląd, indywidualna czcionka, kolory i symbole.
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u naszego doradcy technicznego.
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BERKER TS SENSOR
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA I ZASTOSOWANIA.
Nowe sensory dotykowe BERKER TS SENSOR mogą być podłączone zarówno do systemów magistralnych np. Instabus
KNX/EIB, a także do instalacji przekaźnikowych z zachowaniem ich specyfkacji technicznej. Wykorzystując kombinacje
od 1− do 4− krotnej możecie Państwo indywidualnie sterować aż ośmioma funkcjami przypisanymi do powierzchni sensora.
Do sterowanie diodami LED odpowiednie wyjścia muszą być podłaczone do interfejsu lub należy zaplanować drugi
interfejs. Sensor dotykowy BERKER TS SENSOR wymaga dodatkowego zasilania (dostarczanego przez użytkownika)
i jego instalacja jest wyłącznie możliwa w specjalnej podwójnej puszce podtynkowej.
Poniższa tabelka zawiera pomocne informacje dotyczące zastosowania produktów w różnych systemach.

instabus
KNX/EIB
Aktywne powierzchnie

Wymagane
elementy

Dostarczane
przez użytkownika

FUNKBUS
Aktywne powierzchnie

Wymagane
elementy

Dostarczane
przez użytkownika

Instalacja
przekaźnikowa/
inne systemy
Aktywne powierzchnie
Wymagane
elementy

Dostarczane
przez użytkownika

Sensor szklany
1−krotny
2
1 Adapter
uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Interfejs uniwersalny
4−krotny komfort
(nr zam. 7564 40 01)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

Sensor szklany
2−krotny
4
1 Adapter KNX/EIB
2x8−krotny
(nr zam. 7590 00 31)
1 Interfejs uniwersalny
8−krotny komfort
(nr zam. 7564 80 01)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

Sensor szklany
3−krotny
6
1 Adapter KNX/EIB
2x8−krotny
(nr zam. 7590 00 31)
1 Interfejs uniwersalny
8−krotny komfort
(nr zam. 7564 80 01)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

Sensor szklany
4−krotny
8
1 Adapter KNX/EIB
2x8−krotny
(nr zam. 7590 00 31)
1 Interfejs uniwersalny
8−krotny komfort
(nr zam. 7564 80 01)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Sensor szklany
1−krotny
2

Sensor szklany
2−krotny
4

Sensor szklany
3−krotny
6

Sensor szklany
4−krotny
8

1 Adapter
uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Radiowy interfejs
przyciskowy 4−krotny
(nr zam. 0126)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

1 Adapter
uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Radiowy interfejs
przyciskowy 4−krotny
(nr zam. 0126)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

1 Adapter
uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Radiowy interfejs
przyciskowy 4−krotny
(nr zam. 0126)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

1 Adapter
uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Radiowy interfejs
przyciskowy 4−krotny
(nr zam. 0126)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Zasilacz
(8 do 30 V DC)

Sensor szklany
1−krotny

Sensor szklany
2−krotny

Sensor szklany
3−krotny

Sensor szklany
4−krotny

2
1 Adapter uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)
Przekaźnik/interfejs
systemowy, zasilacz
(8 do 30 V DC)

4

6

1 Adapter uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)
Przekaźnik/interfejs
systemowy, zasilacz
(8 do 30 V DC)

1 Adapter uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)
Przekaźnik/interfejs
systemowy, zasilacz
(8 do 30 V DC)

8
1 Adapter uniwersalny
(nr zam. 7590 00 32)
1 Puszka 2−krotna p/t
(nr zam. 1870)
Przekaźnik/interfejs
systemowy, zasilacz
(8 do 30 V DC)

W przypadku aktywacji z wykorzystaniem przekaźników lub innych systemów, sugerujemy sterowanie diodami LED przy użyciu ustawień fabrycznych
np.: dioda zapala się na czas przez jaki sensor jest dotknięty, jako potwierdzenie że podłączony sygnał otrzymał impuls.
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INFORMACJE O ZAMAWIANIU I UŻYTKOWANIU
MONTAŻ
Sensor dotykowy BERKER TS SENSOR jest montowany płasko na ścianie wraz z elementami wyposażenia oraz
interefejsem w specjalnej podwójnej puszce podtynkowej.
Dostraczony w komplecie pierścień adaptujący przewidziany jest dla specjalnych warunków zabudowy. Zwiększa on
ochronę przed demontażem oraz nadaje płytce szklanej efekt cienia.
Sprężyny zaciskowe w adapterze puszki do zabudowy oraz elementy mocujące na bolcach gwintowych umożliwiają
montaż płytki szklanej bez użycia narzędzi. Dzięki ruchomym elementom mocującym można regulować głębokość
zabudowy lub wygładzić nierówności ściany aż do 20 mm.
Opcjonalnie:
PIERŚCIEŃ ADAPTACYJNY
dla dodatkowego zabezpieczenia przed
demontażem oraz niwelujący szczelinę
pomiędzy sensorem a ścianą

PUSZKA 2−KROTNA P/T
DO SENSORÓW
SZKLANYCH
Niebędnie zalecana

SENSOR
SZKLANY
INTERFEJS UNIWERSALNY 8−KROTNY (LUB 2−, 4−KROTNY)
lub
RADIOWY INTERFEJS PRZYCISKOWY 4−KROTNY

ADAPTER EIB/KNX
2 x 8−KROTNY
lub
ADAPTER UNIWERSALNY

PODŁĄCZENIE (zobacz także tabelkę po lewej stronie)
Konieczne jest każdorazowe zastosowanie dodatkowego zasilacza do każdego adaptera. Załączony przewód taśmowy służy
do połączenia przycisku dotykowego z adapterem. Umożliwia to funkcjonowanie przycisku dotykowego poprzez odpowiedni
interfejs w ramach systemów magistralnych lub bezpośrednio, uwzględniając specyfikację techniczną, z instalacjami
przekaźnikowymi.
Opcjonalnie:
PIERŚCIEŃ ADAPTACYJNY
dla dodatkowego zabezpieczenia przed
demontażem oraz niwelujący szczelinę
pomiędzy sensorem a ścianą

Dotykowy sensor szklany
z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem

PUSZKA 2−KROTNA P/T
DO SENSORÓW
SZKLANYCH
Niebędnie zalecana

DEMONTAŻ
Aby zdjąć przycisk dotykowy szklany ze sprężyn zaciskowych w puszce niezbędna jest załączona przyssawka.
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BERKER TS SENSOR
Nr zam.

NOWOŚĆ

SENSOR SZKLANY KNX/EIB
NOWOŚĆ

Dotykowy sensor szklany 2-krotny
z regulatorem temperatury
szkło, śnieżnobiałe
szkło, czarne
szkło, alu

20 39
*7564
20 35
*7564
*7564 20 34

Napięcie pracy 18 - 30 V=
Pobór prądu max. 23 mA;
Temp. Pracy -5 - +45 °C
Może współpracować wyłącznie z systemem KNX/EIB
Z powodów związanych z procesem produkcji,
w przypadku wersji śnieżnobiałej istnieje różnica
kolorystyczna z dotychczasowymi seriami szklanymi.
Opcje naniesienia nadruków odwiedź www.berker.com
Montaż p/t możliwy z puszką podtynkową 2-krotną
do sensorów szklanych nr zam. 1870
wymagane dodatkowe zasilanie
obsługa poprzez delikatne dotknięcie powierzchni
sensora w okolicy białej diody LED
z pierścieniem adaptacyjnym zabezpieczającym przed
demontażem
z narzędziem do demontażu
do montażu pionowego
z jedną niebieską diodą LED oraz 4 białymi
statusowymi diodami LED
możliwość zasilenia z bez dławikowego wyjścia
zasilacza KNX/EIB (zwrócić uwagę na max. pobór
prądu)
ze zintegrowanym portem magistralnym
wyświetlacz LED z wyświetlaniem symboli
wyświetlanie trybu pracy, blokady kontrolera,
temperatury pomieszczenia/zewnętrznej, godziny
(wymagany zegar)
z 2 dodatkowymi powierzchniami aktywnymi do
sterowania wyświetlacza
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji,
dla użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania
oraz wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
powierzchnia sensora blokowana przez obiekt
komunikacyjny
do indywidualnego sterowania temperaturą
pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez obwodu
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z przedstawieniem
wartości średniej
możliwość bezpośredniego podłączenia analogowego
czujnika temperatury nr zam. 0161
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady sensorów
podłączenie magistrali przez złączkę przyłączeniowa
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Nr zam.

Dotykowy sensor szklany 3-krotny
z regulatorem temperatury
szkło, śnieżnobiałe
szkło, czarne
szkło, alu

30 39
*7564
30 35
*7564
7564
30 34
*

Napięcie pracy 18 - 30 V=
Pobór prądu max. 23 mA;
Temp. Pracy -5 - +45 °C
Może współpracować wyłącznie z systemem KNX/EIB
Z powodów związanych z procesem produkcji,
w przypadku wersji śnieżnobiałej istnieje różnica
kolorystyczna z dotychczasowymi seriami szklanymi.
Opcje naniesienia nadruków odwiedź www.berker.com
Montaż p/t możliwy z puszką podtynkową 2-krotną
do sensorów szklanych nr zam. 1870
wymagane dodatkowe zasilanie
obsługa poprzez delikatne dotknięcie powierzchni
sensora w okolicy białej diody LED
z pierścieniem adaptacyjnym zabezpieczającym
przed demontażem
z narzędziem do demontażu
do montażu pionowego
z jedną niebieską diodą LED oraz 6 białymi
statusowymi diodami LED
możliwość zasilenia z bez dławikowego wyjścia
zasilacza KNX/EIB (zwrócić uwagę na max. pobór
prądu)
ze zintegrowanym portem magistralnym
wyświetlacz LED z wyświetlaniem symboli
wyświetlanie trybu pracy, blokady kontrolera,
temperatury pomieszczenia/zewnętrznej, godziny
(wymagany zegar)
z 2 dodatkowymi powierzchniami aktywnymi do
sterowania wyświetlaczem
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji,
dla użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania
oraz wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
powierzchnia sensora blokowana przez obiekt
komunikacyjny
do indywidualnego sterowania temperaturą
pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez obwodu
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z przedstawieniem
wartości średniej
możliwość bezpośredniego podłączenia analogowego
czujnika temperatury nr zam. 0161
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady sensorów
podłączenie magistrali przez złączkę przyłączeniowa
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BERKER TS SENSOR
Nr zam.

NOWOŚĆ

SENSOR SZKLANY
NOWOŚĆ

Nr zam.

Dotykowy sensor szklany 1- krotny
szkło, śnieżnobiałe
szkło, czarne
szkło, alu

09
*1681
1681
*1681 05
07
*

Napięcie pracy 8 − 30 V=;
Pobór prądu (praca) ok. 20 mA;
Napięcie sterowania max 30 V=;
Prąd załączalny max. 10 mA;
Napięcie zasilania diody LED max 5 V=;
Prąd zasilania diody LED max 1 mA;
Z powodów związanych z procesem produkcji,
w przypadku wersji śnieżnobiałej istnieje różnica
kolorystyczna z dotychczasowymi seriami szklanymi.
Opcje naniesienia nadruków odwiedź www.berker.com
Montaż p/t możliwy z puszką podtynkową 2-krotną
do sensorów szklanych nr zam. 1870
wymagane dodatkowe zasilanie
obsługa poprzez delikatne dotknięcie powierzchni
sensora w okolicy białej diody LED
tryb pracy niebieskiej diody LED “zawsze załączona”
lub “zewnętrznie aktywowana”
tryb pracy białych diod LED „sygnalizacja
dotknięcia” lub „zewnętrznie aktywowana”
z pierścieniem adaptacyjnym zabezpieczającym przed
demontażem
do montażu pionowego
z narzędziem do demontażu
KNX/EIB
z jedną niebieską diodą LED oraz 2 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia należy użyć adaptera KNX/EIB
2x8−krotny lub podłączyć adapter uniwersalny
w celu konfigurowania funkcji patrz interfejs uniwersalny
możliwe zasilenie z bez dławikowego wyjścia zasilacza
KNX/EIB (zwrócić uwagę na pobór prądu)
Funkbus
z jedną niebieską diodą LED oraz 2 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego
w celu konfigurowania funkcji patrz radiowy interfejs
przyciskowy
Przekaźniki
z jedną niebieską diodą LED oraz 2 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego
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Dotykowy sensor szklany 2- krotny
szkło, śnieżnobiałe
szkło, czarne
szkło, alu

09
*1682
05
*1682
*1682 07

Napięcie pracy 8 − 30 V=;
Pobór prądu (praca) ok. 26 mA;
Napięcie sterowania max 30 V=;
Prąd załączalny max. 10 mA;
Napięcie zasilania diody LED max 5 V=;
Prąd zasilania diody LED max 1 mA;
Z powodów związanych z procesem produkcji,
w przypadku wersji śnieżnobiałej istnieje różnica
kolorystyczna z dotychczasowymi seriami szklanymi.
Opcje naniesienia nadruków odwiedź www.berker.com
Montaż p/t możliwy z puszką podtynkową 2-krotną
do sensorów szklanych nr zam. 1870
wymagane dodatkowe zasilanie
obsługa poprzez delikatne dotknięcie powierzchni
sensora w okolicy białej diody LED
tryb pracy niebieskiej diody LED “zawsze załączona”
lub “zewnętrznie aktywowana”
tryb pracy białych diod LED „sygnalizacja
dotknięcia” lub „zewnętrznie aktywowana”
z pierścieniem adaptacyjnym zabezpieczającym przed
demontażem
do montażu pionowego
z narzędziem do demontażu
KNX/EIB
z jedną niebieską diodą LED oraz 4 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia należy użyć adaptera KNX/EIB
2x8−krotny lub podłączyć adapter uniwersalny
w celu konfigurowania funkcji patrz interfejs uniwersalny
możliwe zasilenie z bez dławikowego wyjścia zasilacza
KNX/EIB (zwrócić uwagę na pobór prądu)
Funkbus
z jedną niebieską diodą LED oraz 4 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego
w celu konfigurowania funkcji patrz radiowy interfejs
przyciskowy
Przekaźniki
z jedną niebieską diodą LED oraz 4 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego
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BERKER TS SENSOR
Nr zam.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dotykowy sensor szklany 3- krotny
szkło, śnieżnobiałe
szkło, czarne
szkło, alu

09
*1683
05
*1683
*1683 07

Dotykowy sensor szklany 4- krotny
szkło, śnieżnobiałe
szkło, czarne
szkło, alu

09
*1684
05
*1684
*1684 07

Napięcie pracy 8 − 30 V=;
Pobór prądu (praca) ok. 30 mA;
Napięcie sterowania max 30 V=;
Prąd załączalny max. 10 mA;
Napięcie zasilania diody LED max 5 V=;
Prąd zasilania diody LED max 1 mA;

Napięcie pracy 8 − 30 V=;
Pobór prądu (praca) ok. 32 mA;
Napięcie sterowania max 30 V=;
Prąd załączalny max. 10 mA;
Napięcie zasilania diody LED max 5 V=;
Prąd zasilania diody LED max 1 mA;

Z powodów związanych z procesem produkcji,
w przypadku wersji śnieżnobiałej istnieje różnica
kolorystyczna z dotychczasowymi seriami szklanymi.

Z powodów związanych z procesem produkcji,
w przypadku wersji śnieżnobiałej istnieje różnica
kolorystyczna z dotychczasowymi seriami szklanymi.

Opcje naniesienia nadruków odwiedź www.berker.com

Opcje naniesienia nadruków odwiedź www.berker.com

Montaż p/t możliwy z puszką podtynkową 2-krotną
do sensorów szklanych nr zam. 1870

Montaż p/t możliwy z puszką podtynkową 2-krotną
do sensorów szklanych nr zam. 1870

wymagane dodatkowe zasilanie
obsługa poprzez delikatne dotknięcie powierzchni
sensora w okolicy białej diody LED
tryb pracy niebieskiej diody LED “zawsze załączona”
lub “zewnętrznie aktywowana”
tryb pracy białych diod LED „sygnalizacja
dotknięcia” lub „zewnętrznie aktywowana”
z pierścieniem adaptacyjnym zabezpieczającym przed
demontażem
do montażu pionowego
z narzędziem do demontażu
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Nr zam.

wymagane dodatkowe zasilanie
obsługa poprzez delikatne dotknięcie powierzchni
sensora w okolicy białej diody LED
tryb pracy niebieskiej diody LED “zawsze załączona”
lub “zewnętrznie aktywowana”
tryb pracy białych diod LED „sygnalizacja
dotknięcia” lub „zewnętrznie aktywowana”
z pierścieniem adaptacyjnym zabezpieczającym przed
demontażem
do montażu pionowego
z narzędziem do demontażu

KNX/EIB
z jedną niebieską diodą LED oraz 6 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia należy użyć adaptera KNX/EIB
2x8−krotny lub podłączyć adapter uniwersalny
w celu konfigurowania funkcji patrz interfejs uniwersalny
możliwe zasilenie z bez dławikowego wyjścia zasilacza
KNX/EIB (zwrócić uwagę na pobór prądu)

KNX/EIB
z jedną niebieską diodą LED oraz 8 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia należy użyć adaptera KNX/EIB
2x8−krotny lub podłączyć adapter uniwersalny
w celu konfigurowania funkcji patrz interfejs uniwersalny
możliwe zasilenie z bez dławikowego wyjścia zasilacza
KNX/EIB (zwrócić uwagę na pobór prądu)

Funkbus
z jedną niebieską diodą LED oraz 6 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego
w celu konfigurowania funkcji patrz radiowy interfejs
przyciskowy

Funkbus
z jedną niebieską diodą LED oraz 8 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego
w celu konfigurowania funkcji patrz radiowy interfejs
przyciskowy

Przekaźniki
z jedną niebieską diodą LED oraz 6 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego

Przekaźniki
z jedną niebieską diodą LED oraz 8 białymi
sygnalizacyjnymi diodami LED np. jako diody
orientacyjne lub statusowe
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

BERKER TS SENSOR
Nr zam.

Dodatki

NOWOŚĆ

Nr zam.

NOWOŚĆ
Adapter universalny

*7590 00 32
do numerów zam. 0126, 7564 ..
do podłączenia za pomocą adaptera uniwersalnego,
radiowego interfejsu przyciskowego lub elektronicznych
przekaźników/ sterowników PLC

NOWOŚĆ

Puszka 2-krotna p/t do sensorów dotykowych
*1870
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 68 x 136 x 76 mm;
Średnica otworu pod puszkę 2 x 68 mm;
Odległość środków otworów 71 mm
do montażu p/t w ścianach, ścianach
kartonowo−gipsowych lub z pierścieniem montażowym

Adapter KNX/EIB

*7590 00 31
do numerów zam. 7564 80 01
do podłączenia 1 lub 2 interfejsów uniwersalnych
8−krotnych p/t

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900
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CZUJNIKI RUCHU
Czujniki ruchu / Systemowe czujniki ruchu / Sterowniki czujników
ruchu / Czujnik obecności − niezależność od pogody i pewność załączania.
Czujniki ruchu firmy Berker rejestrują każdy rodzaj ruchu reagując na niego szybko i niezawodnie.
Dzięki zastosowaniu technologii pasywnej podczerwieni włączają się i wyłączają automatycznie.

Zalety:
Czujniki ruchu firmy Berker działają niezależnie od warunków
pogodowych przeznaczone są do wielu zastosowań:
 Kat detekcji 110°, 180°, 240°
 Zasięg do 16 m
 Pole detekcji do maks. 22 x 20 m
 Stopień ochrony przy urządzeniach natynkowych maks. IP55
 Możliwość sterownia maks. 8 systemowymi czujnikami ruchu
przy użyciu sterownika systemowych czujników ruchu.
 Możliwość połączenia czujników ruchu z systemem
Funkbus poprzez wykorzystanie radiowych czujników ruchu
lub radiowych elementów sterujących do czujników ruchu
Czujnik obecności firmy Berker mierzy natężenia oświetlenia w sposób ciągły i załącza światło
w momencie, kiedy natężenie oświetlenia spada poniżej wartości zadanej i zostaje wykryty
choćby najmniejszy ruch.
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CZUJNIKI RUCHU
Nr zam.

NOWOŚĆ

CZUJNIKI RUCHU
NOWOŚĆ

*0102 09

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe 2300 W;
WN lampy halogenowe 1000 W;
transformatory elektroniczne 1200 W;
konwencjonalne transformatory 1200 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 920 VA;
zalecana wysokość montażu ok. 2,5 m;
zasięg ok. 16 m;
pole detekcji szerokość max. 25 m;
kąt detekcji 110°;
płaszczyzny detekcji 3;
sektory 42;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok. 5 − 300 /4 Lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 12 sek. − 12 min.;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 90 x 125 x 134 mm;
temp. pracy −35 do +50 °C;
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych
w przypadku wystąpienia dużych prądów załączania
należy zastosować ograniczniki prądowe.
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania i
wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania opóźnienia.
Wymagany jest przewód neutralny!
IP54
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźniania.
działanie oparte na układzie mikroprocesorowym
cyfrowa obróbka sygnału
do montażu ściennego
z możliwością regulacji w pionie i poziomie
z przysłoną do ograniczania pola wykrycia
z elementami mocującymi
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Berker control®
śnieżnobiały

Czujnik ruchu 110
śnieżnobiały

Nr zam.

*0190

230 V~, 50/60 Hz;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1200 W;
konwencjonalne transformatory 1200 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 920VA;
zalecana wysokość montażu ok. 2,4 m;
zasięg ok. 16 m;
pole detekcji półokrągłe ok. 22 x 20 m;
kąt detekcji 220°;
płaszczyzny detekcji 4;
segmenty detekcji 145;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok. 1 − 1000 /4 Lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 2 sek. − 30 min.;
tryb impulsowy 0,5 sek.;
temperatura pracy −20 − +55 °C;
wymiary (szer. x wys. x gł.) 109 x 112 x 139 mm;
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych
w przypadku wystąpienia dużych prądów załączania
należy zastosować ograniczniki prądowe.
Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia.
Wymagany jest przewód neutralny!
IP54
działanie oparte na układzie mikroprocesorowym
cyfrowa obróbka sygnału
cyfrowe tłumienie sygnału zakłócającego
z zabezpieczeniem przed czołganiem
z zasięgiem niezależnym od pogody
z zabezpieczeniem przed „oślepieniem”
z diodą sygnalizacji detekcji i trybu pracy
z możliwością równoległego połączenia kilku
czujników
do montażu ściennego i sufitowego
z możliwością regulacji w pionie i poziomie
z przysłoną do ograniczania pola wykrycia
z 4 trybami pracy: praca automatyczna/załączenie
na 4 godziny/wyłącznie na 4 godziny/test
z możliwością zmiany trybu łącznikiem rozwiernym
tryb impulsowy niezależny od ustawionego czasu
opóźnienia
z możliwością wprowadzenia przewodu z każdej
strony
z elementami mocującymi

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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CZUJNIKI RUCHU
Nr zam.

NOWOŚĆ

Radiowe czujniki ruchu

Czujnik sufitowy BLC 360
śnieżnobiały

Nr zam.

Radiowy czujnik ruchu 180

*1701 11

zalecana wysokość montażu ok. 3 m;
pole detekcji na poziomie podłogi ok. ∅ 10 m;
pole detekcji na wysokości biurka ok. ∅ 6 m;
kąt detekcji 360°;
płaszczyzny detekcji 5;
sektory 78;
segmenty detekcji 312;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 2−80 /4 Lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
tryb impulsowy 1 sek.;
czas bezczynności ok. 2,5 sek.;
maksymalna liczba rozszerzeń 10 (5 do nr zam 2902);
temperatura pracy 5 − 35 °C;
wymiary (∅ x wysokość) 103 x 42 mm

śnieżnobiały

od str.T44

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906 .., 2908,
2912, 2916, 2934 10
rozszerzenie pola wykrywalności możliwe poprzez
zastosowanie rozszerzeń czujnika ruchu BLC
praca impulsowa z czasem bezczynności
(np. funkcja dzwonek)
z czerwoną diodą detekcji
możliwość wyzwolenia poprzez wykorzystanie
rozszerzenia BLC albo łącznika zwiernego
w połączeniu z mechanizmem ściemniacza BLC
możliwość zapamiętania jasności załączania
i chwilowego ściemniania poprzez rozszerzenie BLC
z funkcją ściemniania (łagodne wyłączenie) przy
współpracy z mechanizmem ściemniacza BLC
do montażu sufitowego w puszkach podtynkowych
∅ 60
z nakładaną przysłoną do ograniczenia pola
wykrywalności
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającego BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900

0174 01 09

9 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 100
m;
zalecana wysokość montażu 2,4 m;
zasięg ok. 16 m;
półkoliste pole detekcji ok. 16 x 32 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
sektory 36;
segmenty detekcji 144;
progowe natężenie oświetelenia zadział. czujnika < 80 lux;
wyzwalanie czujnika < 200 lux;
nastawialna czułość progowa ok. 20 −100 %;
temperatura pracy −25 do + 55°C
wymiary (dł. x wys. x gł.) 80 x 75 x 115 mm
Wymagane do pracy baterie alkaiczne 9 V (6LR61) nie są
dostarczane z produktem.
IP55
Przy wykryciu ruchu osób i niewystarczającym natężeniu
oświetlenia przesyła sygnał radiowy
do radiowego elementu sterującego lub innego odbiornika
radiowego Funkbus.
zmodyfikowana elektronika oszczędzającą energię
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu radiowym odbiornikom
z diodą do sygnalizacji wykrycia i stanu baterii
do montażu ściennego
z możliwością obracania i pochylania w pionie
z nakładaną przysłoną do ograniczania pola
wykrywalności
z elementami mocującymi
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CZUJNIKI RUCHU
Nr zam.

Nr zam.

Radiowe elementy sterujące do czujników ruchu

Nasadka czujnika obecności BLC
z ciągłą regulacją oświetlenia

Radiowy element sterujący do czujników ruchu n/t
śnieżnobiały

od str.T44

0175 09

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1000 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 920 VA;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania ok. 3−80 lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 15 min.;
kanały załączające 1;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 110 x 94 x 38 mm
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.
Wymagany jest przewód neutralny!

IP55
Załącza się po odbiorze przypisanego telegramu
radiowego np. z radiowego czujnika ruchu przy
przekroczonej jasności zadziałania i wykryciu ruchu osób.

śnieżnobiały

od str.T17

zalecana wysokość montażu ok. 2,5 m;
pole detekcji na poziomie podłogi ok. ∅ 8 m;
pole detekcji na wysokości biurka ok. ∅ 5 m;
kąt detekcji 360 °;
płaszczyzny detekcji 6;
sektory 80;
segmenty detekcji 320;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 10 − 1000 lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
maksymalna liczba rozszerzeń 10 (5 do nr zam 2902);
wymiary (∅ x wysokość montażu) 103 x 42 mm
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908,
2912
Czujnik obecności z ciągłą regulacją oświetlenia pozwala
na zaoszczędzenie energii poprzez ściemnianie/wyłączanie
oświetlenia, przy nieobecności osób lub wystarczającym
natężeniu oświetlenia otoczenia. Dodatkowo umożliwia
kontrolę systemu ogrzewania/klimatyzacji w połączeniu
z sterownikami załączającymi BLC OWK.
Zastosowanie: np. w budynkach biurowych, szkołach,
hotelach i domach spokojnej starości.
oszczędzanie energii poprzez regulację oświetlenia
zależnie od wykrycia obecności i nat. oświetl.
z funkcją prezentacji z projektorem
rozszerzenie pola wykrywalności przez zastosowanie
do 10 rozszerzeń z czujnikami obecności
także jako sufitowy czujnik ruchu stosowany
w przejściach lub korytarzach
do rozszerzenia BLC lub łącznika przyciskowego
zwiernego, może zostać włączony lub wyłączony
na stałe
za pomocą rozszerzenia BLC próg natężenia
oświetlenia może być tymczasowo zmieniany
z diodą pomocną przy nastawianiu parametrów
z funkcją ściemniania (łagodne wyłączenie)
gdy współpracuje z mechanizmem ściemniacza
do montażu sufitowego w puszkach podtynkowych 60
lub ścianach kartonowo−gipsowych
z nakładaną przysłoną do ograniczania pola
wykrywalności
do sterownika załączającego BLC
i elektronicznego sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC

z diodą do sygnalizacji wykrycia i trybu pracy
z 3 trybami pracy: tryb czujnika ruchu / 2 godz.
włączone / 2 godz. wyłączone
zmiana trybu pracy za pomocą łącznika
przyciskowego "rozwiernego", nadajnika ściennego lub
ręcznego
z 2 wprowadzeniami przewodu od dołu
z elementami mocującymi
z zaciskami śrubowymi

CZUJNIKI OBECNOŚCI
Nasadki BLC

Natynkowy czujnik obecności
śnieżnobiały

od str.T17

17 01 08

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 1000 W;
transformatory elektroniczne 750 W;
konwencjonalne transformatory 750 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 1000 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 500 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 400 VA;
prąd znamionowy (obc. rezystancyjne) max. 10 A;
prąd załączania <4 sek. max. 35 A na minutę;
zalecana wysokość montażu ok. 2,5 m;
pole detekcji na poziomie podłogi ok. ∅ 8 m;
pole detekcji na wysokości biurka ok. ∅ 5 m;
kąt detekcji 360 °;
płaszczyzny detekcji 6;
sektory 80;
segmenty detekcji 320;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 10 − 1000 lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 30 min.;
wymiary (∅ x wysokość montażu) 103 x 57,5 mm
Czujnik obecności pozwala na zaoszczędzenie energii
poprzez wyłączanie oświetlenia, przy nieobecności osób lub
wystarczającym natężeniu oświetlenia otoczenia.
Zastosowanie: np. w budynkach biurowych, szkołach,
hotelach i domach spokojnej starości.

1701 10

Puszki natynkowe

Puszka natynkowa czujnika obecności
BLC i EIB
śnieżnobiały

1076 09

wymiary (i x wys.) 103 x 45mm
do numerów zam. 170110, 170111, 75262001, 75264001
wprowadzenie kabla możliwe od dołu
i w każdym z boków

oszczędzanie energii poprzez wł−/wyłączenie światła,
zależne od wykrycia obecności i nat. oświetl.
rozszerzenie pola wykrywalności możliwe
przez połączenie równoległe
także jako sufitowy czujnik ruchu stosowany
w przejściach lub korytarzach
do łącznika przyciskowego zwiernego, może zostać
włączony lub wyłączony na stałe
z diodą pomocną przy nastawianiu parametrów
do montażu sufitowego
z nakładaną przysłoną do ograniczania pola
wykrywalności
z materiałem mocującym
z zaciskami wtykowymi
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CZUJNIKI RUCHU
Nr zam.

Nr zam.

Sterowniki systemowych czujników ruchu

SYSTEMOWE CZUJNIKI RUCHU

Sterownik systemowych czujników ruchu
DMS 1-kanałowy

Systemowy czujnik ruchu 180
śnieżnobiały

od str.T22

0151 09

15 V=
półkoliste pole detekcji ok. 16 x 32 m;
zalecana wysokość montażu 2,4 m;
zasięg ok. 16 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
sektory 36;
segmenty detekcji 144;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 80 x 68 x 92 mm

śnieżnobiały

od str.T21

Należy stosować tylko w połączeniu ze sterownikiem
systemowych czujników ruchu.

0155

230 V~, 50 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1200 W;
transformatory konwencjonalne 1200 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 920 VA;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 3−80 /4 lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 4 sek. − 15 min.;
DMS − 4 modułowy
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.

do numerów zam. 0155, 0159
IP55

Wymagany jest przewód neutralny!

Przy wykryciu ruchu osób przesyła sygnał
do sterownika systemowych czujników ruchu.

do numerów zam. 0151 09, 0152 09

z diodą do sygnalizacji stanu wykrycia ruchu
montażu ściennego
możliwością obracania i pochylania w pionie
nakładaną przysłoną do ograniczania pola
wykrywalności
przewód systemowgo czujnika ruchu np. JY−ST−Y
2x2x0,8 mm
z 2 wprowadzeniami przewodów od góry
z elementami mocującymi
z zaciskami śrubowymi

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób przed systemowymi czujnikami
ruchu i nasadkami systemowego czujnika ruchu 180 na
ustalony czas trwania opóźnienia.
z zestykiem bezpotencjałowym
do podłączenia syst. czujników ruchu i syst.
sterowników czujników ruchu: max 8 sztuk
z zieloną kontrolną diodą
z zaciskami śrubowymi

Systemowy czujnik ruchu 240
śnieżnobiały

od str.T22

0152 09

15 V=
pole detekcji narożnikowej, strona prawa ok. 22 x 20 m;
zalecana wysokość montażu 2,4 m;
zasięg ok. 16 m;
kąt detekcji 240 °;
płaszczyzny detekcji 4;
sektory 42;
segmenty detekcji 168;
nastawialna czułość progowa ok. 20−100 %;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 80 x 68 x 117 mm

Sterownik systemowych czujników ruchu
DMS 2-kanałowy
śnieżnobiały

od str.T21

Należy stosować tylko w połączeniu ze sterownikiem
systemowych czujników ruchu.
do numerów zam. 0155, 0159
IP55
Przy wykryciu ruchu osób przesyła sygnał
do sterownika systemowych czujników ruchu.
z zabezpieczeniem przed czołganiem
z diodą do sygnalizacji stanu wykrycia ruchu
do montażu ściennego
z możliwością obracania i pochylania w pionie
z nakładaną przysłoną do ograniczania pola
wykrywalności
z przysłoną pokrywającą do zabezpieczenia
przed czołganiem
przewód systemowgo czujnika ruchu np. JY−ST−Y
2x2x0,8 mm
z 2 wprowadzeniami przewodów od góry
z elementami mocującymi z zaciskami śrubowymi

0159

230 V~, 50 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W/kanał;
transformatory elektroniczne 1200 W/kanał;
transformatory konwencjonalne 1200 VA/kanał;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym
2300 VA/kanał;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA/kanał;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle
920 VA/kanał;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 3−80 /4 lux;
nastawialny czas opóźnienia ok. 4 sek. − 15 min./kanał;
DMS − 4 modułowy
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.
Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam. 0151 09, 0152 09

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i ruchu osób przed systemowymi czujnikami ruchu
i nasadkami systemowego czujnika ruchu 180
na ustalony czas trwania opóźnienia odpowiedniego
kanału.
z zestykiem bezpotencjałowym i połączonym z siecią
do podłączenia syst. czujników ruchu i syst.
sterowników czujników ruchu: max 2x8 sztuk
z zieloną diodą kontrolną na kanał
z zaciskami śrubowymi
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Elementy systemu Berker FUNKBUS
mogą być wykorzystywane na
obszarze całego domu.
170

SYSTEM FUNKBUS

Ten innowacyjny system umożliwia Państwu różnorodne zastosowania w przypadku
modernizacji Państwa mieszkań jak i instalacji w budynkach.

Zalety:
 Instalacja w miejscach, w których nie ma możliwości
prowadzenia instalacji kablowej (np. ściany ze szkła)
 dodatkowe funkcje podnoszące komfort − bez dużych
nakładów kosztowych
 za pomocą pilota ręcznego Berker można regulować
oświetlenie w domu i garażu. Możliwe jest również
wywołanie scen świetlnych jak i centralna deaktywacja
wszystkich urządzeń elektrycznych przy opuszczaniu domu
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FUNKBUS
Nr zam.

Nr zam.

Nadajniki ścienne

NADAJNIKI

Sterownik ściennego nadajnika radiowego

Nadajniki ręczne

2764

Pilot radiowy komfort
antracyt

od str.T43

2766

6 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 24;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 100
m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 192 x 53 x 23 mm

od str.T43

Pasuje do puszek np. firmy Kaiser, Simet −podtynkowych,
oraz do ścian z płyt kartonowogipsowych.
do numerów zam.: 7516 10 .., 7516 11 .., 7516 20 ..,
7516 21 .., 7516 23 .., 7516 33 .., 7516 40 ..,
7516 41 ..

Baterie nie są dostarczane wraz z produktem.
Do zdalnego sterowania wszystkimi przypisanymi
odbiornikami radiowymi Funkbus.

Do zdalnego sterowania wszystkimi przypisanymi
odbiornikami radiowymi Funkbus.

każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu radiowym odbiornikom
z 8 przyciskami kanałowymi (wł−/wyłączone,
podniesione/opuszczone, funkcja nastawiania jasności)
z 3 przyciskami grup kanałowych A, B, C
z diodami 3 grup kanałów (także diodą sygnalizującą
status wysyłania i stan baterii)
z 5 klawiszami scen świetlnych
z przyciskiem ściemniania do scen świetlnych
z funkcją centralnego wł−/wyłączania

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu radiowym odbiornikom
do przycisku 1−, 2− lub 4−krotnego
z możliw. nastawy funkcji przycisków za pomocą
zworek: 4 kanały/ 5 scen świetlnych/ wył. centralne
dioda statusu wysyłania i stanu baterii w przycisku
z 2 bateriami litowymi 3 V typ: CR 2032
z możliwością montażu jako radiowy nadajnik p/t, n/t,
stołowy z puszką w wersji płaskiej
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną
Dodatki: Bateria litowa płaska 3V

Pilot radiowy Mini
antracyt

od str.T43

1857
2769

3 V=, 0,18 Ah

3 V=
żywotność baterii ok 5 lata;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 30
m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 73 x 40 x 19 mm

typ CR 2032
2 sztuki jako elementy zastępcze

Radiowy nadajnik z przewodem L p/t
szary

Do zdalnego sterowania wszystkimi przypisanymi
odbiornikami radiowymi Funkbus.
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu radiowym odbiornikom
z 2 przyciskami kanałowymi (wł−/wyłączone,
podniesione/opuszczone, funkcja nastawiania jasności)
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu wysyłania i
stanu baterii
z baterią litową 3 V typ: CR 2032
Dodatki: Bateria litowa płaska 3V

1857
3 V=, 0,18 Ah
typ CR 2032
2 sztuki jako elementy zastępcze
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6 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 4;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 100
m

od str.T43

0124 10

230~V, 50/60 Hz;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 100
m;
temperatura pracy –20 − + 55 °C
długość przewodów ok. 210 mm;
wymiary (∅ x wys) 52 x 23 mm
Podtynkowy nadajnik radiowy pozwala na rozbudowanie
istniejącej instalacji o funkcje zdalnego sterowania
odbiornikami.
każdy kanał może być przypisany do dowolnej liczby
odbiorników;
zależnie od ustawień może wysyłać funkcje
ściemniania, załączania, przyciskania
lub sterowania rolet;
z możliwością wyboru funkcji 1 i 2 powierzchniowej
aktywowany za pomocą konwencjonalnego łącznika,
przycisku, zegara, Sterownika RolloTec® itp.
z fabrycznie przygotowanymi przewodami
do montażu za mechanizmami podtynkowymi

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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FUNKBUS
Nr zam.

Interfejsy przyciskowe

Nr zam.

Radiowe czujniki ruchu

Radiowy czujnik ruchu 180

Radiowy interfejs przyciskowy p/t 4-kanałowy
śnieżnobiały

od str.T43

0126

3 V=
maklsymalna liczba kanałów radiowych 4;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 100
m;
Prąd impulsowy zapobiegający utlenianiu zestyków 3 mA;
długość przewodów ok. 290 mm;
wymiary (ix wys.) 38 x 10 mm

śnieżnobiały

od str.T43

Do zdalnego sterowania wszystkimi przypisanymi
odbiornikami radiowymi Funkbus.
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu radiowym odbiornikom
funkcje: 1 i 2 powierzchniowe załączenie i ściemnianie,
sceny świetlne, centralne wł−/wyłączanie
ustawienia funkcji za pomocą 5−ciu zworek
z baterią litową 3 V typ: CR 2032
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu wysyłania i
stanu baterii
do podłączenia do max 4 bezpotencjałowych
zestyków
z prądem impulsowym zabezpieczającym zestyki
przed utlenianiem podczas sterowania
w komplecie z 4 parami przewodów i wtyczką
do wbudowania za mechanizmami podtynkowymi
Dodatki: Bateria litowa płaska 3V

1857
typ CR 2032
2 sztuki jako elementy zastępcze

Wzmacniacze sygnału

Radiowy wzmacniacz sygnałów n/t
śnieżnobiały

od str.T46

0177 09

230 V~, 50/60 Hz
kanały radiowe 60;
częstotliwość nadajnika / odbiornika zdalnego
433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 100
m;
długość przewodu zasilającego 1,5 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 110 x 94 x 38 mm

0174 01 09

9 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym) 100
m;
zalecana wysokość montażu 2,4 m;
zasięg ok. 16 m;
półkoliste pole detekcji ok. 16 x 32 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 3;
sektory 36;
segmenty detekcji 144;
progowe natężenie oświetelenia zadział. czujnika < 80 lx;
wyzwalanie czujnika < 200 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 −100 %;
temperatura pracy −25 do + 55°C
wymiary (dł. x wys. x gł.) 80 x 75 x 115 mm
Wymagane do pracy baterie alkaiczne 9 V (6LR61) nie są
dostarczane z produktem.
Przy wykryciu ruchu osób i niewystarczającym natężeniu
oświetlenia przesyła sygnał radiowy
do radiowego elementu sterującego lub innego odbiornika
radiowego Funkbus.
IP55
zmodyfikowana elektronika oszczędzającą energię
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu radiowym odbiornikom
z diodą do sygnalizacji wykrycia i stanu baterii
do montażu ściennego
z możliwością obracania i pochylania w pionie
z nakładaną przysłoną do ograniczania pola
wykrywalności
z elementami mocującymi
Dodatki: Bateria litowa 9 V

9209
9 V=, 1,2 Ah
jako element zastępczy

Wymagany jest przewód neutralny!
Radiowy wzmacniacz sygnału odbiera i wysyła radiowe
sygnały przyuczonego nadajnika z max mocą nadawczą.
możliwość użycia maksymalnie 1 radiowego
wzmacniacza sygnału na drodze nadajnik−odbiornik
do zwiększenia zasięgu radiowego
wzmacniane są tylko sygnały z przypisanych
nadajników radiowych
łącznie z kremowym przewodem sieciowym
i wtyczką euro
z czerwoną diodą odbiorczą i zieloną statusu
wysyłania
z wprowadzeniem 2 przewodów
z elementami mocującymi
z zaciskami śrubowymi
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FUNKBUS
Nr zam.

Nr zam.

ODBIORNIKI

Radiowy sterownik załączający p/t

Radiowe elementy sterujące do czujników ruchu

szary

Radiowy element sterujący do czujników ruchu n/t
śnieżnobiały

od str.T43

0175 09

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1000 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300
VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 920
VA;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania ok. 3−80 lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek. − 15 min.;
kanały załączane 1;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 110 x 94 x 38 mm

od str.T43

Wymagany jest przewód neutralny!
Do zdalnego włączania odbiorników elektrycznych.

z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
w komplecie z przewodami

Wymagany jest przewód neutralny!
Załącza się po odbiorze przypisanego telegramu
radiowego np. z radiowego czujnika ruchu
przy przekroczonej jasności zadziałania i wykryciu ruchu
osób.

Radiowy sterownik załączający 2-krotny p/t

IP55
z diodą do sygnalizacji wykrycia i trybu pracy
z 3 trybami pracy: tryb czujnika ruchu / 2 godz.
włączone / 2 godz. wyłączone
zmiana trybu pracy za pomocą łącznika
przyciskowego "rozwiernego", nadajnika ściennego lub
ręcznego
z 2 wprowadzeniami przewodu od dołu
z elementami mocującymi
z zaciskami śrubowymi
Sterowniki załączające

Radiowy sterownik załączający do zabudowy

od str.T43

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 1000 W;
transformatory elektroniczne 750 W;
transformatory konwencjonalne 750 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 1000 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 500 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle
400 VA;
kanały załączane 1;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 14;
długość przewodów ok. 210 mm;
średnica otworu środkowego i 7,5 mm;
wymiary (i x wys.) 52 x 23 mm
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.

Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.

śnieżnobiały

0179

0125

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1000 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle
920 VA;
kanały załączane 1;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 175 x 42 x 18 mm
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.
Wymagany jest przewód neutralny!
Do zdalnego włączania odbiorników elektrycznych.

szary

od str.T43

0129

230 V~, 50/60 Hz;
obciążalność 1 kanału dla 230V~;
lampy żarowe 350 W
WN lampy halogenowe 300 W;
transformatory elektroniczne 300 W;
transformatory konwencjonalne 350 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 350 VA;
kanały załączane 2;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych
maks.: 7 na kanał;
długość przewodów ok. 210 mm;
średnica otworu środkowego ∅ 7,5 mm;
wymiary (∅ x wys.) 52 x 23 mm;
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.
Do zdalnego załączania odbiorników elektrycznych.

z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiowego czujnika
ruchu powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą
programowania
montaż w podtynkowych lub wodoodpornych
puszkach rozgałęźnych
w komplecie z przewodami

z wejściem do rozszerzeń BLC i łącznika
przyciskowego (zestyk zwierny), 1 zasada obsługi
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
z możliwością wywołania trybu programowania
w urządzeniu lub za pomocą rozszerzenia
z zaciskami śrubowymi
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FUNKBUS
Nr zam.

Sterowniki żaluzjowe

Nr zam.

NOWOŚĆ

Radiowy sterownik żaluzjowy p/t
szary

od str.T43

0127

230 V~, 50/60 Hz
maksymalna moc załączalna 1 silnik 700 W;
kanały sterowane 1;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 14;
przestawienie lameli przy sygnale < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy sygnale > 1 sek.;
długość przewodów ok. 210 mm;
średnica otworu środkowego i 7,5 mm;
wymiary (ix wys.) 52 x 23 mm
Wymagany jest przewód neutralny!

z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
z elektroniczną blokadą zabezpieczającą przed
możliwością równoczesnego
załączenia w obu kierunkach
montaż w podtynkowych lub wodoodpornych
puszkach rozgałęźnych
w komplecie z przewodami
Ściemniacze przewodowe

Radiowy uniwersalny ściemniacz do zabudowy

od str.T43

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 50−210 W;
transformatory elektroniczne 50−210 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające 50−210 VA;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
temperatura pracy 0 − 55 °C
długość przewodów ok. 210 mm;
wymiary (i x wys.) 52 x 28 mm;
W celu eksploatacji bez zakłóceń zalecamy stosowanie
transformatorów Tronic® firmy Berker.
Nie wolno przyłączać transformatorów konwencjonalnych
razem z elektronicznymi transformatorami.

Do zdalnej obsługi np. żaluzji, markiz.

jasnoszary

Radiowy uniwersalny ściemniacz p/t
szary
*9455 02 00

0181

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 50−315 W;
transformatory elektroniczne 50−315 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające 50−315 VA;
max. liczba uniwersalnych rozszerzeń mocy:
5 dla wycięcia fazy 300 VA
10 dla obcięcia fazy 500 W
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 187 x 28 x 28 mm

Do zdalnego włączania i ściemniania oświetlenia.
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiowego czujnika
ruchu powoduje załączenie na 1 min. (ponowne
wyzwolenie)
z uruchamianiem ręcznym "włączone/wyłączone"
z możliwością zapamiętania jasności załączenia
z płynnym startem oszczędzającym lampy.
bardzo cichy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED
z możliwością podłączenia uniwersalnego rozszerzenia
mocy DMS Plus

W celu eksploatacji bez zakłóceń zalecamy stosowanie
transformatorów Tronic® firmy Berker.
Nie wolno przyłączać tarnsformatorów konwencjonalnych
razem z elektronicznymi transformatorami.
Wymagany jest przewód neutralny!

Do zdalnego włączania i ściamniania oświetlenia.
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
z wejściem do rozszerzeń BLC
z uruchamianiem ręcznym "włączone/wyłączone"
z możliwością zapamiętania jasności załączenia
z płynnym startem oszczędzającym lampy.
bardzo cichy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED
z możliwością podłączenia uniwersalnego rozszerzenia
mocy DMS Plus
z zaciskami śrubowymi
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FUNKBUS
Nr zam.

Nr zam.

Sterowniki DMS

Radiowy sterownik załączający 4-krotny DMS
Odbiornik radiowy DMS
jasnoszary

od str.T43

jasnoszary

9450 02 00

9405 01 00

230 V~, 50/60 Hz;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
max zasięg odbiornika radiowego
(w terenie otwartym) 60m;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
temperatura pracy 0 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 68 mm;
wysokość montażu od szyny 61,5 mm;

od str.T43

do numerów zamówieniowych: 9450 01 00, 9455 01 00,
9460 01 00, 9465 01 00, 9450 02 00
odbiera sygnały radiowe i wysyła do urządzeń DMS
z możliwością zastosowania anteny zewnętrznej
z zaciskami śrubowymi i złączką

230 V~, 50/60 Hz;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1000 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300
VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle
920 VA;
kanały załączane 4;
możliwość przypisania nadajników radiowych
maks.: 30 na kanał;
temperatura pracy 0 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm;
Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam.: 9405 01 00

Antena do odbiornika radiowego DMS
czarny

od str.T43

9490 01 00
Do zdalnego załaczania odbiorników elektrycznych.

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
max zasięg odbiornika radiowego
(w terenie otwartym) 100m;
długość przewodu ok. 2 m;
wymiary (dł. x i podstawy) 200 x 30,5 mm;

z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
odbiór sygnałów radiowych przez odbiornik radiowy
DMS
sygnał radiowy przypisanego radiowego czujnika
ruchu powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
ze sterowaniem recznym "właczone/wyłaczone"
z przyciskami programowania i 4 czerwonymi diodami
programowania
z możliwością wywołania trybu programowania
z zaciskami śrubowymi i złaczką

do numerów zam.: 9405 01 00
do metalowych rozdzielnic i powiększenia zasięgu
odbioru
przygotowana fabrycznie z przewodem i wtyczką
mocowanie za pomocą magnetycznej podstawy

Radiowy sterownik załączający DMS
jasnoszary

od str.T43

9450 01 00

230 V~, 50/60 Hz;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2300 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1000 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 2300 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 1200 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle
920 VA;
kanał załączany 1;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
temperatura pracy 0 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 68 mm;
wysokość montażu od szyny 61,5 mm;
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w
przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy
zastosować ograniczniki prądowe.
Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam.: 9405 01 00

Do zdalnego załączania odbiorników elektrycznych.
z wejściem do rozszerzeń BLC i łącznika
przyciskowego (zestyk zwierny),
1 zasada obsługi
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
odbiór sygnałów radiowych przez odbiornik radiowy
DMS
sygnał radiowy przypisanego radiowego czujnika
ruchu powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
ze sterowaniem ręcznym "włączone/wyłączone"
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą
programowania
z możliwością wywołania trybu programowania
w urządzeniu lub za pomocą rozszerzenia
z zaciskami śrubowymi i złączką
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Radiowy sterownik rolet DMS
jasnoszary

od str.T43

9460 01 00

230 V~, 50/60 Hz;
maksymalna moc załączalna: 1 silnik 700 W;
kanały sterowane 1;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 14;
przestawienie lameli przy sygnale < 1 sek.;
podtrzymanie napięcia na 2 min. przy sygnale > 1 sek.;
z trybem ręcznym <1 sek. góra/stop/dół;
temperatura pracy 0 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 68 mm;
wysokość montażu od szyny 61,5 mm;
Wymagany jest przewód neutralny
do numerów zam.: 9405 01 00
Do zdalnego sterowania roletami,
żaluzjami lub markizami.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
odbiór sygnałów radiowych przez odbiornik radiowy
DMS
z elektryczną blokadą możliwości załączenia
w obu kierunkach
ze sterowaniem ręcznym "góra/dół"
z przyciskiem programowania i dwukolorową diodą
programowania
z zaciskami śrubowymi i złączką
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FUNKBUS
Nr zam.

od str.T43

Nr zam.

Radiowy uniwersalny ściemniacz DMS
jasnoszary
9455 01 00

Radiowy sterownik ściemniający 1-10 V DMS
jasnoszary
9465 01 00

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 50−400 W;
transformatory elektroniczne 50−400 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające 50−400 VA;
max. liczba modułów rozszerzenia mocy do zab./DMS 10
dla takiego samego typu obciążenia;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
z trybem ręcznym <1 sek. zał./wył.;
temperatura pracy 0 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 73 x 90 x 68 mm
wysokość montażu od szyny 61,5 mm;

230 V~, 50/60 Hz
prąd sterujący 15 mA;
prąd znamionowy 8 A
kanały sterowane 1;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30;
z trybem ręcznym <1 sek. zał./wył.;
temperatura pracy 0 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 73 x 90 x 68 mm
wysokość montażu od szyny 61,5 mm;

od str.T43

W celu eksploatacji bez zakłóceń zalecamy stosowanie
transformatorów Tronic® firmy Berker.
W przypadku wystąpienia dużych prądów załączania
należy zastosować ograniczniki prądowe.

W przypadku wystąpienia dużych prądów załączania
należy zastosować ograniczniki prądowe.
W celu zapewnienia równej mocy oświetlenia należy
stosować urządzenia EVG i świetlówki
tego samego producenta.

Nie wolno przyłączać transformatorów konwencjonalnych
razem z elektronicznymi transformatorami.

Przy zastosowaniu niskonapięciowych lamp halogenowych
zalecamy transformatory Tronic Berkera z interfejsem
1−10 V, nr zam. 2977.

Wymagany jest przewód neutralny!

do numerów zam.: 9405 01 00

do numerów zam.: 9405 01 00

Do zdalnego włączania i ściemniania oświetlenia.

Do zdalnego włączania i ściemniania oświetlenia.
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
odbiór sygnałów radiowych przez odbiornik radiowy
DMS
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min. (ponowne wyzwolenie)
z wejściem do rozszerzeń BLC
ze sterowaniem ręcznym "włączone/wyłączone"
z przyciskiem programowania i czerwoną
diodą programowania
z możliwością zapamiętania jasności załączenia
z płynnym startem oszczędzającym lampy
bardzo cichy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z zaciskami śrubowymi i złączką
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do załączania i regulowania urządzeniami EVG
i transformatorami Tronic® z interfejsem 1−10 V
np. do świetlówek i niskonapięciowych
lamp halogenowych
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
odbiór sygnałów radiowych przez odbiornik radiowy
DMS
sygnał radiowy przypisanego radiowego czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min. (ponowne wyzwolenie)
ze sterowaniem ręcznym "włączone/wyłączone"
z przyciskiem programowania i czerwoną
diodą programowania
z możliwością zapamiętania jasności załączenia
z zaciskami śrubowymi i złączką
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MODUL/MODUL PLUS
Nr zam.

Nr zam.

MODUL/MODUL PLUS

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników

Przyciski radiowe

kremowy
śnieżnobiały

Przycisk radiowy BLC
kremowy
śnieżnobiały

1760 02
1760 09
od str.T35

od str.T13

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30
Mechanizmy BLC − patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

Radiowy czujnik ruchu

Radiowy czujnik ruchu 180
kremowy
śnieżnobiały

Przycisk radiowy RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy
śnieżnobiały

od str.T35

1758 12
1758 49

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników w wersji płaskiej
kremowy
śnieżnobiały
od str.T35

1759 12
1759 49

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez blok
stykowy
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częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2912

z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającego OWK

1759 02
1759 09

od str.T43

9420 02
9420 09

3V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
czestotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
60m;
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóznienia zależny od zastosowanego odbiornika;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm
Załącza sie przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóznienia nasadki czujnika ruchu.

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
z przysłoną pokrywajacą do ograniczania kata
wykrywalnosci do 90° ze zoptymalizowaną soczewką
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach, z
możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną
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MODUL/MODUL PLUS/B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Ścienne nadajniki radiowe

Ścienny nadajnik radiowy 4-krotny wykonanie
płaskie z polem opisowym
kremowy
2724 02
śnieżnobiały
2724 09

Ścienny nadajnik radiowy 1-krotny wykonanie
płaskie z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
od str.T43

2721 02
2721 09

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego < 10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 1 kanał / 1 scena świetlna /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

od str.T43

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 4;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 4 kanały / 5 scen świetlnych /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Przyciski radiowe

Przycisk radiowy BLC

Ścienny nadajnik radiowy 2-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
od str.T43

2722 02
2722 09

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 2 kanały / 3 sceny świetlne /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

śnieżnobiały
antracyt
alu
śnieznobiały, połysk
kremowy, połysk

1760
1760
1760
1760
1760

19
16
14
89
89

09
06
04
89
82

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30
Mechanizmy BLC − patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min. (ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającego OWK

Przycisk radiowy RolloTec®
śnieżnobiały
antracyt
alu
śnieznobiały, połysk
kremowy, połysk

1758
1758
1758
1758
1758

19
16
14
89
89

09
06
04
89
82

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
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B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników
śnieżnobiały
antracyt
alu
śnieznobiały, połysk
kremowy, połysk

1759
1759
1759
1759
1759

19
16
14
89
89

Ścienny nadajnik radiowy 2-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
09
06
04
89
82

do kremowych i śnieżnobiałych
do antracytowych i alu
od str.T43

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

2722 10 09
2722 10 06

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 2 kanały / 3 sceny świetlne /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

Ścienne nadajniki radiowe

Ścienny nadajnik radiowy 3-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym

Ścienny nadajnik radiowy 1-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
do antracytowych i alu
od str.T43

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 1 kanał / 1 scena świetlna /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną
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do kremowych i śnieżnobiałych
do antracytowych i alu

2721 10 09
2721 10 06
od str.T43

2723 10 09
2723 10 06

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 3;
czestotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 3 kanały / 5 scen świetlnych /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Ścienny nadajnik radiowy 4-krotny wykonanie
płaskie z polem opisowym

Ścienny nadajnik radiowy 1-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T43

śnieżnobiały
antracyt
alu

# 2721 19 09
# 2721 16 06
# 2721 14 04

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;

od str.T43

śnieżnobiały
antracyt
alu
od str.T43

Radiowy czujnik ruchu

# 2722 19 09
# 2722 16 06
# 2722 14 04

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 4;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 4 kanały / 5 scen świetlnych /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 1 kanał / 1 scena świetlna /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

Ścienny nadajnik radiowy 2-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym

# 2724 19 09
# 2724 16 06
# 2724 14 04

Radiowy czujnik ruchu 180

od str.T43

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 2 kanały / 3 sceny świetlne /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieznobiały
antracyt
alu

9420
9420
9420
9420
9420

89
89
19
16
14

82
89
09
06
04

3V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
czestotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
60m;
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kat detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóznienia zależny od zastosowanego odbiornika;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm
Załącza sie przy przekroczonej jaśnosci zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóznienia nasadki czujnika ruchu.

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
z przysłoną pokrywajacą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90° ze zoptymalizowaną soczewką
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900

181

B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS/K.1/K.5
Nr zam.

Dodatki

Nr zam.

NOWOŚĆ
Samoprzylepna folia do ściennych nadajników
radiowych oraz radiowych czujników ruchu
w wykonaniu płaskim
9498 02 02
9498 27 30
9498 28 02

śnieżnobiały, dla B.Kwadrat
czarna, dla B.1/B.3
śnieznobiała, dla B.7 Glas

od str.T35

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Folia samoprzylepna pozwala na uzyskanie gładkiej tylnej
powierzchni ramki w przypadku montażu na szkle lub
przezroczystych powierzchniach.
W celu uzyskania gładkiej powierzchni folii zalecane jest
wyrównanie oraz przyklejenie foli 24 godziny przed
instalacją nadajnika/czujnika ruchu.;

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911,
2925, 2975, 2975 01, 9251 ..

do zamaskowania tylnej powierzchni
(np. w przypadku montażu na szkle)

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby
RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub
blok stykowy

K.1/K.5
Przyciski radiowe

NOWOŚĆ

od str.T13

Przycisk radiowy BLC
kremowy
śnieżnobiały
antracyr, mat lakierowany
alu, mat lakierowany
stal szlachetna nierdzewna

Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników
kremowy
1759 70 02
śnieżnobiały
1759 70 09
antracyt, mat lakierowany
1759 70 06
*
alu, mat lakierowany
70 24
*1759
stal szlachetna nierdzewna
1759 70 04

1760 70 02
1760 70 09
1760
06
*1760 70
24
*1760 70
70 04

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30
Radiowy czujnik ruchu
Mechanizmy BLC patrz Elektronika Domowa.
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.

NOWOŚĆ

kremowy
śnieżnobiały
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
2912
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone,
nastawienie jasności"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min. (ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V
do sterownika załączającego OWK

Przyciski radiowe

NOWOŚĆ

od str.T35

Przycisk radiowy RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy
1758 70 02
śnieżnobiały
1758 70 09
antracyt, mat lakierowany
1758
06
*1758 70
alu, mat lakierowany
70 24
*
stal szlachetna nierdzewna
1758 70 04
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
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Radiowy czujnik ruchu 180
9420 70 02
9420 70 09
70 06
*9420
9420
24
*9420 70
70 04

od str.T43
3V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
czestotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
60m;
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóznienia zależny od zastosowanego odbiornika;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza sie przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóznienia nasadki czujnika ruchu.
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
z przysłoną pokrywajacą do ograniczania kata
wykrywalnosci do 90° ze zoptymalizowaną soczewką
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

Ścienne nadajniki radiowe

NOWOŚĆ

Ścienny nadajnik radiowy 1-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
2721 70 09
antracyt
2721 70 06
*
alu
70 24
*2721
stal szlachetna
2721 70 04

Nr zam.

NOWOŚĆ

od str.T43

od str.T43

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 3;
czestotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 3 kanały / 5 scen świetlnych /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 1 kanał / 1 scena świetlna /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

NOWOŚĆ

Ścienny nadajnik radiowy 3-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
2723 70 09
antracyt
2723
06
*2723 70
alu
70 24
*
stal szlachetna
2723 70 04

Dodatki

Ścienny nadajnik radiowy 2-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
2722 70 09
antracyt
2722
06
*2722 70
alu
70 24
*
stal szlachetna
2722 70 04

NOWOŚĆ

od str.T43
3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 2 kanały / 3 sceny świetlne /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną
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Samoprzylepna folia do ściennych nadajników
radiowych oraz radiowych czujników ruchu
w wykonaniu płaskim
śnieżnobiały dla K.1
33 02
*9498
czarny dla K.1 i K.5
*9498 33 30
Folia samoprzylepna pozwala na uzyskanie gładkiej tylnej
powierzchni ramki w przypadku montażu na szkle lub
przezroczystych powierzchniach.
W celu uzyskania gładkiej powierzchni folii zalecane jest
wyrównanie oraz przyklejenie foli 24 godziny przed
instalacją nadajnika/czujnika ruchu.;
do zamaskowania tylnej powierzchni
(np. w przypadku montażu na szkle)
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

ARSYS
Przyciski radiowe

Przycisk radiowy BLC

od str.T13

kremowy
śnieżnobiały
brązowy
jasny brąz, metal
stal szlachetna nierdzewna
złoty

1760
1760
1760
1760
1760
1760

00
00
00
00
00
00

02
69
01
11
04
12

od str.T35

Przycisk radiowy RolloTec®
z przyłączem czujników w wersji płaskiej
kremowy
1759 00
śnieżnobiały
1759 00
brązowy
1759 00
jasny brąz, metal
1759 90
stal szlachetna nierdzewna
1759 90
złoty
1759 90

12
79
11
21
14
12

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20.000 lx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
możliwość przypisania nadajników radiowych maks.: 30
Obsługa rozszerzeń możliwa jest tylko przy użyciu
rozszerzeń BLC.
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 2911, 2925,
2975, 2975 01, 9251 ..

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

z 2 zasadami obsługi powierzchni
z 5 scenami świetlnymi dla "włączone/wyłączone”
nastawienie jasności
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiow. czujnika ruchu
powoduje załączenie na 1 min.
(ponowne wyzwolenie)
do sterownika załączającgo BLC i elektronicznego
sterownika załączającego BLC
do uniwersalnego ściemniacza BLC
i niskonapięciowego ściemniacza BLC
do sterownika ściemniającego BLC 1 − 10 V
do sterownika załączającego OWK

z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy
możliwość przyłącz. czuj. nat. oświetlenia RolloTec®
do podn/opuszcz. rolet do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu
z możliwością przyłączenia kontaktronu
możliwość przyłączenia czujnika zbicia szyby RolloTec®
przyłączenie czujników możliwe tylko poprzez
blok stykowy
Radiowy czujnik ruchu

Radiowy czujnik ruchu 180

od str.T35

Przycisk radiowy RolloTec® w wersji płaskiej
kremowy
1758 00 12
śnieżnobiały
1758 00 79
brązowy
1758 00 11
jasny brąz, metal
1758 90 21
stal szlachetna nierdzewna
1758 90 14
złoty
1758 90 12
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.
z nadrukiem symbolu "strzałki"
z 5 scenami świetlnymi dla "otwarte/zamknięte"
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik
radiowy

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana
od str.T43

9420
9420
9420
9420

00
00
90
90

02
69
11
04

3V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
czestotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
60m;
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania
ok. 0 − 80 /4 lx;
nastawialna czułość progowa ok. 20 − 100 %
czas opóznienia zależny od zastosowanego odbiornika;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm
Załącza sie przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóznienia nasadki czujnika ruchu.

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji i
stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
z przysłoną pokrywajacą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90° ze zoptymalizowaną soczewką
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach, z
możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Ścienne nadajniki radiowe

Ścienny nadajnik radiowy 4-krotny wykonanie
płaskie z polem opisowym

Ścienny nadajnik radiowy 1-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym

od str.T43

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowa

2721
2721
2721
2721

00
00
90
90

02
69
11
04

od str.T43

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 1 kanał /1 scena świetlna/ centralne
wyłączenie, wybierane za pomocą przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji i
stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach, z
możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

od str.T43

2722
2722
2722
2722

2724
2724
2724
2724

00
00
90
90

02
69
11
04

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 4;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;
niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 4 kanały / 5 scen świetlnych /
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwością rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną

Samoprzylepna folia do ściennych nadajników
radiowych oraz radiowych czujników ruchu
w wykonaniu płaskim

Ścienny nadajnik radiowy 2-krotny
wykonanie płaskie z polem opisowym
kremowy
śnieznobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowa

00
00
90
90

02
69
11
04

3 V=
żywotność baterii ok. 3 lata;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego <10mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
100m;

śnieżnobiały
czarny

9498 11 02
9498 11 30

Folia samoprzylepna pozwala na uzyskanie gładkiej tylnej
powierzchni ramki w przypadku montażu na szkle lub
przezroczystych powierzchniach.
W celu uzyskania gładkiej powierzchni folii zalecane jest
wyrównanie oraz przyklejenie foli 24 godziny przed
instalacją nadajnika/czujnika ruchu.
do zamaskowania tylnej powierzchni
(np. w przypadku montażu na szkle)

niezależny od sieci zasilającej
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie
wielu odbiornikom radiowym
z funkcją załączania: 2 kanały /3 sceny świetlne/
centralne wyłączenie, wybierane za pomocą
przełącznika
blokada zapisywania scen świetlnych
przez przełącznik
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu transmisji
i stanu baterii
z litową baterią 3V typ: CR 2032
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach,
z możliwoscią rozszerzenia istniejących kombinacji
z elementami mocującymi: wkrętami, zaczepami
ściennymi i przylepcem
mocowanie wkrętami przez płytkę nośną
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA TERMOPLASTU
Elementy wierzchnie należy przecierać miękką,
wilgotną szmatką, która nie pozostawia włosia.
Przy silnych zabrudzeniach zaleca się
używanie środka czyszczącego z mydłem. Użycie
środków żrących oraz środków czyszczących
zawierających kwasy może prowadzić do
uszkodzenia elementów z tworzywa.

Tworzywo sztuczne, matowe adamaszkowe
podobny do RAL 9010

Szkło z połyskiem
Stal szlachetna, nierdzewna szczotkowana
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Elementy wierzchnie przecierać miękką, wilgotną
szmatką, która nie pozostawia włosia.
Przy silnych zabrudzeniach należy użyć
powszechnie stosowanych środków
czyszczących do szkła. Użycie środków żrących
oraz środków czyszczących zawierających kwasy
i chlor może prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

STALI SZLACHETNEJ NIERDZEWNEJ

POWIERZCHNIE B.IQ

kolor śnieżnobiały

SZKŁA

Elementy wierzchnie przecierać miękką, wilgotną
szmatką, która nie pozostawia włosia.
Przy silnych zabrudzeniach należy użyć
powszechnie stosowanych środków czyszczących
przeznaczonych do stali szlachetnej. Należy
przestrzegać instrukcji użycia danego środka.

INSTABUS KNX/EIB

Europejski system instalacji magistralnej.
Inteligentna technika systemów budynków.

SZKOLENIA I SERWIS
Podczas szkoleń organizowanych przez naszą firmę mogą Państwo zdobyć obszerną
wiedzę o systemie instabus KNX/EIB Berkera.

By kroczyć nowymi drogami, otworzyć się na nowe technologie
i świadomie je wykorzystywać, niezbędne jest odpowiednie Know−how.

Szkolenie i serwis to warunki innowacyjnej i owocnej współpracy, dlatego też
podczas warsztatów KNX/EIB oferujemy Państwu bardzo obszerne i szczegółowe
programy szkoleń.

Z „teorią” wiąże się praktyka. W razie wątpliwości mogą Państwo skorzystać z kontaktu
pod adresem e−mail eib@berker.pl. Kompetentny zespół zarządzający produktem
służy fachową radą o bazach danych producenta i komponentach instabus KNX/EIB firmy
Berker.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.berker.pl.
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

ELEMENTY SYSTEMU

Nr zam.

NOWOŚĆ

Zasilacze

Zasilacz 320 mA DMS
jasnoszary

230 V~, 50/60 Hz
napiecie wyjsciowe 28 − 31 V=;
maksymalny prąd wyjścia max. 640 mA;
podtrzymanie napięcia ok.. 5,5 h/Akumulator 12 Ah;
akumulator 12 Ah;
maksymalna liczba linni magistralnych 1;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 8 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 144 x 90 x 66 mm;
wysokość montażu od szyny 59 mm

7501 00 09

napięcie znamionowe 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wyjściowe 28 − 31 V=;
maksymalny prąd wyjścia 320 mA;
maksymalna liczba linii magistralnych 2;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 68 mm;
wysokość montażu od szyny 61 mm

do numerów zam. 7590 00 66, 7590 00 67, 7590 00 68

z wbudowanym dławikiem
z wbudowanym łącznikiem RESET
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
z zieloną diodą pracy, czerwoną przeciążenia
i żółtą przepięcia
z czerwoną diodą resetowania
możliwość podłączenia drugiej linii magistrali
za pomocą zacisku przyłączeniowego
kolejna 2 linia magistrali musi być odseparowana za
pomocą dławika
wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: zasilacz

z wbudowanym przyciskiem RESET
z zieloną diodą pracy, czerwoną przeciążenia i żółtą
przepięcia
z zieloną dioda LED i zieloną diodą sygnalizującą
pracę akumulatora,
z bezpotencjałowymi stykami zgłoszeniowymi dla
utraty zasilania, usterki akumulatora,
przepięcia/przeciążenia, zwarcia
podłączenie przewodów magistralnych przez zaciski
przyłączeniowe
do podłączenie do akumulatora 12V, 12Ah.
czas podtrzymania zależny od temperatury
możliwość podłącznia drugiego akumulatora w celu
wydłużenia czasu pracy przy utracie zasilania
wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego
z zaciskami śrubowymi

Zasilacz 640 mA DMS
jasnoszary

Zasilacz 640 mA DMS, z podtrzymaniem zasilania
jasnoszary
*7501 00 15

7501 00 10

napięcie znamionowe 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wyjściowe 28 − 31 V=;
maksymalny prąd wyjścia 640 mA;
maksymalna liczba linii magistralnych 3;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 7 modułowy
wymiary (dł. x wys. x gł.) 126 x 90 x 68 mm;
wysokość montażu od szyny 61 mm
z 2 wbudowanymi dławikami
z 2 integrowanymi łącznikami resetującymi
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
z zieloną diodą pracy, czerwoną przeciążenia
i żółtą przepięcia
z 2 czerwonymi diodami resetowania
możliwość podłączenia 3 linii magistrali za pomocą
zacisku przyłączeniowego
kolejna 3 linia magistrali musi być odseparowana za
pomocą dławika
wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: zasilacz

NOWOŚĆ

Akumulator 12 V

*7590 00 68
napięcie zasilania 12 V=;
pojemność 12 Ah;
wymiary (dł. x wys. x szer.) 94 x 151 x 98 mm;
waga ok. 4,2 kg;
Podłączany do zasilacza 640 mA z podtrzymaniem
zasilania nr zam. 7501 00 15 za pomocą przewodów
połączeniowych nr zam. 7590 00 66 lub dodatkowych
przewodów połączeniowych nr zam. 7590 00 67
do zasilacza 640 mA z podtrzymaniem zasilania

NOWOŚĆ

Przewody połączeniowe

*7590 00 66
długość przewodów ok. 2 m, 4 x 0,75 mm˛
Do połączenia akumulatora do zasilacza 640mA
z podtrzymaniem zasilania.
do numerów zam. 7501 00 15, 7590 00 68
z czujnikiem temperatury

NOWOŚĆ

Dodatkowe przewody połączeniowe

*7590 00 67
długość przewodów ok. 2 m, 2 x 0,75 mm˛
Do połączenia drugiego akumulatora do zasilacza
640mA z podtrzymaniem zasilania.
do numerów zam. 7501 00 15, 7590 00 68
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Dławiki

Nr zam.

Interfejs USB do transmisji danych DMS
Dławik DMS
jasnoszary

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 35 x 90 x 61 mm;
wysokość montażu od szyny 55 mm
umożliwia odseparowanie linii magistralnej
od napięcia zasilającego
z wbudowanym łącznikiem RESET
z czerwoną diodą resetowania
z przyłączem stykowym do szyny danych
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: dławik

Sprzęgło

Sprzęgło DMS
jasnoszary

7501 00 14

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm;
z możliwością zastosowania jako sprzęgło liniowe,
obszarowe lub rozszerzenie liniowe
z przyciskiem do programowania
z zieloną diodą pracy, czerwoną diodą
programowania oraz czerwoną diodą diagnostyczną
z 2 żółtymi diodami, sygnalizującymi ruch danych do
i od przyporządkowanej linii
podłączenie linii przez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: sprzęgło liniowe

Interfejsy danych

Interfejs do transmisji danych DMS
jasnoszary

7501 00 12

jasnoszary

7501 00 02

7501 00 13

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalna szybkość transferu danych 9,6 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15m;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 59 mm

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalna szybkość transferu danych 9,6 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu USB 5 m;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 68 mm;
wysokość montażu od szyny 61,5 mm;
Do podłączenia PC w celu adresowania, programowania i
diagnozowania komponentów systemu instabus EIB a
także do wizualizacji.
programowalny z ETS3 od wersji
wymagania systemowe: Windows
2000 oraz XP
złącze USB typu B do transmisji
(zasilanie z PC)
zgodny ze standardem transmisji
z kontrolerem Flash
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: USB

1.0
98, 98 SE, Me,
danych
USB 1.1/2.0

Interfejs USB do transmisji danych
7504 00 04
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalna szybkość transferu danych 9,6 kB;
maksymalna długość przewodu USB 5 m;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
Do podłączenia PC w celu adresowania,
programowania i diagnozowania komponentów
systemu instabus EIB oraz do wizualizacji.
do numerów zam. 1033 .., 1035 .., 1040 .., 1458 ..
programowalny z ETS3 od wersji 1.0
wymagania systemowe: Windows 98, 98 SE, Me,
2000 oraz XP
złącze USB typu B do transmisji danych (zasilanie z
PC)
zgodny ze standardem transmisji USB 1.1/2.0
z kontrolerem Flash
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: USB

Do podłączenia PC w celu adresowania, programowania i
diagnozowania komponentów systemu instabus EIB oraz
do wizualizacji.
z interfejsem RS 232 (9−biegunowym D−Sub)
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z zieloną diodą pracy i żółtą diodą statusu
podłączenie magistrali przez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

DODATKI

Nr zam.

PRZYCISKI Z PORTEM MAGISTRALNYM

Szyny danych

Przycisk 1-krotny z portem magistralnym
Szyna danych z łącznikiem
długość 214 mm
(12 modułów)

7514 10 00
7500 00 08
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
głębokość zabudowy 32 mm

do szyny montażowej 35 x 7,5 mm;
samoprzylepna
z łącznikiem 4−krotnym
rodzina produktów: dodatki systemowe
typ produktu: szyna danych

Pokrywa do szyny danych
jasnoszary,
długość 240 mm
(13,5 modułu)

7500 00 04

Należy stosować klawisze serii podtynkowych.
z wbudowanym portem magistralnym
z czerwoną diodą programowania i czerwoną diodą
statusu
z przyciskiem do programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przycisk 2-krotny z portem magistralnym

podzielna co 0,5 modułu − stopniowo
do ochrony przed zanieczyszczeniem i napięciem
zakłócającym
rodzina produktów: dodatki systemowe
typ produktu: paski przykrywające

7514 20 00
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
głębokość zabudowy 32 mm
Należy stosować klawisze serii podtynkowych.

Zaciski przyłączeniowe

Zacisk przyłączeniowy
czerwony/czarny

7500 00 05

liczba przewodów 2 x 4;
średnica przewodu 0,6−0,8 mm;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 10,2 x 11,5 x 10 mm
2−biegunowy .do podłączenia elementów w magistrali
z możliwością zastosowania jako zacisk rozgałęźny
polaryzacja czerwony "+", czarny "−"
z zaciskami wtykowymi
rodzina produktów: dodatki systemowe
typ produktu: zaciski magistrali

z wbudowanym portem magistralnym
z czerwoną diodą programowania i 2 czerwonymi
diodami statusu
z przyciskiem do programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny

Przyciski grupowe z portem magistralnym

Przycisk grupowy 1-krotny z portem magistralnym
7514 11 00
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
głębokość zabudowy 32 mm
Należy stosować klawisze serii podtynkowych.
z wbudowanym portem magistralnym
z czerwoną diodą programowania i czerwoną diodą
statusu
z przyciskiem do programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przycisk grupowy 2-krotny
z portem magistralnym
7514 21 00
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
głębokość zabudowy 32 mm
Należy stosować klawisze serii podtynkowych.
z wbudowanym portem magistralnym
z czerwoną diodą programowania i 2 czerwonymi
diodami statusu
z przyciskiem do programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Nr zam.

PORTY MAGISTRALNE

Port magistralny DMS / Kontroler logiczny DMS
jasnoszary

Port magistralny p/t
7504 00 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 1 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 17,5 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
głębokość zabudowy 23 mm

Aplikacje dla kontrolera logicznego znajdziecie Państwo w
oprogramowaniu ETS w rodzinie produktów: kontroler, typ
produktu: kontroler
(nr zam. 7571 00 01)

jako interfejs miedzy modułem użytkownika
instabus EIB a przewodem magistrali
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: port magistralny

Port magistralny p/t wersja 2.0

7502 00 01

z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z przyłączem stykowym do szyny danych
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: port magistralny

Przyłącza czujników

7504 00 02

Przyłącze czujników
7594 10 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
głębokość zabudowy 15 mm

do numerów zam. 7594 04 ..
do np. czujnika temperatury PT100
z zaciskami wtykowymi
tylko do mocowania za pomocą śrub
poprzez płytkę nośną

W przypadku korzystania z programu InterVisu II
w wersji 3.5 zainstalowanym
na systemie Windows NT, konieczne jest zastosowanie
tego portu magistralnego i interfejsu danych FTP 1.2 nr
zam. 7506 01 .. .
do numerów zam. 7506 01.., 7566 03..
jako interfejs między interfejsem danych FTP 1.2
i bramką podczerwieni a przewodem magistrali
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: port magistralny

WEJŚCIA
Wejścia cyfrowe

Port magistralny plus p/t
7504 00 03
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
głębokość zabudowy 20 mm
do numerów zam.: 7566 01.., 7566 35.., 7566 36..,
7566 45.., 7566 46.., 7566 55.., 7566 56..
jako interfejs między przyciskiem B.IQ
z regulatorem temperatury i wyświetlaczem LCD lub
bramką Bluetooth a przewodem magistrali
z przyciskiem do programowania i z czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę
nośną
rodzina produktów: urządzenia systemowe
typ produktu: port magistralny
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Wejście cyfrowe 4-kanałowe 230 V AC DMS
jasnoszary

7521 40 08

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie sygnałowe 110 − 230 V~;
częstotliwość sygnału 50/60 Hz;
prąd sygnałowy 7 mA;
czas sygnału 100 % ED;
maksymalny prąd jarzeniówek 2 mA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejściowych 100 m;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm
Rozpoznaje na wejściu podanie lub zmianę poziomu
napięcia i w zależności od wybranej aplikacji wysyła
telegram poprzez linię magistralną EIB.
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi z oddzielnym
przewodem neutralnym
nadaje się do różnych przewodów zewnętrznych
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z 4 żółtymi diodami statusu do sygnalizacji stanów
wejściowych
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: wejście cyfrowe, 4−kanałowe
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Wejście cyfrowe 8-kanałowe 230 V AC DMS
jasnoszary

7521 80 01

Wejście cyfrowe 6-kanałowe 24 V AC/DC DMS
jasnoszary

7521 60 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie sygnałowe 110 − 230 V~;
częstotliwość sygnału 50/60 Hz;
prąd sygnałowy 7 mA;
czas sygnału 100 % ED;
maksymalny prąd jarzeniówek 2 mA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejściowych 100 m;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie sygnałowe 8 − 64 V~/=;
prąd sygnałowy 9 mA;
czas sygnału 100 % ED;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejściowych 100 m;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm

Rozpoznaje na wejściu podanie lub zmianę poziomu
napięcia i w zależności od wybranej aplikacji wysyła
telegram poprzez linię magistralną EIB.

Rozpoznaje na wejściu podanie lub zmianę poziomu
napięcia i w zależności od wybranej aplikacji wysyła
telegram poprzez linię magistralną EIB.

z 8 niezależnymi wejściami cyfrowymi z oddzielnym
przewodem neutralnym
nadaje się do różnych przewodów zewnętrznych
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z 8 żółtymi diodami statusu do sygnalizacji stanów
wejściowych
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: wejście cyfrowe, 8−kanałowe

Interfejsy uniwersalne

jasnoszary

Konieczne jest zewnętrze zasilanie napięciem 24 V.

z 6 niezależnymi wejściami cyfrowymi
z 2 przyłączeniami uziemiającymi
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z 6 żółtymi diodami statusu do sygnalizacji stanów
wejściowych
podłączenie magistrali poprzez zaciski
przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: wejście cyfrowe, 6−krotne

Interfejs uniwersalny 4-krotny komfort p/t

Interfejs uniwersalny 2-krotny komfort p/t
7564 20 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie próbkowania wejściowego na kanał 20 V;
maksymalny prąd wyjściowy do diód LED
na kanał 0,8 mA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
długość przewodów ok. 250 mm;
maksymalna długość przewodów 5 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 43 x 28,5 x 15,5 mm;
możliwość zdefiniowania jako: 2 wejścia cyfrowe, 2
wyjścia cyfrowe, 1 wejście i 1 wyjście cyfrowe
z 2 niezależnymi wejściami cyfrowymi
do zestyków bezpotencjałowych
wyjścia do diód np. jako dioda sygnalizująca status
z funkcją załączania, przycisku, ściemniania
i sterowania żaluzjami
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, 1 i 2 bajty
funkcje: licznik impulsów, lub licznik załączeń
dla wejścia 1
dla funkcji licznika impulsów, wymagane jest wejście
2 dla sygnału synchronizacyjnego
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z możliwością transmisji cyklicznej jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
możliwość zdefiniowania trybu ruchu żaluzji
krótki−długi−krótki lub długi−krótki
obiekt komunikacyjny do blokowania indywidualnego
wejść lub wyjść
obiekty: załączania, sterowania wymuszonego
oraz sprzężenia zwrotnego dla poszczególnych wyjść
obiekt dla funkcji logicznych
z przyciskiem do programowania i z czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: wejścia cyfrowe, 2−krotne
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Nr zam.

jasnoszary

7564 40 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie próbkowania wejściowego na kanał 20 V;
maksymalny prąd wyjściowy do diód LED dla kanału 1 i 2
0,8 mA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
długość przewodów ok. 250 mm;
maksymalna długość przewodów 5 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 43 x 28,5 x 15,5 mm;
możliwość zdefiniowania jako: 4 wejścia cyfrowe, lub
2−3 wejścia cyfrowe i 1−2 wyjścia cyfrowe
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi
do zestyków bezpotencjałowych
wyjścia do diód np. jako dioda sygnalizująca status
z funkcją załączania, przycisku, ściemniania
i sterowania żaluzjami
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, 1 i 2 bajty
funkcje: licznik impulsów, lub licznik załączeń
dla wejścia 1 i 2
dla funkcji licznika impulsów, wymagane są wejścia 3
i 4 dla sygnału synchronizacyjnego
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z możliwością transmisji cyklicznej jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
obiekt komunikacyjny do blokowania indywidualnego
wejść lub wyjść
obiekty: załączania, sterowania wymuszonego oraz
sprzężenia zwrotnego dla poszczególnych wyjść
obiekt dla funkcji logicznych
z przyciskiem do programowania i z czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: wejścia cyfrowe, 4−krotne
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t
czarny

7564 80 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie próbkowania wejściowego na kanał 20 V;
maksymalny prąd wyjściowy do diód LED
na kanał 0,8 mA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodów 10 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 44 x 48 x 32 mm
definiowany jako: 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść
lub 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
z 8 niezależnymi wejściami cyfrowymi
do zestyków bezpotencjałowych
wyjścia do podłączenia diód np. jako dioda
sygnalizująca status
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
z zabezpieczeniem przed odwróceniem polaryzacji
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: uniwersalne

Nr zam.

Moduł 4-kanałowy wejścia analogowego DMS
jasnoszary

7542 40 04

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wejścia 0−1; 0−10 V;
impedancja wejścia napięciowego 18 kΩ;
prąd wejścia 0−20; 4−20 mA;
impedancja wejścia prądowego 100Ω;
napięcie wyjściowe 24 V=;
maksymalny prąd wyjścia 100 mA;
pobór prądu max. 170 mA;
wartości graniczne na kanał 2;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Rozszerzenie do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04
wejście prądowe 4−20 mA zabezpieczone
bezpiecznikiem
jako rozszerzenie wejścia analogowego
4−kanałowego i stacji pogodowej 4 kanałowej komfort
z zieloną/czerwoną diodą statusu (praca/błąd)
do czujnika siły wiatru, opadów, natężenia oświetlenia,
temp. a także wilgotności i temperatury n/t
do czujników aktywnych
z zaciskami śrubowymi

WEJŚCIA ANALOGOWE
Wejście analogowe 4-kanałowe DMS
jasnoszary

7541 40 04

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wejścia 0−1; 0−10 V;
impedancja wejścia napięciowego 18 kΩ;
prąd wejścia 0−20; 4−20 mA;
impedancja wejścia prądowego 100Ω;
napięcie wyjściowe 24 V=;
maksymalny prąd wyjścia 100 mA;
pobór prądu max. 170 mA
wartości graniczne na kanał 2;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Wymagany do pracy zasilacz 24 V AC DMS numer zam.
7591 00 01
Wejście analogowe służy do odbioru i przetwarzania
niezależnych analogowych sygnałów sensorów.
W zależności od sygnału wejściowego wartości graniczne
mogą być przesyłane przez system EIB.
wejścia parametryzowane pojedynczo
wejście prądowe 4−20 mA zabezpieczone
bezpiecznikiem
z nastawialnym cyklicznym nadawaniem
lub nadawaniem przy zmianie sygnału wejścia
rozszerzana za pomocą modułu wejścia analogowego
4−kanałowego
z interfejsem systemowym dla modułu wejścia
analogowego
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z zieloną/czerwoną diodą statusu (praca/błąd)
do czujnika siły wiatru, opadów, natężenia oświetlenia,
temp. a także wilgotności i temperatury n/t
do czujników aktywnych
podłączenie magistrali poprzez
zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: wejście analogowe, 4−kanałowe
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Nr zam.

NOWOŚĆ

WYJŚCIA
Sterowniki załączające

Sterownik załączający 1-kanałowy 16 A, p/t
jasnoszary

7534 10 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalna moc załączana dla 230 V~;
lampy żarowe 2500 W;
WN lampy halogenowe 2200 W;
transformatory elektroniczne 1000 W;
transformatory konwencjonalne 1000 VA;
obciążenie pojemnościowe 10 A, max. 105 μF;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
długość przewodów podłączeniowych EIB + wejścia ok.
33cm; możliwość przedłużenia do max. 5m;
długość przewodów obciążenia ok. 20 cm;
średnica otworu centralnego ∅ 7,5 mm;
wymiary (∅ x wys. ) 53 x 28 mm;
z bezpotencjałowym zestykiem zwiernym,
konfigurowanym także jako rozwierny
z 2 niezależnymi wejściami binarnymi do styków
bezpotencjałowych
funkcje wejść binarnych: załączanie, ściemnianie,
sterowanie żaluzjami i transmisja wartości
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z fabrycznie przygotowanymi przewodami
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe, 1−kanałowe

Sterownik załączający 2-kanałowy 6 A, p/t
jasnoszary

7534 20 01

Sterownik załączający 2-kanałowy, 16 A, zwierny,
sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary
*7531 20 08
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd załączeniowy 400 A / 150 μs;
maksymalna moc załączana dla 230 V~;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2500 W;
transformatory konwencjonalne 1200 VA;
obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 140 μF;
transformatory elektroniczne 1500 W;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane 2500 W;
skompensowane równolegle 1300 W / 140 μF;
połączenie podwójne 2300 W / 140 μF;
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QTP 2x58W 11 szt.;
QT−FH 2x28W 17 szt.;
QT−FQ 2x54W 11 szt.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do załączania np. 2 niezależnych obciążeń
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z ręcznym przełącznikiem na każdy kanał do
sterowania ze wskazaniem statusu
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalna moc załączana dla 230 V~;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 1200 W;
transformatory elektroniczne 500 W;
transformatory konwencjonalne 500 VA;
obciążenie pojemnościowe 6 A, max. 14 μF;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
długość przewodów podłączeniowych EIB + wejścia ok.
33cm; możliwość przedłużenia do max. 5m;
długość przewodów obciążenia ok. 20 cm;
wymiary (∅ x wys. ) 53 x 28 mm;
do załączania np. 2 niezależnych obciążeń
z 2 bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z 2 niezależnymi wejściami binarnymi do styków
bezpotencjałowych
funkcje wejść binarnych: załączanie, ściemnianie,
sterowanie żaluzjami i transmisja wartości
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z fabrycznie przygotowanymi przewodami
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe, 2−kanałowe

194

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Sterownik załączający 4-kanałowy, 16 A zwierny,
sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary

Nr zam.

Sterowniki załączające

7531 40 15

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd załączeniowy 400 A / 150 μs;
maksymalna moc załączana dla 230 V~:
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2500 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1200 VA;
obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 140 μF;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane 2500 W;
skompensowane równolegle 1300 W / 140 μF;
połączenie podwójne 2300 W / 140 μF;
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QTP 2x58W 11 szt.;
QT−FH 2x28W 17 szt.;
QT−FQ 2x54W 11 szt.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do załączania np. 4 niezależnych obciążeń
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z ręcznym przełącznikiem na każdy kanał
do sterowania ze wskazaniem statusu
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe, 4−kanałowe

Sterownik załączający 4-kanałowy, 16 A obciążenie
pojemnościowe, zwierny, sterowanie ręczne,
status, DMS
jasnoszary

7531 40 16

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd załączeniowy 600 A / 150 μs;
maksymalna moc załączana dla 230 V~:
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 3680 W;
transformatory konwencjonalne 2000 VA;
transformatory elektroniczne 2500 W;
obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 200 μF;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane 3680 W;
skompensowane równolegle 2500 W / 200 μF;
połączenie podwójne 2500 W / 200 μF;
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QTP 2x58W 17 szt.;
QT−FH 2x28W 25 szt.;
QT−FQ 2x54W 17 szt.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do załączania np. 4 niezależnych obciążeń
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z ręcznym przełącznikiem na każdy kanał
do sterowania ze wskazaniem statusu
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe, 4−kanałowe
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Sterownik załączający 6-kanałowy, 6 A, zwierny,
DMS
jasnoszary

7531 60 02

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalna moc załączalna dla 230 V~;
lampy żarowe 1000 W;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane przy cos ϕ 0,5 = 500 W;
skompensowane równolegle przy
cos ϕ 1 = 108W/ 14 μF;
połączenie podwójne przy cos ϕ 1 = 2 x 500 W;
z statecznikiem elektronicznym firmy Siemens 15 x 18, 15
x 36, 10 x 58 W;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm
do załączania np. 6 niezależnych obciążeń
możliwość zasilania obdiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi
konfigurowanymi także jako rozwierne
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe, 6−kanałowe

Sterownik załączający 8-kanałowy, 16 A zwierny,
sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary

7531 80 04

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd załączeniowy 400 A / 150 μs;
maksymalna moc załączana dla 230 V~:
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2500 W;
transformatory elektroniczne 1500 W;
transformatory konwencjonalne 1200 VA;
obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 140 μF;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane 2500 W;
skompensowane równolegle 1300 W / 140 μF;
połączenie podwójne 2300 W / 140 μF;
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QTP 2x58W 11 szt.;
QT−FH 2x28W 17 szt.;
QT−FQ 2x54W 11 szt.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 8 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 144 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do załączania np. 8 niezależnych obciążeń
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z ręcznym przełącznikiem na każdy kanał
do sterowania ze wskazaniem statusu
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski
przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe, 8−kanałowe
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Sterownik załączający 8-kanałowy, 16 A obciążenie
pojemnościowe, zwierny, sterowanie ręczne,
status, DMS
jasnoszary
7531 80 05
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd załączeniowy 600 A / 150 μs;
maksymalna moc załączana dla 230 V~:
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 3680 W;
transformatory konwencjonalne 2000 VA;
transformatory elektroniczne 2500 W;
obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 200 μF;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane 3680 W;
skompensowane równolegle 2500 W / 200 μF;
połączenie podwójne 2500 W / 200 μF;
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QTP 2x58W 17 szt.;
QT−FH 2x28W 25 szt.;
QT−FQ 2x54W 17 szt.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 8 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 144 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do załączania np. 8 niezależnych obciążeń
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z ręcznym przełącznikiem na każdy kanał do
sterowania ze wskazaniem statusu
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe, 8−kanałowe
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Nr zam.

Sterownik załączający/żaluzjowy 8-/4-kanałowy, 16
A zwierny, sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary
7531 80 03
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd załączeniowy 800 A / 200 μs;
maksymalna moc załączana dla 230 V~:
lampy żarowe 3000 W;
WN lampy halogenowe 2500 W;
transformatory konwencjonalne 1500 VA;
transformatory elektroniczne 1800 W;
obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 140 μF;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane 1000 W;
skompensowane równolegle 1160 W / 140 μF;
połączenie podwójne 1300 W / 140 μF;
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QTP 2x58W 11 szt.;
QT−FH 2x28W 17 szt.;
QT−FQ 2x54W 11 szt.;
silniki 1300 VA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do załączania np. 8 niezależnych obciążeń,
lub 4 napędów
możliwość dowolnej kombinacji funkcji napędowych i
załączających
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z 4 przyciskami do sterowania ręcznego kanału
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 8 czerwonymi diodami statusu i 3 czerwonymi
diodami statusu trybu pracy ręcznej
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe mieszane

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Sterownik załączający / żaluzjowy 16-/8-kanałowy,
16 A zwierny, sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary

7531 00 02

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd załączeniowy 800 A / 200 μs;
maksymalna moc załączana dla 230 V~:
lampy żarowe 3000 W;
WN lampy halogenowe 2500 W;
transformatory konwencjonalne 1500 VA;
transformatory elektroniczne 1800 W;
obciążenie pojemnościowe 16 A, max. 140 μF;
lampy fluorescencyjne −;
nieskompensowane 1000 W;
skompensowane równolegle 1160 W / 140 μF;
połączenie podwójne 1300 W / 140 μF;
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QTP 2x58W 11 szt.;
QT−FH 2x28W 17 szt.;
QT−FQ 2x54W 11 szt.;
silniki 1300 VA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 8 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 144 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do załączania np. 16 niezależnych obciążeń,
lub 8 napędów
możliwość dowolnej kombinacji funkcji napędowych i
załączających
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
konfigurowanymi także jako rozwierne
z 4 przyciskami do sterowania ręcznego kanału
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 16 czerwonymi diodami statusu i 3 czerwonymi
diodami statusu trybu pracy ręcznej
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście cyfrowe mieszane

STEROWNIKI ŻALUZJOWE
Sterownik żaluzjowy 1-kanałowy, p/t
jasnoszary

7534 10 02

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalna moc załączana przy 230 V~, 50/60 Hz;
moc załączana max. 1 silnik 1000 VA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
długość przewodów podłączeniowych EIB + wejścia ok.
33 cm; możliwość przedłużenia do max. 5 m;
długość przewodów obciążenia ok. 20 cm;
wymiary (∅ x wys. ) 53 x 28 mm;
Należy przestrzegać instrukcji obsługi napędów.
do sterowania 1 napędem 230 V~
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z 2 bezpotencjałowymi zestykami zwiernymi,
z zabezpieczeniem mechanicznym przed
jednoczesnym załączeniem
z 2 niezależnymi wejściami binarnymi do styków
bezpotencjałowych
funkcje wejść binarnych: załączanie, ściemnianie,
sterowanie żaluzjami i transmisja wartości
możliwość ustawienia trybu pracy dla żaluzji
lub rolet
programowalny czas dla zmiany kierunku jazdy
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z fabrycznie przygotowanymi przewodami
rodzina produktów: żaluzje
typ produktu: żaluzje
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Nr zam.

Sterownik żaluzjowy 4-kanałowy 230 V AC /
2-kanałowy 12-48 V DC, sterowanie ręczne, DMS
jasnoszary

7531 40 18

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd zestyku przy 110/240 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
prąd zestyku przy cos ϕ 0,8 maksymalnie 6 A;
maksymalny prąd zestyku przy 24 V=;
prąd zestyku 6 A;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm;
Należy przestrzegać instrukcji obsługi napędów.
Wymagany zewnętrzny zasilacz 24 V=.
Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
do sterowania maks. 4 niezależnymi napędami 230
V~ lub 2 niezależnymi napędami 24V=
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
możliwość sterowania połączonymi kanałami 2 x 2
z 4 przyciskami do sterowania ręcznego kanału
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 8 czerwonymi diodami statusu i 3 czerwonymi
diodami statusu trybu pracy ręcznej
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: żaluzje
typ produktu: żaluzje

Sterownik żaluzjowy 4-kanałowy 6 A, 24 V DC,
sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary

7531 40 11

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
prąd zestyku przy 24 V=: maksymalnie 6 A;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm;
Należy przestrzegać instrukcji obsługi napędów.
Wymagany zewnętrzny zasilacz 24 V=.
do sterowania maks. 4 niezależnymi napędami
24 V=
możliwość sterowania połączonymi kanałami 2 x 2
możliwość ustawienia trybu pracy dla żaluzji
lub rolet
programowalny czas dla zmiany kierunku jazdy
z możliwością przełączenia z blokadą funkcji EIB do
stałego sterowania ręcznego
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 8 czerwonymi diodami statusu i 3 czerwonymi
diodami statusu trybu pracy ręcznej
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: żaluzje
typ produktu: żaluzje
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Sterownik rolet 4-kanałowy 6 A sterowanie ręczne,
status, DMS
jasnoszary
7531 40 13

Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy
50-500 W/VA, DMS
jasnoszary
7531 10 07

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
maksymalny prąd zestyku przy 110/230 V~;
prąd zestyku przy cos ϕ 0,8 maksymalnie 6 A;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm;

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie regulacyjne 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 50 − 500 W;
transformatory elektroniczne 50 − 500 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające
50 − 500 VA;
max. liczba modułów rozszerzenia mocy
do zab./DMS 10 dla takiego samego typu obciążenia;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm

Należy przestrzegać instrukcji obsługi napędów.
do sterowania maks. 4 niezależnymi napędami 230 V
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
możliwość sterowania połączonymi kanałami 2 x 2
tryb pracy tylko dla rolet
programowalny czas dla zmiany kierunku jazdy
z możliwością przełączenia z blokadą funkcji EIB do
stałego sterowania ręcznego
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 8 czerwonymi diodami statusu i 3 czerwonymi
diodami statusu trybu pracy ręcznej
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: żaluzje
typ produktu: żaluzje

ŚCIEMNIACZE
Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy
50-210 W/VA p/t
jasnoszary
7534 10 03
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie regulacyjne 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 50 − 210 W;
transformatory elektroniczne 50 − 210 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające
50 − 210 VA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
długość przewodów podłączeniowych EIB + wejścia ok.
33 cm; możliwość przedłużenia do max. 5 m;
długość przewodów obciążenia ok. 20 cm;
wymiary ( ø x wys. ) 53 x 28 mm;
z 2 niezależnymi wejściami binarnymi do styków
bezpotencjałowych
funkcje wejść binarnych: załączanie, ściemnianie,
sterowanie żaluzjami i transmisja wartości
z płynnym startem oszczędzającym lampy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w
zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z przyciskiem do programowania i czerwona dioda
programowania
z fabrycznie przygotowanymi przewodami
rodzina produktów: oświetlenie
typ produktu: ściemniacze
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Nr zam.

W celu eksploatacji bez zakłóceń zalecamy stosowanie
transformatorów Tronic® firmy Berker.
Nie wolno podłączać konwencjonalnych transformatorów
razem z elektronicznymi.
z płynnym startem oszczędzającym lampy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: oświetlenie
typ produktu: ściemniacze

Ściemniacz uniwersalny 2-kanałowy
50-300 W/VA, DMS
jasnoszary
7531 20 07
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie regulacyjne 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 2 x 50−300 W;
transformatory elektroniczne 2 x 50−300 W;
konwencjonalne transformatory ściemniające
2 x 50−300 VA;
max liczba mod. rozszerz. mocy do zab/DMS
na kanał 10 dla takiego samego typu obciążenia;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm
W celu eksploatacji bez zakłóceń zalecamy stosowanie
transformatorów Tronic® firmy Berker.
Nie wolno podłączać transformatorów konwencjonalnych z
elektronicznymi do jednego wyjścia.
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z płynnym startem oszczędzającym lampy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: oświetlenie
typ produktu: ściemniacze

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Ściemniacz uniwersalny 4-kanałowy,
20-210 W/VA, sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary

Nr zam.

STEROWNIKI ANALOGOWE

7531 40 17

Sterownik analogowy 4-kanałowy DMS
jasnoszary

7551 40 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie regulacyjne 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 20 − 210 W /
kanał;
transformatory elektroniczne 20 − 210 W / kanał;
konwencjonalne transformatory ściemniające 20 − 210 VA /
kanał;
max liczba mod. rozszerz. mocy do zab/DMS na kanał
10, dla takiego samego typu obciążenia;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 8 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 144 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wyjścia 0−1, 0−10 V;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1 kΩ;
prąd wyjścia 0−20, 4−20 mA;
obciążenie wtórne wyjścia prądowego < 500 Ω;
maksymalny prąd wyjściowy 20 mA na kanał;
pobór prądu max. 170 mA;
wymuszone sterowanie (obiekty 1 bitowe) na kanał 2;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm

W celu eksploatacji bez zakłóceń zalecamy stosowanie
transformatorów Tronic® firmy Berker.

Wymagany do pracy zasilacz 24V AC DMS numer zam.
7591 00 01

Nie wolno podłączać transformatorów konwencjonalnych z
elektronicznymi do jednego wyjścia.

Sterownik analogowy odbiera telegramy z magistrali EIB i
przetwarza je w sygnały prądowe
i/lub napięciowe np. dla systemów grzewczych,
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Zoptymalizowany do programowania z ETS3 wersja d.
możliwość zasilania odbiorników z różnych faz
z płynnym startem oszczędzającym lampy
z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem
(bezpiecznik elektroniczny)
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy
w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
z 4 przyciskami do sterowania ręcznego kanałów
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 czerwonymi diodami statusu i 3 czerwonymi
diodami statusu trybu pracy ręcznej
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: oświetlenie
typ produktu: ściemniacze

Jednostki sterujące 1-10 V

Sterownik ściemniający 3-kanałowy 1-10 V 16 A,
sterowanie ręczne, status, DMS
jasnoszary

7531 30 05

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
prąd sterujący dla jednego kanału 100 mA;
maksymalny prąd załączający dla 230 V~;
prąd znamionowy 16 A
balasty elektroniczne (EVG) Osram:
QT−FH 1x28W 17 szt.;
QT−FH 2x28W 17 szt.;
QT−FQ 2x80W 11 szt.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 70 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm
do załączania i regulowania urządzeniami EVG
i transformatorami Tronic® z interfejsem 1−10 V
z możliwością nastawy podstawowego natężenia
oświetlenia
z ręcznym przełącznikiem dla funkcji magistrali
włącz/wyłącz
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania i czerwoną diodą
statusu
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: oświetlenie
typ produktu: ściemniacze
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z 4 niezależnymi wyjściami analogowymi
z możliwością pojedynczego ustawiania kanałów
cykliczna kontrola wyjść
ocena statusu wyjściowego przez obiekt statusowy
i/lub obiekt łączący
rozszerzana za pomocą modułu sterownika
analogowego 4−kanałowego
z interfejsem systemowym dla modułu sterownika
analogowego
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z zieloną/czerwoną diodą statusu (praca/błąd)
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wyjścia
typ produktu: wyjście analogowe, 4−kanałowe

Moduł 4-kanałowy sterownika analogowego
DMS
jasnoszary

7552 40 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 24 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wyjścia 0−1, 0−10 V;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1 kΩ;
prąd wyjścia 0−20, 4−20 mA;
obciążenie wtórne wyjścia prądowego < 500 Ω;
maksymalny prąd wyjściowy 20 mA na kanał;
pobór prądu max. 170 mA;
wymuszone sterowanie (obiekty 1 bitowe) na kanał 2;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
Rozszerzenie do sterownika analogowego
numer zam. 7551 40 01
z 4 niezależnymi wyjściami analogowymi
cykliczna kontrola wyjść
rozszerzenie sterownika analogowego 4−kanałowego
z interfejsem systemowym dla modułu sterownika
analogowego
z zieloną/czerwoną diodą statusu (praca/błąd)
z 4 żółtymi diodami statusu wyjść
z zaciskami śrubowymi
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

ELEKTRONICZNE STEROWNIKI GRZEWCZE
Elektroniczny sterownik grzewczy 6-kanałowy
230 V AC, DMS
jasnoszary

7531 60 03

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
maksymalny prąd zestyku 250 V~ 50 mA;
max. liczba napędów zaworów grzejnikowych na kanał 4;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 58 mm
do numerów zam. 7590 00 71, 7590 00 76
do regulacji indywidualnej poszczególnych
pomieszczeń
regulacji ciągłej lub dwustanowej
do termoelektrycznych napędów zaworów 230 V
zamkniętych w stanie bezprądowym
z programem awaryjnym np. przy awarii czujnika lub
magistrali
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja
typ produktu: sterownik grzewczy

Elektroniczny sterownik grzewczy 6-kanałowy,
24 V AC, n/t
szary

7533 60 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wyjściowe 24 V~;
maksymalny prąd wyjścia 1 A/kanał;
max. liczba 24 V napędów zaworów grzejnikowych− 13;
max. liczba 24 V napędów zaworów grzejn. na kanał− 4;
temperatura pracy 0 − 50 °C;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 75 x 70 x 302
do numerów zam. 7590 00 70, 7590 00 77
do regulacji indywidualnej poszczególnych
pomieszczeń
regulacji ciągłej lub dwustanowej
do termoelektrycznych napędów zaworów 24 V
zamkniętych w stanie bezprądowym
z programem awaryjnym np. przy awarii czujnika lub
magistrali
z zieloną diodą pracy
z czerwoną diodą bezpieczeństwa
z czerwoną diodą programowania
z 6 czerwonymi diodami sygnalizującymi
zapotrzebowanie na ciepło
z zabezpieczeniem przed zwarcie
i przeciążeniem (bezpiecznik)
z wbudowanym transformatorem
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami wtykowymi
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Elektroniczny sterownik grzewczy 12-kanałowy,
24 V AC, n/t
7533 00 01

szary

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wyjściowe 24 V~;
maksymalny prąd wyjścia 1 A/kanał;
max. liczba 24 V napędów zaworów grzejnikowych− 13;
max. liczba 24 V napędów zaworów grzejn. na kanał− 2;
temperatura pracy 0 − 50 °C;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 75 x 70 x 302 mm
do numerów zam. 7590 00 70, 7590 00 77
do regulacji indywidualnej poszczególnych
pomieszczeń
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do termoelektrycznych napędów zaworów 24 V
zamkniętych w stanie bezprądowym
z programem awaryjnym np. przy awarii czujnika lub
magistrali
z zieloną diodą pracy
z czerwoną diodą bezpieczeństwa
z czerwoną diodą programowania
z 12 czerwonymi diodami sygnalizującymi
zapotrzebowanie na ciepło
z zabezpieczeniem przed zwarciem
i przeciążeniem (bezpiecznik)
z wbudowanym transformatorem
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami wtykowymi

Napędy zaworów grzejnikowych

Napęd zaworu grzejnikowego EIB
śnieżnobiały

10

7550 00 02

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
czas jazdy 25 s/mm;
skok 4,5 mm;
maksymalna temperatura mediów 100 °C;
temperatura pracy 0 − 50 °C;
nakrętka kołpakowa M30 x 1,5 mm;
fabrycznie przygotowane przewody ok. 1 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 46 x 87 x 60 mm
Dodatki: Magnes do programowania
numer zam. 7590 00 19
pasuje do części spodnich zaworu termostatu
Heimeier
z 2 niezależnymi wejściami cyfrowymi
do podłączenia zestyków bezpotencjałowych
(np. Reed)
z czerwoną diodą programowania
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja
typ produktu: zawór

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Nr zam.

Adaptery do zaworów grzejnikowych

Napędy zaworów grzejnikowych

Adapter do zaworów grzejnikowych

Napęd zaworu grzejnikowego 230 V
śnieżnobiały

7590 00 76

230 V~, 50/60 Hz, 230 V=
pobór mocy 1,8 W;
skok 4 mm;
czas jazdy 45 s/mm;
maksymalna temperatura mediów 0 − 100 °C;
temperatura pracy 0 − 60 °C;
fabrycznie przygotowane przewody ok. 1 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 43 x 53 x 53 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
Adapter zaworu należy zamawiać oddzielnie.
do numerów zam. 2026 .., 2030 .., 2034.., 2043..,
7531 60 03

szary, VA10
do zaworów narożnikowych
firm Dumser lub Simplex

7590 00 72

ciemnoszary, VA50
do zaworów narożnikowych
firm Cazzaniga,
Honeywell & Braukmann,
Landis & Gyr, MNG lub Reich

7590 00 73

jasnoszary, VA80
do zaworów narożnikowych
firm Heimeier, Herb,
Onda, Schlösser lub Oventrop

7590 00 75

śnieznobiały, VA78
do zaworu narożnikowego
firmy Danfoss typ: RA

7590 00 74

IP54
nakrętka kołpakowa M30 x 1,5 mm

ze wskazaniem stanu (zamknięte lub otwarte)
z zabezpieczeniem przed demontażem
zamknięty w stanie bezprądowym
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
termoelektryczny sposób pracy
przewody zasilające z wtyczką

do numerów zam. 7590 00 76, 7590 00 77
do napędu zaworów 230 V lub 24 V

CZUJNIKI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
Czujnik natężenia oświetlenia i temperatury n/t
śnieżnobiały

Napęd zaworu grzejnikowego 24 V
śnieżnobiały

7590 00 77

24 V~, 50/60 Hz, 24 V=
pobór mocy 1,8 W;
skok 4 mm;
czas jazdy 45 s/mm;
maksymalna temperatura mediów 0 − 100 °C;
temperatura pracy 0 − 60 °C;
fabrycznie przygotowane przewody ok. 1 m;
maksymalna długość przewodów 200m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 43 x 53 x 53 mm;
Wymagany jest przewód neutralny!
Adapter zaworu należy zamawiać oddzielnie.

7549 20 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
zakres pomiaru natężenie oświetlenia, liniowy
1 lux − 100 lux;
zakres pomiaru temperatury, liniowy −15 − +50 °C;
temperatura pracy −25 − +55 °C;
wymiary (szer. x wys. x gł.) 72 x 110 x 54 mm;
IP 54
czujnik natężenia oświetlenia 3−kanałowy i czujnik
temperatury 2−kanałowy
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: jasność/temperatura

do numerów zam. 2031.., 7533 00 01, 7533 60 01
IP54
ze wskazaniem stanu (zamknięte lub otwarte)
z zabezpieczeniem przed demontażem
zamknięty w stanie bezprądowym
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
termoelektryczny sposób pracy
przewody zasilające z wtyczką
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Czujnik natężenia oświetlenia 3-kanałowy DMS
jasnoszary

7521 30 06

Nr zam.

Roczne zegary załączające

Roczny zegar załączający 4-kanałowy DMS
jasnoszary

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
zakres pomiaru natężenie oświetlenia 1 − 100 lux;
zakres pomiaru natężenie oświetlenia 0,1 − 20 lux;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary czujnika (szer. x wys. x gł.) 27 x 86 x 38 mm;
wymiary modułu DMS (szer. x wys. x gł.)
35,8 x 86 x 66 mm;
wysokość montażu od szyny 60 mm
z wbudowanym portem magistralnym
z czujnikiem natężenia oświetlenia IP 65 n/t
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: jasność

Czujnik natężenia oświetlenia 1-kanałowy
do zabudowy
jasnoszary

7543 10 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
zakres pomiaru natężenie oświetlenia 0−2 lux;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
długość przewodów czujnika (nie przedłużalna) 2 m;
wymiary czujnika (szer. x wys. x gł.)
26 x 25 x 77,4 mm;
wymiary urządzeń do zabudowy (dł. x szer. x wys.) 275 x
42 x 28 mm
z czujnikiem natężenia oświetlenia do zabudowy np.
domontażu w podwieszanym suficie
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski
przyłączeniowe
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: jasność

ŁĄCZNIKI CZASOWE
Tygodniowe zegary załączające

7521 20 06

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
liczba zapamiętanych pozycji 36;
rezerwa zasilania 6 lat;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 35,8 x 86 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 60 mm
data i godzina zaprogramowane fabrycznie
z automatycznym przełączaniem czas letni/zimowy
z trybem załączania na czas urlopu
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
wersja niemiecka/angielska
rodzina produktów: łączniki czasowe
typ produktu: tygodniowy zegar załączający,
2−kanałowy
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napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
liczba zapamiętanych pozycji 324;
programy tygodniowe 9;
rezerwa zasilania 1,5 roku;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 6 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 105 x 86 x 66 mm;
wysokość montażu od szyny 60 mm
do numerów zam. 7590 00 48, 7590 00 49
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
programowany w łączniku czasowym
lub poprzez kartę pamięci OBELISK
z interfejsem do karty pamięci OBELISK
z programem dziennym, tygodniowym, rocznym
załączenie ręczne tymczasowe/stałe
z programem losowym
z automatycznym przełączaniem czas letni/zimowy
z baterią awaryjną 3 V typ: CR 2450
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
wersja niemiecka/angielska
rodzina produktów: łączniki czasowe
typ produktu: roczny zegar załączający, 4−kanałowy

Roczny zegar załączający 4-kanałowy DCF DMS
jasnoszary
7521 40 06
napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
liczba zapamiętanych pozycji 324;
programy tygodniowe 9;
rezerwa zasilania 1,5 roku;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 6 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 105 x 86 x 66 mm;
wysokość montażu od szyny 60 mm
do numerów zam. 7590 00 47, 7590 00 48, 7590 00 49

Tygodniowy zegar załączający 2-kanałowy DMS
jasnoszary

7521 40 07

z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
programowany w łączniku czasowym
lub poprzez kartę pamięci OBELISK
z interfejsem do karty pamięci OBELISK
z programem dziennym, tygodniowym, rocznym
załączenie ręczne tymczasowe/stałe
z programem losowym
z automatycznym przełączaniem czas letni/zimowy
z baterią awaryjną 3 V typ: CR 2450
z przyłączem do odbiorników DCF
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
wersja niemiecka/angielska
rodzina produktów: łączniki czasowe
typ produktu: roczny zegar załączający, 4−kanałowy

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Transmiter czasu

Nr zam.

CZUJNIKI OBECNOŚCI
Transmiter czasu DCF, DMS
jasnoszary

Czujnik obecności standard
7591 00 02

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
podtrzymanie zasilania pamięci ok. 10 lat;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 2 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 36 x 90 x 66 mm;
wysokość montażu od szyny 60 mm
do numerów zam. 7590 00 47
praca z zegara kwarcowego lub synchronizacja
sygnałem radiowym czasu DCF77
możliwość konfigurowania strefy czasowej i zmiany
czasu letni / zimowy
możliwość wyłączenia zmiany czasu letni / zimowy
Dodatki

Odbiornik DCF
śnieżnobiały

7590 00 47

maksymalna długość przewodów 200 m;
temperatura pracy −20 − +70 °C;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 64 x 98 x 34 mm
do numerów zam. 7521 40 06, 7591 00 02
IP54
z odbiornikiem radiowym do sygnału DCF77
do rocznego zegara załączającego 4−kanałowego DCF
ze wspornikiem ściennym i złączem śrubowym

śnieżnobiały

7526 20 01

zalecana wysokość montażu ok. 2,5 m;
pole detekcji na poziomie podłogi ok. ø8 m;
pole detekcji na wysokości biurka ok. ø5 m;
kąt detekcji 360°;
płaszczyzny detekcji 6;
sektory 80;
segmenty detekcji 320;
temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary (øx wysokość montażu) 103 x 42 mm;
Po wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych zgodnie
z zdefiniowanymi parametrami.
do numerów zam. 7504 00 01
oszczędzanie energii poprzez wł−/wyłączenie światła,
zależne od wykrycia obecności i natężenia
oświetlenia, ogrzewania, itp.
z 2 wyjściami, z możliwością niezależnego ustawienia
parametrów
z 2 trybami pracy – czujnik obecności i czujnik
natężenia ruchu
z obiektem do zapamiętania poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
z potencjometrami do zmiany nastawy poziomu
natężenia oświetlenia, czułości i czasu opóźnienia
możliwość użycia tylko jako pojedynczy czujnik
z nakładaną przesłoną ograniczającą obszar pola
wykrycia
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujnik obecności

Czujnik obecności komfort
śnieżnobiały

Zestaw do programowania klucza OBELISK
7590 00 48
do numerów zam. 7521 40 06, 7521 40 07, 7590 00 49
z adapterem programującym
z kartą pamięci OBELISK
z oprogramowaniemPC na CD−ROM
wymagania systemowe: procesor min. 486 DX;
Windows 95/98/2000
wersja niemiecka/angielska

7526 40 01

zalecana wysokość montażu ok. 2,5 m;
pole detekcji na poziomie podłogi ok. ø8 m;
pole detekcji na wysokości biurka ok. ø5 m;
kąt detekcji 360°;
płaszczyzny detekcji 6;
sektory 80;
segmenty detekcji 320;
temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary (ø x wysokość montażu) 103 x 42 mm;
Po wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych zgodnie
z zdefiniowanymi parametrami.
do numerów zam. 7504 00 01

Karta pamięci OBELISK
jasnoszary

7590 00 49

wymiary (dł. x wys. x gł.) 28 x 60 x 7 mm
do numerów zam. 7521 40 06, 7521 40 07
do rocznego zegara załączającego 4−kanałowego i
4−kanałowego DCF

oszczędzanie energii poprzez wł−/wyłączenie światła,
zależne od wykrycia obecności i natężenia
oświetlenia, ogrzewania, itp.
z 4 wyjściami, z możliwością niezależnego ustawienia
parametrów
z 3 trybami pracy – czujnik obecności, czujnik
natężenia ruchu i sygnalizator ruchu
z obiektem do zapamiętania poziomu natężenia
oświetlenia zadziałania
z potencjometrami do zmiany nastawy poziomu
natężenia oświetlenia, czułości i czasu opóźnienia
możliwość użycia jako pojedynczy czujnik, czujnik
główny lub jednostka rozszerzająca
z nakładaną przesłoną ograniczającą obszar pola
wykrycia
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujnik obecności

Puszka natynkowa czujnika obecności
BLC i EIB
śnieżnobiały

1076 09

wymiary (ix wys.) 103 x 45mm
do numerów zam. 1701 10, 7526 20 01,
7526 40 01
wprowadzenie kabla możliwe od dołu i w każdym z
boków
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Dodatki

CZUJNIKI FIZYCZNE
Stacje pogodowe

NOWOŚĆ

Nr zam.

Zasilacz 24V AC DMS
jasnoszary

Stacja pogodowa
śnieżnobiały

*7549 00 01

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
prąd znamionowy (z ogrzewaniem) 300 mA;
możliwość obrotu +/− 90°;
zakres pomiaru natężenia oświetlenia, liniowo
(w 3 kierunkach) 0 – 100 lux (wschód, południe, zachód);
zakres pomiaru natężenia oświetlenia zmierzchu,
liniowo 0– 674 lux;
zakres pomiaru prędkości wiatru 1 − 40 m/s;
pomiar opadu atmosferycznego (tak/nie) 1 bit;
zakres pomiaru temperatury, liniowo −20 – +55 °C;
temperatura pracy −20 – +55 °C;

napięcie znamionowe 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wyjściowe 24 V~;
maksymalny prąd wyjścia 1 A;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 70 x 90 x 65 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04, 7549 00 01,
7551 40 01, 7590 00 50, 7590 00 52, 7590 00 57
do stacji pogodowej komfort oraz wejść analogowych
oraz sterowników 4−kanałowych DMS
do zasilania elementu grzewczego w czujniku siły
wiatru i opadów n/t
odporny na zwarcie i przeciążenie
(bezpiecznik termiczny)
z zaciskami śrubowymi

Do pomiaru prędkości wiatru, opadów, temperatury,
natężenia oświetlenia i zmierzchu.
IP44
Ogrzewany za pomocą zasilacza 24 V AC,
numer zam. 7591 00 01
z czujnikiem prędkości wiatru, opadów, zmierzchu,
temperatury i 3 czujnikami natężenia oświetlenia
możliwość pomiaru natężenia oświetlenia
w 3 kierunkach
z wbudowanym portem magistralnym
z magnesem do programowania i czerwoną diodą
programowania
do montażu na ścianie i maszcie
z możliwością nastawy czasu opóźnienia i hizterezy
z bramką logiczną do powiązania wartości granicznych
z opartą na oprogramowaniu kontrolą czujnika siły wiatru
podłączenie magistralii poprzez zaciski przyłączeniowe

7591 00 01

Adapter słupowy
czarny

7590 00 46

średnica słupa 42 mm;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 70 x 64 x 60 mm
do numerów zam. 7590 00 50, 7590 00 52, 7590 00 53,
7590 00 54, 7590 00 55
do czujnika siły wiatru, opadów, temperatury
i zmierzchu n/t
do montażu max. 4 czujników n/t
Czujniki siły wiatru

Stacja pogodowa 4-kanałowa komfort DMS
jasnoszary
7541 40 03

Czujnik pogodowy kombi, n/t

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 24 V;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie wejścia 0−1, 0−10 V;
impedancja wejścia napięciowego 18 kΩ
prąd wejścia 0−20, 4−20 mA;
impedancja wejścia prądowego 100Ω;
napięcie wyjściowe 24 V=;
maksymalny prąd wyjścia 100 mA;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm

napięcie ogrzewania ze stacji pogodowej 24 V=;
prąd znamionowy (z ogrzewaniem) 600 mA;
zakres pomiaru natężenia oświetlenia, liniowo (w 3
kierunkach) 0 – 100 lux (wschód, południe, zachód);
zakres pomiaru natężenia oświetlenia zmierzchu,
liniowo 0 – 250 lux;
zakres pomiaru prędkości wiatru 1 − 40 m/s;
pomiar opadu atmosferycznego (tak/nie) 1 bit;
opóźnienie zaniku sygnału opadu ok. 2 min;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1,5 kΩ;
temperatura pracy −40 − +60 °C;
przekrój przewodu min. 6 x 0,25 mm2;
długość przewodu 10 m;
maksymalna długość przewodów 50 m;
wymiary (ø x wys.) 130 x 200 mm;

Wymagany do pracy zasilacz 24 V AC DMS,
numer zam. 7591 00 01
wejścia parametryzowane pojedynczo
wejście prądowe 4−20 mA zabezpieczone
bezpiecznikiem
rozszerzana za pomocą modułu wejścia analogowego
4−kanałowego
z przyciskiem do programowania
z czerwoną diodą programowania
z zieloną/czerwoną diodą statusu (praca/błąd)
z bramką logiczną do powiązania wartości granicznych
z możliwością nastawy czasu opóźnienia i histerezy
do czujników aktywnych i pasywnych
do czujnika siły wiatru, opadów, natężenia oświetlenia,
temp. a także wilgotności i temperatury n/t
z logiczną kontrolą i cyklicznym nadzorem sygnałów
pogodowych czujników
z opartą na oprogramowaniu kontrolą czujnika
siły wiatru
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: wejścia
typ produktu: wejście analogowe, 4−kanałowe
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czarny

7590 00 57

Do pomiaru prędkości wiatru, opadów, natężenia
oświetlenia i zmierzchu.
do numerów zam. 7541 40 03
Ogrzewany za pomocą zasilacza 24 V AC,
numer zam. 7591 00 01.
IP55
do podłączenia do stacji pogodowej 4−kanałowej DMS
z zasilaniem
z czujnikiem prędkości wiatru, opadów, zmierzchu
i 3 czujnikami natężenia oświetlenia
możliwość pomiaru natężenia oświetlenia
w 3 kierunkach
z odbiornikiem DCF77 radiowego sygnału czasu
możliwość obrotu anteny odbiornika DCF77
o kąt 45°
z magnesem do programowania
z głośnikiem do sygnalizacji pracy i statusu
możliwość testu komunikacji czujnika ze stacją
pogodową
z elementem grzewczym PTC do trybu zimowego
(wymagany jest zasilacz 24 V AC DMS)
z elementem montażowym
do montażu na ścianie i maszcie
połączenie przewodem 6 żyłowym i złączką wtykową

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Nr zam.

Czujnik siły wiatru n/t
kremowy

Czujnik zmierzchu n/t
7590 00 50

szary

7590 00 55

napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy (bez ogrzewania) 12 mA;
zakres pomiaru prędkości wiatru 0,7−40 m/s;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1,5 kΩ;
temperatura pracy −25 − +60 °C;
długość przewodu 3 m;
przekrój przewodu min. 6 x 0,25 mm2;
maksymalna długość przewodów 100 m;
wymiary (ix wys.) 134 x 160 mm;
długość wspornika ściennego 150 mm

napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 5 mA;
zakres pomiaru natężenia oświetlenia, liniowo
0 − 255 lux;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1 kΩ;
temperatura pracy −30 − +70 °C;
przekrój przewodu min. 3 x 0,25 mm2;
maksymalna długość przewodów 100 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 58 x 64 x 35 mm

Ogrzewany za pomocą zasilacza 24V AC DMS
numer zam. 7590 00 01

IP65

do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04, 7542 40 04

Do pomiaru natężenia oświetlenia otoczenia.

do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04, 7542 40 04

do podłączenia do wejścia analogowego i stacji
pogodowej 4−kanałowej DMS z zasilaniem
czujnik pasywny
przetwarza wartości pomiarowe w sygnały 0−10 V
ze złączem śrubowym i12,5 mm (PG 7)
z zaciskami śrubowymi

IP65
Do pomiaru prędkości wiatru.
do podłączenia do wejścia analogowego i stacji
pogodowej 4−kanałowej DMS z zasilaniem
w komplecie z przewodem
czujnik pasywny
przetwarza wartości pomiarowe w sygnały 0−10 V
z elementem grzewczym PTC do trybu zimowego
(wymagany jest zasilacz 24V AC DMS)

Czujniki temperatury

Czujnik temperatury n/t
szary

Czujniki opadów

napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 3 mA;
zakres pomiaru temperatury, liniowo −30 − +70 °C;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1 kΩ;
temperatura pracy −30 − +70 °C;
przekrój przewodu min. 3 x 0,25 mm2;
maksymalna długość przewodów 100 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 58 x 64 x 35 mm

Czujnik opadów n/t
szary

7590 00 54

7590 00 52

napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy (bez ogrzewania) 10 mA;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1 kΩ;
temperatura pracy −30 − +70 °C;
długość przewodu 3 m;
przekrój przewodu min. 5 x 0,25 mm2;
maksymalna długość przewodów 100 m;
maksymalna średnica słupa 62 mm;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 60 x 82 x 17 mm

do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04, 7542 40 04
IP65
Do pomiaru temperatury otoczenia.
do podłączenia do wejścia analogowego i stacji
pogodowej 4−kanałowej DMS z zasilaniem
czujnik pasywny
przetwarza wartości pomiarowe w sygnały 0−10 V
ze złączem śrubowym i12,5 mm (PG 7)
z zaciskami śrubowymi

Ogrzewany za pomocą zasilacza 24 V AC,
numer zam. 7591 00 01.
do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04, 7542 40 04
IP65
Do wykrycia opadów.
do podłączenia do wejścia analogowego i stacji
pogodowej 4−kanałowej DMS z zasilaniem
w komplecie z przewodem
czujnik pasywny
przetwarza wartości pomiarowe w sygnały 0 i 10 V
z elementem grzewczym PTC do wysuszenia czujnika
(wymagany jest transformator grzewczy DMS)
z opaską zaciskową domocowania na słupie
z zaciskami śrubowymi

Czujniki wilgotności/temperatury

Czujniki natężenia oświetlenia

Czujnik natężenia oświetlenia n/t
szary

7590 00 53

napięcie znamionowe 24 V=;
prąd znamionowy 5 mA;
zakres pomiaru natężenia oświetlenia, liniowo 0 − 60000 lux;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 1 kΩ;
temperatura pracy −30 − +70 °C;
przekrój przewodu min. 3 x 0,25 mm2;
maksymalna długość przewodów 100 m;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 58 x 64 x 35 mm
do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04, 7542 40 04

Natynkowy czujnik tempratury i wilgotności
kremowy

# 7590 00 56

napięcie znamionowe 12 − 30 V=;
prąd znamionowy 5 mA;
zakres pomiaru temperatury, liniowo −30 − +70 °C;
zakres pomiaru wilgotności 10 − 95 %;
obciążenie wtórne wyjścia napięciowego > 5 kΩ;
przekrój przewodu min. 3 x 0,25 mm2;
maksymalna długość przewodów 100 m;
temperatura pracy −30 − +70 °C;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 71 x 71 x 27 mm
do numerów zam. 7541 40 03, 7541 40 04, 7542 40 04
Do pomiaru wilgotności powietrza i temperatury otoczenia.
do podłączenia do wejścia analogowego i stacji
pogodowej 4−kanałowej DMS z zasilaniem
czujnik pasywny
przetwarza wartości pomiarowe w sygnały 0−10 V
tylko do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
z zaciskami śrubowymi

IP65
Do pomiaru natężenia oświetlenia otoczenia.
do podłączenia do wejścia analogowego i stacji
pogodowej 4−kanałowej DMS z zasilaniem
czujnik pasywny
przetwarza wartości pomiarowe w sygnały 0−10 V
ze złączem śrubowym i12,5 mm (PG 7)
z zaciskami śrubowymi
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

Nr zam.

PANELE LCD

Minitableau MT 701 plus

Minitableau'a

jasnoszary

NOWOŚĆ

Berker Master Control
śnieżnobiały
antracyt

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
wyświetlacz graficzny 240 x 128 pikseli;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiary (szer. x wys.) 213 x 125 mm;
głębokość zabudowy 60 mm

00 12
*7574
*7574 00 13

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie pomocnicze 230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
wyświetlacz graficzny: 320 x 240 / 240 x 320 pikseli;
przekątna ekranu 5,7”;
ilość kolorów 4096;
pamięć graficzna ok. 4 MB;
operacje logiczne 80
temperatura pracy 0 − +45 °C;
wymiary (szer. x wys. x gł.) 221 x 141 x 46 mm;

do numerów zam. 7590 00 21, 7594 00 ..
z dowolnie programowanym wyświetlaczem
informacyjno−sterującym
50 stron dialogowych, każda z 8 wierszami
funkcyjnymi/wskazującymi
16 linii na stronie dowolnie konfigurowalnych
wyświetlanie tekstu (format ASCII)
z podświetleniem tła, sterowanym telegramem EIB
z możliwością wczytania map bitowych w tle
z przyciskiem podświetl. wyświetlacz, 2 przyciskami
kursora i 4 dowolnie programowanymi przyciskami
do funkcji np.: załączania, ściemniania, sterowania
roletami, kontroli scen świetlnych, transmisji wartości i
daty
z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego
z datą
tygodniowy czas załączania dla 16 kanałów
40 wyjść czasowych dla opóźnienia
załączania/wyłączania
z brzęczykiem
z ochroną hasłem
programowany za pomocą PC z interfejsem RS 232 i
oprogramowaniem do tableau podłączenie magistrali
poprzez zaciski przyłączeniowe

do numerów zam. 7590 00 21, 7594 01 01, 7594 01 03
z dowolnie programowalnym dotykowym
wyświetlaczem informacyjno−sterującym
50 stron dialogowych, każda z maksymalnie 16
programowalnymi funkcjami (maksymalnie 400 funkcji)
możliwe dowolne parametryzowanie funkcji elementów
aktywnych obsługi
możliwa zmiana tablicy znaków (code page) na
każdej ze stron
możliwe tworzenie odnośników do dowolnych stron
możliwe wywoływanie stron obiektem KNX/EIB
możliwe wczytanie, pliki w formacie „bmp” lub „jpg”
z 50 programowalnymi komunikatami zdarzeń
możliwe wyświetlenie 20 ostatnich komunikatów błędu
w oknie z alarmem dźwiękowym
odbiór wiadomości e-mail
wysyłanie predefiniowanych e-maili
wyświetlanie do 8 komunikatów RSS
wyświetlanie tekstu (format ASCII)
z funkcjami np.: załączania, ściemniania, sterowania
roletami, kontroli scen świetlnych, transmisji wartości
czasu i daty, temperatury
z funkcją wartości, wymuszonego sterowania, z/bez
wartości granicznych
możliwe zdefiniowanie 24 scen świetlnych, każda
z 32 wyjściami
symulacja obecności z możliwością nagrania i
odtworzenia sekwencji dziennych
zintegrowany system alarmowy do monitorowania
okien, drzwi i pomieszczeń
z ochroną dostępu systemem haseł 4−poziomowych
z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego z datą
zegar tygodniowy 16 kanałowy z 8 zdarzeniami na
kanał
tryb astro do funkcji czasowych, powiązanych ze
wschodem/zachodem słońca
inteligentne funkcje np.: opóźnienia czasowe, funkcje
logiczne, multipleksery
„data logger” do zapisu, odtwarzania i prezentacji
graficznej danych
możliwe sterowanie zdalne z PC
z portem RJ45 do podłączenia LAN
programowany za pomocą PC z interfejsem USB,
LAN lub przez magistralę EIB
podłączenie magistrali przez zaciski przyłączeniowe
do montażu pionowego lub poziomego
z brzęczykiem piezoelektrycznym
z zaciskami śrubowymi

7574 00 09

Dodatki

Puszka podtynkowa do Minitableau MT 701
szary
7590 00 21
wymiary do zabudowy (szer. x wys. x gł.)
212 x 124 x 75 mm;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 216 x 134 x 75 mm
do numerów zam. 7574 00 09, 7574 00 10,
7574 00 11
do montażu podtynkowego i w ścianach
kartonowo−gipsowych
z natynkową pokrywą maskującą

Ramka wierzchnia do Minitableau MT 701 plus
stal szlachetna, lakierowana
jasny brąz, lakierowany
czarny
śnieżnobiały

7594
7594
7594
7594

00
00
00
00

03
04
05
09

do numerów zam. 7574 00 09

Ramka wierzchnia do Master Control
szkło, śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna

7594 01 01
7594 01 03

do numerów zam. 7574 00 12, 7574 00 13
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INSTABUS KNX/EIB
Nr zam.

ODBIORNIK RADIOWY

CENTRALA IP
NOWOŚĆ

Odbiornik radiowy n/t
kremowy

Nr zam.

7563 00 04

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
kanały funkcyjne 50;
nadajniki (przyciski) radiowe z możliwością uczenia 100;
częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 110 x 94 x 38 mm
W celu przyuczenia nadajnika radiowego jest wymagana
bateria blokowa 9 V, np. numer zam. 9209.
do numerów zam. 0124 10, 0174 01 09, 2721.., 2722..,
2723.., 2724.., 2764, 2766, 2769, 9420..
Natynkowy odbiornik radiowy przekształca sygnały radiowe
przypisanego nadajnika radiowego
w telegramy magistrali EIB.
z przetwarzaniem sygnałów radiowych z nadajnika
radiowego ręcznego, ściennego, podtynkowego
z przyciskiem operacyjnym
z 2−cyfrowym 7−segmentowym wyświetlaczem funkcji
kanału
z przyciskiem programowania i wyboru funkcji kanału
z zieloną diodą pracy i czerwoną diodą
programowania
z elementami mocującymi
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: radio

BRAMKA DALI
Bramka DALI
jasnoszary

7571 00 03

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
napięcie zasilania 110/230 V~;
częstotliwość 50/60 Hz;
napięcie DALI 16 V= (9,5...22,5 V=);
DMS 4 modułowy;
wymiary (dł. x wys. x gł.) 72 x 90 x 70 mm;
wysokość montażu od szyny 63 mm
do załączania i sterowania elektronicznymi balastami i
elektronicznymi transformatorami
z interfejsem DALI
jako główny sterownik DALI i zasilacz do urządzeń
DALI
maksymalnie 64 urządzenia DALI w 16 grupach EIB i
16 scen świetlnych
programowany z ETS3 od wersji 1.0
możliwość wymiany urządzenia DALI w przypadku
uszkodzenia
z 4 przyciskami do sterowania ręcznego kanału
możliwość sterowania ręcznego bez podłączonej
magistrali
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
rodzina produktów: oświetlenie
typ produktu: DALI
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IP Control

*7571 00 04
napięcie pracy 10 - 30 V=;
pobór mocy 5 VA;
odbieralne adresy 32766;
pamięć 64 MB RAM;
temperatura pracy 0 - +35 °C
DMS 8 modułowy;
wymiary (W x H x D) 144 x 90 x 64 mm
wysokość montażu od szyny 58 mm
Wymagana znajomość zagadnień sieci LAN w celu
konfiguracji.
serwer EIB pozwalający na wizualizację systemu
KNX/EIB dla max. 50 klientów.
centralne sterowanie i wizualizacja urządzeń KNX/EIB
przez przeglądarkę www
wsparcie popularnych przeglądarek internetowych
(IE, Netscape, Firefox, Opera itp.)
możliwość współpracy z Apple Macintosh
dowolnie konfigurowalny interfejs graficzny w celu
wizualizacji na monitorze PC
zintegrowana biblioteka ze standardowymi elementami
obsługi
do 20 konfiguracji obsługi dla różnych zastosowań
parametryzowanie oraz programowanie bez ETS
poprzez przeglądarkę internetową
możliwe zdalne parametryzowanie / programowanie
systemu KNX/EIB poprzez internet
z programem konfiguracyjnym do instalacji
i parametryzacji ustawień centralki IP
do sterowania i wizualizacji np. żaluzji, oświetlenia,
ogrzewania, wentylacji, systemu alarmowego,
sensorów
centralne sterowanie dla ogrzewania, żaluzji,
oświetlenia, itp. może być ustawiane przez
użytkownika końcowego
zintegrowany kontroler funkcji logicznych
definiowanie scen świetlnych z max. 28 telegramami
dla każdej
tygodniowe oraz roczne funkcje czasowe
aktualizacja czasu przez internetowy serwer NTP
i możliwość transmisji do systemu KNX/EIB
możliwe wyświetlanie zdarzeń np. wiadomość
status/alarm poprzez e-mail
możliwe zintegrowanie kamer internetowych
możliwe sterowania poprzez zewnętrzne urządzenia
obsługujące JAVA (np. PDA) poprzez WLAN
sterowanie funkcjami multimediów
do połączenia indywidualnych instalacji KNX/EIB
poprzez sieć LAN
możliwość zdefiniowania 50 użytkowników w celu
zarządzania kontrolą dostępu
możliwość wgrania nowszej wersji oprogramowania
sterownika
z diodami statusowymi LED trybu pracy,
przetwarzania danych, komunikacji KNX/EIB, statusu
LAN
z portem RJ45 do podłączenie sieci LAN
możliwość zasilenia z bez dławikowego wyjścia
zasilacza KNX/EIB (zwrócić uwagę na max. pobór
prądu)
podłączenie magistrali przez złączkę przyłączeniowa
z zaciskami śrubowymi
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MODUL/MODUL PLUS
Nr zam.

BRAMKI KOMUNIKACYJNE

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Bramka Bluetooth

Interfejs do transmisji danych
z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

7506 00 12
7506 00 19

maksymalna szybkość transferu danych 9,6 kB;
maksymalna długość przewodu 15 m
temperatura pracy −5 − +45 °C
do numerów zam. 7504 00 01
Do podłączenia PC w celu adresowania, programowania i
diagnozowania komponentów systemu instabus a także do
wizualizacji.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy
z interfejsem RS 232 (9−biegunowym D−Subminiatur)
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy

Interfejs do transmisji danych
z polem opisowym FTP 1.2
kremowy
śnieżnobiały

Nr zam.

7506 01 12
7506 01 19

maksymalna szybkość transferu 19,2 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15 m
do numerów zam. 7504 00 02
Jako interfejs do wizualizacji danych obiektów na PC.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy .z interfejsem RS 232
(9−biegunowym D−Subminiatur)
zastosowania: InterVisu II V3.5 z Windows NT
lub 2000SE
do podtynkowego portu magistralnego wersja 2.0
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy

kremowy
śnieżnobiały

7566 01 12
7566 01 19

ISM pasmo częstotliwości 2,45 GHz z 79 kanałami;
tryb bezpieczeństwa 2;
zasięg transmisji/odbioru ok. 10 m dla klasy 3,
ok. 30 m dla klasy 2;
minimalna odległość w trybie uczenia ok. 0,5 m;
maksymalna moc sygnału 2,5 mW;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus p/t
numer zam. 7504 00 03
Obecnie zdolny do współpracy z PALM Tungsten T3 i T5
Zgodny ze standardem Bluetooth IEEE 802.15.1−2002
z zabezpieczeniem przed demontażem
z podświetlanym wyświetlaczem LCD (4 wiersze po
16 znaków) informującym o trybie pracy bramki i
umożliwiającym konfigurację
wysyła i odbiera sygnały Bluetooth i telegramy EIB
bezprzewodowe sterowanie i sprawdzanie stanu
żaluzji, oświetlenia, ogrzewania itp.
sterowanie pomieszczeniami lub funkcjami systemu
EIB za pomocą PALM Tungsten T3 i T5
maksymalnie 8 urządzeń sterujących może
się komunikować z jedną bramką Bluetooth
jedno urządzenie sterujące Bluetooth może
komunikować się z maksymalnie 7 bramkami
możliwość konfigurowania urządzeń sterujących
w bramce Bluetooth
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i scenami świetlnymi
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, wartości 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z zabezpieczeniem hasłem − liczbą 6 cyfrową
posiada oprogramowanie do urządzeń sterujących
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
do portu magistralnego plus p/t
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu radio

Bramka podczerwieni
kremowy
śnieżnobiały

*7566 03 12
*7566 03 19

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
zakres częstotliwości 20 − 70 kHz;
zasięg przy zapamiętywaniu sygnałów ok. 20 cm;
zasięg transmisji i odbioru podczerwieni ok. 10 m;
kąt działania 30°;
32 obiekty komunikacyjne;
Starsze systemy sterowania podczerwienią lub pracujące z
częstotliwością 455 kHz, nie korzystające
z częstotliwości nośnej, nie są rozpoznawane.
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym
p/t wersja 2.0, nr zam. 7504 00 02.
Umożliwia stworzenie scen kina domowego. Kiedy odbiera
sygnał scen uruchamiany jest na przykład automatycznie
zestaw kina domowego oraz telewizor, opuszczane są
żaluzje i przygasa oświetlenie.
wysyła i odbiera sygnały podczerwieni
oraz telegramy EIB
bramka podczerwieni zamienia telegramy EIB
na sygnały podczerwieni i odwrotnie
umożliwia aktywacje zestawów muzycznych,
powtarzanie sygnału z możliwością parametryzowania
czasu
zgodny z urządzeniami podczerwieni z kodem RC5,
oraz standardem podczerwieni B&O
możliwość zapamiętywania sygnałów podczerwieni
z przyciskiem resetowania zapamiętanych sygnałów
podczerwieni
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i sterowania urządzeniami podczerwieni
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z płaskim przełącznikiem i trójkolorową diodą stanu
dla trybu
pracy, czuwania i zapamiętywania
do montażu na ścianie i w suficie
do portu magistralnego p/t wersja 2.0
rodzina produktów: podczerwień
typ produktu bramka podczerwieni
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MODUL/MODUL PLUS
Nr zam.

Nr zam.

PRZYCISKI

Przycisk 4-krotny standard z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

Przycisk 1-krotny standard
kremowy
śnieżnobiały

7516 11 12
7516 11 19

7516 40 12
7516 40 19

temperatura pracy −5 − +45 °C

temperatura pracy −5 − +45 °C

do numerów zam. 7504 00 01

Aplikacja jak do numeru zam. 7516 10 ..

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przyciski komfort z polem opisowym

Przycisk 1-krotny komfort z polem opisowym

Przycisk 2-krotny standard
kremowy
śnieżnobiały

7516 21 12
7516 21 19

kremowy
śnieżnobiały

temperatura pracy −5 − +45 °C

temperatura pracy −5 − +45 °C;

Aplikacja jak do numeru zam. 7516 20 ..

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny

Przycisk 4-krotny standard
kremowy
śnieżnobiały

7516 41 12
7516 41 19

temperatura pracy −5 − +45 °C
Aplikacja jak do numeru zam. 7516 40 ..
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny
Przyciski z polem opisowym

Przycisk 1-krotny standard z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

7516 10 12
7516 10 19

7516 16 12
7516 16 19

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przycisk 2-krotny komfort z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

7516 26 12
7516 26 19

temperatura pracy −5 − +45 °C;
temperatura pracy −5 − +45 °C

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i czerwoną diodą statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przycisk 2-krotny standard z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

7516 20 12
7516 20 19

temperatura pracy −5 − +45 °C
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami
statusu
podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny
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z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 4 czerwonymi diodami
statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny
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MODUL/MODUL PLUS
Nr zam.

Przycisk 4-krotny komfort z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

7516 46 12
7516 46 19

Nr zam.

REGULATORY TEMPERATURY
Regulator temperatury z interfejsem
uniwersalnym
kremowy
śnieżnobiały

temperatura pracy −5 − +45 °C;

7544 11 12
7544 11 19

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny lub ręcznie
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny

Przycisk scen świetlnych

Przycisk do wywoływania scen świetlnych
komfort z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały

7516 87 12
7516 87 19

maksymalna liczba scen świetlnych 8;
grupy obciążeń 8 (rozszerzalne poprzez połączenie
kaskadowe);
temperatura pracy −5 − +45 °C
do numerów zam. 7504 00 01
Nastawienia oddzielnych grup obciążeń (sceny świetlne)
mogą być zmieniane poprzez drugi poziom obsługi.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
przyciski wywołujące sceny świetlne
mają możliwość łączenia kaskadowego
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przyciski, ogółem

Dodatki

jasny przezroczysty,
do przycisków
w kolorze kremowym

7596 00 01

jasny przezroczysty,
do przycisków
w kolorze śnieżnobiałym

7596 00 02

Nie nadaje sie do przycisków komfort i przycisków
wywołujacych sceny swietlne komfort.
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Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, numer zam. 0161
do regulacji indywidualnej poszczególnych
pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem, przekroczenie punktu rosy
sygnalizowane diodami
z czerwoną diodą stanu ogrzewania, niebieską –
chłodzenia i żółtą – pracy
z przyciskiem do zmiany trybów pracy
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
regulacji temperatury
z możliwością wyłączenia funkcji przycisku
i pokrętła regulacyjnego
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia
i 2 wyjścia cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
typ produktu: regulator temperatury

Regulator temperatury bez sterowania ręcznego
z interfejsem uniwersalnym
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk

7544 12 12
7544 12 19

maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;
Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, numer zam. 0161

Pole opisowe z zaślepką

jako element zastępczy

regulacja wartości zadanej za pomocą pokrętła
+/− 0 – 10 °C;
maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;

do regulacji indywidualnej poszczególnych pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia i 2 wyjścia
cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
typ produktu: regulator temperatury
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MODUL/MODUL PLUS
Nr zam.

Przyłącza czujników

Czujnik ruchu 180

Płytka centralna do przyłącza czujników
kremowy
śnieżnobiały

7594 04 02
7594 04 09

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
do numerów zam. 7594 10 01
z nacięciami do cyrkulacji powietrza
do np. czujnika temperatury PT100

CZUJNIKI RUCHU
Czujnik ruchu 180
kremowy
śnieżnobiały

Nr zam.

7526 11 12
7526 11 19

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 7504 00 01
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki
rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

kremowy
śnieżnobiały

7526 12 12
7526 12 19

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;

do numerów zam. 7504 00 01
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności i czułości
zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
kremowy
śnieżnobiały

7526 15 12
7526 15 19

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 3−100 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 7504 00 01
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania,
czułości i czasu opóźnienia
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnał wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu
Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900

211

MODUL/MODUL PLUS
Nr zam.

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
kremowy
śnieżnobiały

7526 16 12
7526 16 19

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasieg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;

Nr zam.

INFO-DISPLAY
Info-Display
kremowy
śnieżnobiały

7586 00 12
7586 00 19

temperatura pracy −5 − +45 °C
Uruchomienie jest możliwe tylko z ETS2 V1.2 SR A. i ETS3
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
wyświetlacz LCD z podświetleniem
z możliwością zaprogramowania wyświetlania
1, 2 lub 4 wierszy
16 znaków na wiersz na max. 12 stronach
do sygnalizacji stanu i wywoływania poleceń
dla max. 48 grup sygnalizacyjnych
z brzęczykiem piezoelektrycznym
z optycznymi i akustycznymi sygnałami alarmowymi
do podtynkowego portu magistralnego
wersja niemiecka/angielska
rodzina produktów: wyświetlacze
typ produktu: wyświetlacz LCD

do numerów zam. 7504 00 01
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania,
czułości i czasu opóźnienia
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnał wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu
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B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

BRAMKI KOMUNIKACYJNE

Interfejs do transmisji danych z polem opisowym
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

7506
7506
7506
7506
7506

00
00
00
00
00

52
59
89
85
83

maksymalna szybkość transferu 9,6 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15 m
do numerów zam. 7504 00 01
Do podłączenia PC w celu adresowania, programowania i
diagnozowania komponentów systemu instabus a także do
wizualizacji.

01
01
01
01
01

7566
7566
7566
7566
7566

01
01
01
01
01

52
59
89
85
83

ISM pasmo częstotliwości 2,45 GHz z 79 kanałami;
tryb bezpieczeństwa 2;
zasięg transmisji/odbioru ok. 10 m dla klasy 3,
ok. 30 m dla klasy 2;
minimalna odległość w trybie uczenia ok. 0,5 m;
maksymalna moc sygnału 2,5 mW;
temperatura pracy −5 − +45 °C;

Obecnie zdolny do współpracy z PALM Tungsten T3 i T5
Zgodny ze standardem Bluetooth IEEE 802.15.1−2002

Interfejs do transmisji danych z polem opisowym
FTP 1.2
7506
7506
7506
7506
7506

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus p/t
numer zam. 7504 00 03

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy .z interfejsem RS 232
(9−biegunowym D−Sub)
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy

kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

Bramka Bluetooth

52
59
89
85
83

maksymalna szybkość transferu 19,2 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15 m
do numerów zam. 7504 00 02
Jako interfejs do wizualizacji danych obiektów na PC.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy
z interfejsem RS 232 (9−biegunowym D−Sub)
zastosowania: InterVisu II V3.5 z Windows NT
lub 2000SE
do podtynkowego portu magistralnego wersja 2.0
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900

z zabezpieczeniem przed demontażem
z podświetlanym wyświetlaczem LCD (4 wiersze po
16 znaków) informującym o trybie pracy bramki i
umożliwiającym konfigurację
wysyła i odbiera sygnały Bluetooth i telegramy EIB
bezprzewodowe sterowanie i sprawdzanie stanu
żaluzji, oświetlenia, ogrzewania itp.
sterowanie pomieszczeniami lub funkcjami systemu
EIB za pomocą PALM Tungsten T3 i T5
maksymalnie 8 urządzeń sterujących może
się komunikować z jedną bramką Bluetooth
jedno urządzenie sterujące Bluetooth może
komunikować się z maksymalnie 7 bramkami
możliwość konfigurowania urządzeń sterujących
w bramce Bluetooth
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i scenami świetlnymi
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, wartości 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z zabezpieczeniem hasłem − liczbą 6 cyfrową
posiada oprogramowanie do urządzeń sterujących
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
do portu magistralnego plus p/t
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu radio
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B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk 2-krotny standard

Bramka podczerwieni
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

*7566
*7566
*7566
*7566
*7566

03
03
03
03
03

52
59
89
85
83

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
zakres częstotliwości 20 − 70 kHz;
zasięg przy zapamiętywaniu sygnałów ok. 20 cm;
zasięg transmisji i odbioru podczerwieni ok. 10m;
kąt działania 30°;
32 obiekty komunikacyjne;
Starsze systemy sterowania podczerwienią lub pracujące z
częstotliwością 455 kHz, nie korzystające
z częstotliwości nośnej, nie są rozpoznawane.
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym
p/t wersja 2.0, nr zam. 7504 00 02.
Umożliwia stworzenie scen kina domowego. Kiedy odbiera
sygnał scen uruchamiany jest na przykład automatycznie
zestaw kina domowego oraz telewizor, opuszczane są
żaluzje i przygasa oświetlenie.
wysyła i odbiera sygnały podczerwieni oraz telegramy EIB
bramka podczerwieni zamienia telegramy EIB
na sygnały podczerwieni i odwrotnie
umożliwia aktywacje zestawów muzycznych,
powtarzanie sygnału z możliwością parametryzowania
czasu
zgodny z urządzeniami podczerwieni z kodem RC5,
oraz standardem podczerwieni B&O
możliwość zapamiętywania sygnałów podczerwieni
z przyciskiem resetowania zapamiętanych sygnałów
podczerwieni
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i sterowania urządzeniami podczerwieni
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z płaskim przełącznikiem i trójkolorową diodą stanu
dla trybu pracy, czuwania i zapamiętywania
do montażu na ścianie i w suficie
do portu magistralnego p/t wersja 2.0
rodzina produktów: podczerwień
typ produktu bramka podczerwieni

PRZYCISKI

śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

# 7516 21 89
# 7516 21 85
# 7516 21 83

temperatura pracy −5 − +45 °C
Aplikacja jak do numeru zam. 7516 20 ..
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny

Przycisk 4-krotny standard
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

# 7516 41 89
# 7516 41 85
# 7516 41 83

temperatura pracy −5 − +45 °C
Aplikacja jak do numeru zam. 7516 40 ..
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny
Przyciski z polem opisowym

Przycisk 1-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 13 80
do antracytowych i alu
7516 13 85
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 52,3 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 1−krotny

Przycisk 1-krotny standard
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

# 7516 11 89
# 7516 11 85
# 7516 11 83

temperatura pracy −5 − +45 °C
Aplikacja jak do numeru zam. 7516 10 ..

temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm;

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny
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Przycisk 2-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 23 80
do antracytowych i alu
7516 23 85

z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 2−krotny
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B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk 4-krotny standard z polem opisowym
# 7516 40 89
śnieżnobiały, mat
# 7516 40 85
antracyt, mat
# 7516 40 83
alu, mat

Przycisk 3-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 33 80
do antracytowych i alu
7516 33 85
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm;

temperatura pracy −5 − +45 °C

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 3−krotny

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 4 czerwonymi diodami
statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny
Przyciski komfort z polem opisowym

Przycisk 4-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 43 80
do antracytowych i alu
7516 43 85
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 4−krotny
Przyciski z polem opisowym

Przycisk 1-krotny standard z polem opisowym
# 7516 10 89
śnieżnobiały, mat
# 7516 10 85
antracyt, mat
# 7516 10 83
alu, mat
temperatura pracy −5 – +45 °C;

Przycisk 1-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 17 80
do antracytowych i alu
7516 17 85
temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 52,3 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 1−krotny

Przycisk 2-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 27 80
do antracytowych i alu
7516 27 85

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i czerwoną diodą statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przycisk 2-krotny standard z polem opisowym
# 7516 20 89
śnieżnobiały, mat
# 7516 20 85
antracyt, mat
# 7516 20 83
alu, mat
temperatura pracy −5 − +45 °C
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny
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temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 2−krotny
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Nr zam.

Przycisk 3-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 37 80
do antracytowych i alu
7516 37 85

Przycisk 1-krotny komfort z polem opisowym
# 7516 16 89
śnieżnobiały, mat
# 7516 16 85
antracyt, mat
# 7516 16 83
alu, mat

temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm;

temperatura pracy −5 − +45 °C;

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 3−krotny

Przycisk 4-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 47 80
do antracytowych i alu
7516 47 85

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami
statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcje rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
transmisja cykliczna możliwa z rozszerzenia
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przycisk 2-krotny komfort z polem opisowym

temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm;

śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

do numerów zam. 7504 00 01

temperatura pracy −5 − +45 °C;

tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku lub
łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny lub ręcznie
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 4−krotny
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Nr zam.

# 7516 26 89
# 7516 26 85
# 7516 26 83

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcje rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
transmisja cykliczna możliwa z rozszerzenia
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Przycisk 4-krotny komfort z polem opisowym
# 7516 46 89
śnieżnobiały, mat
# 7516 46 85
antracyt, mat
# 7516 46 83
alu, mat

Nr zam.

Przycisk do wywoływania scen świetlnych komfort
z polem opisowym
# 7516 87 89
śnieżnobiały, mat
# 7516 87 85
antracyt, mat
# 7516 87 83
alu, mat

temperatura pracy −5 − +45 °C;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcje rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
transmisja cykliczna możliwa z rozszerzenia
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny, lub ręcznie
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny

maksymalna liczba scen świetlnych 8;
grupy obciążeń 8 (rozszerzalne poprzez
połączenie kaskadowe);
temperatura pracy −5 − +45 °C
do numerów zam. 7504 00 01
Nastawienia oddzielnych grup obciążeń (sceny świetlne)
mogą być zmieniane poprzez drugi poziom obsługi.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
przyciski wywołujące sceny świetlne mają możliwość
łączenia kaskadowego
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przyciski, ogółem

Przyciski scen świetlnych

Przycisk do wywoływania scen świetlnych komfort
z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 88 80
do antracytowych i alu
7516 88 85
maksymalna liczba scen świetlnych 8;
grupy obciążeń 8 (rozszerzalne poprzez połączenie
kaskadowe);
temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
wywoływanie, ustawianie i zapamiętywanie 8 scen
świetlnych
transmisja wartości jasności 1 bajtowej
przyciski wywołujące sceny świetlne mają możliwość
łączenia kaskadowego
drugi poziom sterowania do ustawiania grup obciążeń
aktywowany 3 przyciskami
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przyciski
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B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Przyciski z regulatorem temperatury

Przycisk 2-krotny z regulatorem temperatury,
wyświetlaczem i polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7566 27 80
do antracytowych i alu
7566 27 85
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm;

Nr zam.

Przycisk 3-krotny z regulatorem temperatury,
wyświetlaczem i polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
do antracytowych i alu

7566 37 80
7566 37 85

temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm;
do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
wyświetlacz LCD z symbolami
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej/zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji,
dla użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury
sterowanie temperaturą pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
maksymalnie 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z uśrednieniem
wartości mierzonej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcją blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od wersji 1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 2−krotny
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tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu
wyświetlacz LCD z symbolami
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej/zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji,
dla użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury
sterowanie temperaturą pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
maksymalnie 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z uśrednieniem
wartości mierzonej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcją blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od wersji 1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 3−krotny

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość
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B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Przycisk 5-krotny z regulatorem temperatury,
wyświetlaczem i polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
do antracytowych i alu

Nr zam.

REGULATORY TEMPERATURY

7566 57 80
7566 57 85

temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 10 czerwonymi diodami statusu
wyświetlacz LCD z symbolami
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej/zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury
sterowanie temperaturą pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
maksymalnie 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z uśrednieniem
wartości mierzonej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcją blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od wersji 1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 5−krotny

Regulator temperatury z interfejsem
uniwersalnym
śnieżnobiały, mat
7544 11 89
antracyt, mat
7544 11 85
alu, mat
7544 11 83
regulacja wartości zadanej za pomocą pokrętła
+/− 0 – 10 °C;
maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;
Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, numer zam. 0161
do regulacji indywidualnej poszczególnych pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem, przekroczenie punktu rosy
sygnalizowane diodami
z czerwoną diodą stanu ogrzewania, niebieską –
chłodzenia i żółtą – pracy
z przyciskiem do zmiany trybów pracy
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
regulacji temperatury
z możliwością wyłączenia funkcji przycisku
i pokrętła regulacyjnego
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia
i 2 wyjścia cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
typ produktu: regulator temperatury

Regulator temperatury bez sterowania ręcznego
z interfejsem uniwersalnym
śnieżnobiały, mat
7544 12 89
antracyt, mat
7544 12 85
alu, mat
7544 12 83
maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;
Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, numer zam. 0161
do regulacji indywidualnej poszczególnych pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia i 2 wyjścia
cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
typ produktu: regulator temperatury
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B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

CZUJNIKI RUCHU

Czujnik ruchu 180

Czujnik ruchu 180
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

7526
7526
7526
7526
7526

11
11
11
11
11

52
59
89
85
83

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.

do numerów zam. 7504 00 01
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu
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kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

7526
7526
7526
7526
7526

12
12
12
12
12

52
59
89
85
83

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kat detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
Aplikacja jak do numeru zam. 7526 11 ..

do numerów zam. 7504 00 01
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania i
czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
Nr zam.

Nr zam.

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

7526
7526
7526
7526
7526

15
15
15
15
15

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
kremowy, połysk
7526 16 52
śnieżnobiały, połysk
7526 16 59
śnieżnobiały, mat
7526 16 89
antracyt, mat
7526 16 85
alu, mat
7526 16 83

52
59
89
85
83

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kat detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kat detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20 −100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 3 −100 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.

Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
do numerów zam. 7504 00 01

Aplikacja jak do numeru zam. 7526 11 ..

z przysłoną pokrywającą do ograniczania kata
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania i
czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnalizacja wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

do numerów zam. 7504 00 01
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnalizacja wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

INFO-DISPLAY
Info-Display
kremowy, połysk
śnieżnobiały, połysk
śnieżnobiały, mat
antracyt, mat
alu, mat

7586
7586
7586
7586
7586

00
00
00
00
00

52
59
89
85
83

temperatura pracy −5 − +45 °C
Uruchomienie jest możliwe tylko z ETS2 V1.2 SR A.
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
wyświetlacz LCD z podświetleniem
z możliwością zaprogramowania wyświetlania
1, 2 lub 4 wierszy
16 znaków na wiersz na max. 12 stronach
do sygnalizacji stanu i wywoływania poleceń
dla max. 48 grup sygnalizacyjnych
z brzęczykiem piezoelektrycznym
z optycznymi i akustycznymi sygnałami alarmowymi
do podtynkowego portu magistralnego
wersja niemiecka/angielska
rodzina produktów: wyświetlacze
typ produktu: wyświetlacz LCD
Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900
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K.1/K.5
Nr zam.

Nr zam.

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

BRAMKI KOMUNIKACYJNE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Interfejs do transmisji danych z polem opisowym
kremowy
7506 00 72
śnieżnobiały
7506 00 79
antracyt mat, lakierowany
7506 00 75
*
alu mat, lakierowany
00 74
*7506
stal szlachetna, lakierowana
7506 00 73
maksymalna szybkość transferu 9,6 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15 m
do numerów zam. 7504 00 01
Do podłączenia PC w celu adresowania, programowania
i diagnozowania komponentów systemu instabus a także
do wizualizacji.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy .z interfejsem RS 232
(9−biegunowym D−Subminiatur)
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy

NOWOŚĆ

Interfejs do transmisji danych z polem opisowym
FTP 1.2
kremowy
7506 01 72
śnieżnobiały
7506 01 79
antracyt mat, lakierowany
7506 01 75
*
alu mat, lakierowany
01 74
*7506
stal szlachetna, lakierowana
7506 01 73
maksymalna szybkość transferu 19,2 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15 m
do numerów zam. 7504 00 02
Jako interfejs do wizualizacji danych obiektów na PC.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy
z interfejsem RS 232 (9−biegunowym D−Subminiatur)
zastosowania: InterVisu II V3.5 z Windows NT
lub 2000SE
do podtynkowego portu magistralnego wersja 2.0
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy
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Bramka Bluetooth
kremowy
śnieżnobiały
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7566 01 72
7566 01 79
01 75
*7566
01 74
*7566
7566 01 73

ISM pasmo częstotliwości 2,45 GHz z 79 kanałami;
tryb bezpieczeństwa 2;
zasięg transmisji/odbioru ok. 10 m dla klasy 3,
ok. 30 m dla klasy 2;
minimalna odległość w trybie uczenia ok. 0,5 m;
maksymalna moc sygnału 2,5 mW;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus p/t
numer zam. 7504 00 03
Obecnie zdolny do współpracy z PALM Tungsten T3 i
T5
Zgodny ze standardem Bluetooth IEEE 802.15.1−2002
z zabezpieczeniem przed demontażem
z podświetlanym wyświetlaczem LCD (4 wiersze po
16 znaków) informującym o trybie pracy bramki i
umożliwiającym konfigurację
wysyła i odbiera sygnały Bluetooth i telegramy EIB
bezprzewodowe sterowanie i sprawdzanie stanu
żaluzji, oświetlenia, ogrzewania itp.
sterowanie pomieszczeniami lub funkcjami systemu
EIB za pomocą PALM Tungsten T3 i T5
maksymalnie 8 urządzeń sterujących może
się komunikować z jedną bramką Bluetooth
jedno urządzenie sterujące Bluetooth może
komunikować się z maksymalnie 7 bramkami
możliwość konfigurowania urządzeń sterujących
w bramce Bluetooth
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i scenami świetlnymi
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, wartości 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z zabezpieczeniem hasłem − liczbą 6 cyfrową
posiada oprogramowanie do urządzeń sterujących
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
do portu magistralnego plus p/t
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu radio

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

Nr zam.

NOWOŚĆ

Bramka podczerwieni
kremowy
śnieżnobiały
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

*7566
*7566
*7566
*7566
*7566

03
03
03
03
03

72
79
75
74
73

temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 25 mm;

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
zakres częstotliwości 20 − 70 kHz;
zasięg przy zapamiętywaniu sygnałów ok. 20 cm;
zasięg transmisji i odbioru podczerwieni ok. 10m;
kąt działania 30°;
32 obiekty komunikacyjne;

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 2−krotny

Starsze systemy sterowania podczerwienią lub pracujące z
częstotliwością 455 kHz, nie korzystające
z częstotliwości nośnej, nie są rozpoznawane.
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym
p/t wersja 2.0, nr zam. 7504 00 02.
Umożliwia stworzenie scen kina domowego. Kiedy odbiera
sygnał scen uruchamiany jest na przykład automatycznie
zestaw kina domowego oraz telewizor, opuszczane są
żaluzje i przygasa oświetlenie.
wysyła i odbiera sygnały podczerwieni
oraz telegramy EIB
bramka podczerwieni zamienia telegramy EIB
na sygnały podczerwieni i odwrotnie
umożliwia aktywacje zestawów muzycznych,
powtarzanie sygnału z możliwością parametryzowania
czasu
zgodny z urządzeniami podczerwieni z kodem RC5,
oraz standardem podczerwieni B&O
możliwość zapamiętywania sygnałów podczerwieni
z przyciskiem resetowania zapamiętanych sygnałów
podczerwieni
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i sterowania urządzeniami podczerwieni
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z płaskim przełącznikiem i trójkolorową diodą stanu
dla trybu pracy, czuwania i zapamiętywania
do montażu na ścianie i w suficie
do portu magistralnego p/t wersja 2.0
rodzina produktów: podczerwień
typ produktu bramka podczerwieni

Przycisk 2-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 23 70
antracyt
7516 23 75
*
alu
23 74
*7516
stal szlachetna
7516 23 73

NOWOŚĆ

Przycisk 3-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 33 70
antracyt
7516
75
*7516 33
alu
33 74
*
stal szlachetna
7516 33 73
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 15,7 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 3−krotny

NOWOŚĆ

Przycisk 4-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 43 70
antracyt
7516 43 75
*
alu
43 74
*7516
stal szlachetna
7516 43 73
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 25 mm;

PRZYCISKI

do numerów zam. 7504 00 01

Przyciski z polem opisowym

NOWOŚĆ

Przycisk 1-krotny standard z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 13 70
antracyt
7516 13 75
*
alu
13 74
*7516
stal szlachetna
7516 13 73
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 52,8 mm;

tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 4−krotny

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 1−krotny
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K.1/K.5
Nr zam.

Przyciski komfort z polem opisowym

NOWOŚĆ

Nr zam.

NOWOŚĆ

Przycisk 1-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 17 70
antracyt
7516
75
*7516 17
alu
17 74
*
stal szlachetna
7516 17 73

Przycisk 3-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 37 70
antracyt
7516 37 75
*
alu
37 74
*7516
stal szlachetna
7516 37 73
temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 15,7 mm;

temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 52,8 mm;

do numerów zam. 7504 00 01
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 3−krotny

z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 1−krotny

NOWOŚĆ

Przycisk 2-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 27 70
antracyt
7516 27 75
*
alu
27 74
*7516
stal szlachetna
7516 27 73
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 25 mm;

NOWOŚĆ

Przycisk 4-krotny komfort z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 47 70
antracyt
7516
75
*7516 47
alu
47 74
*
stal szlachetna
7516 47 73
temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 25 mm;

do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 2−krotny
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do numerów zam. 7504 00 01
tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z możliwością zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny, lub ręcznie
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 4−krotny

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk scen świetlnych

Przyciski z regulatorem temperatury i wyświetlaczem

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przycisk do wywoływania scen świetlnych komfort
z polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7516 88 70
antracyt
7516 88 75
*
alu
88 74
*7516
stal szlachetna
7516 88 73
maksymalna liczba scen świetlnych 8;
grupy obciążeń 8 (rozszerzalne poprzez połączenie
kaskadowe);
temperatura pracy –5 − +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 25 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
wywoływanie, ustawianie i zapamiętywanie 8 scen
świetlnych
transmisja wartości jasności 1 bajtowej
przyciski wywołujące sceny świetlne mają możliwość
łączenia kaskadowego
drugi poziom sterowania do ustawiania grup obciążeń
aktywowany 3 przyciskami
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przyciski
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Przycisk 2-krotny z regulatorem temperatury,
wyświetlaczem i polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7566 27 70
antracyt
7566 27 75
*
alu
27 74
*7566
stal szlachetna
7566 27 73
temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 15,7 mm;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
wyświetlacz LCD z symbolami
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej/zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji,
dla użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania
oraz wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury
sterowanie temperaturą pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
maksymalnie 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z uśrednieniem
wartości mierzonej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcją blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od wersji 1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 2−krotny
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K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

Przycisk 3-krotny z regulatorem temperatury,
wyświetlaczem i polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7566 37 70
antracyt
7566
75
*7566 37
alu
37 74
*
stal szlachetna
7566 37 73

NOWOŚĆ

Przycisk 5-krotny z regulatorem temperatury,
wyświetlaczem i polem opisowym
do kremowych i śnieżnobiałych
7566 57 70
antracyt
7566
75
*7566 57
alu
57 74
*
stal szlachetna
7566 57 73

temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 15,7 mm;

temperatura pracy −5 – +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 66,8 x 15,7 mm;

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu
wyświetlacz LCD z symbolami
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej/zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury
sterowanie temperaturą pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
maksymalnie 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z uśrednieniem
wartości mierzonej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcją blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od wersji 1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 3−krotny
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Nr zam.

tylko do ramek z dużym wycięciem
z zabezpieczeniem przed demontażem
z białą diodą pracy i 10 czerwonymi diodami statusu
wyświetlacz LCD z symbolami
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej/zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji,
dla użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania
oraz wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury
sterowanie temperaturą pojedynczego pomieszczenia
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
maksymalnie 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z uśrednieniem
wartości mierzonej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcją blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od wersji 1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk 5−krotny

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

Nr zam.

REGULATORY TEMPERATURY

CZUJNIKI RUCHU

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Regulator temperatury z interfejsem
uniwersalnym
kremowy
7544 11 72
śnieżnobiały
7544 11 79
antracyt mat, lakierowany
7544 11 75
*
alu mat, lakierowany
11 74
*7544
stal szlachetna, lakierowana
7544 11 73
regulacja wartości zadanej za pomocą pokrętła
+/− 0 – 10 °C;
maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;
Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, nr zam. 0161
do regulacji indywidualnej poszczególnych pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem, przekroczenie punktu rosy
sygnalizowane diodami
z czerwoną diodą stanu ogrzewania, niebieską –
chłodzenia i żółtą – pracy
z przyciskiem do zmiany trybów pracy
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
regulacji temperatury
z możliwością wyłączenia funkcji przycisku
i pokrętła regulacyjnego
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia
i 2 wyjścia cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
typ produktu: regulator temperatury

NOWOŚĆ

Czujnik ruchu 180
kremowy
śnieżnobiały
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7526 11 72
7526 11 79
11 75
*7526
11 74
*7526
7526 11 73

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.

do numerów zam. 7504 00 01
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

Regulator temperatury bez sterowania ręcznego
z interfejsem uniwersalnym
kremowy
7544 12 72
śnieżnobiały
7544 12 79
antracyt mat, lakierowany
7544
75
*7544 12
alu mat, lakierowany
12 74
*
stal szlachetna, lakierowana
7544 12 73
maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;
Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, nr zam. 0161
do regulacji indywidualnej poszczególnych pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia i 2 wyjścia
cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
typ produktu: regulator temperatury
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K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Czujnik ruchu 180
kremowy
śnieżnobiały
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

Nr zam.

7526 12 72
7526 12 79
12 75
*7526
12 74
*7526
7526 12 73

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kat detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
kremowy
7526 15 72
śnieżnobiały
7526 15 79
antracyt mat, lakierowany
7526 15 75
*
alu mat, lakierowany
15 74
*7526
stal szlachetna, lakierowana
7526 15 73
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kat detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20 −100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 3 −100 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − 45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.

Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
Aplikacja jak do numeru zam. 7526 11 ..
do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu
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z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania i
czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnalizacja wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

K.1/K.5
Nr zam.

NOWOŚĆ

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
kremowy
7526 16 72
śnieżnobiały
7526 16 79
antracyt mat, lakierowany
7526
75
*7526 16
alu mat, lakierowany
16 74
*
stal szlachetna, lakierowana
7526 16 73

Nr zam.

INFO-DISPLAY
NOWOŚĆ

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kat detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.

Info-Display
kremowy
śnieżnobiały
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, nierdzewna

7586 00 72
7586 00 79
00 75
*7586
7586 00 74
*7586
00 73

temperatura pracy −5 − +45 °C
Uruchomienie jest możliwe tylko z ETS2 V1.2 SR A.
i ETS 3
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
wyświetlacz LCD z podświetleniem
z możliwością zaprogramowania wyświetlania
1, 2 lub 4 wierszy
16 znaków na wiersz na max. 12 stronach
do sygnalizacji stanu i wywoływania poleceń
dla max. 48 grup sygnalizacyjnych
z brzęczykiem piezoelektrycznym
z optycznymi i akustycznymi sygnałami alarmowymi
do podtynkowego portu magistralnego
wersja niemiecka/angielska
rodzina produktów: wyświetlacze
typ produktu: wyświetlacz LCD

Aplikacja jak do numeru zam. 7526 11 ..

do numerów zam. 7504 00 01
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnalizacja wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

INTERFEJSY DANYCH

BRAMKI KOMUNIKACYJNE

Interfejs do transmisji danych
z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

Bramka Bluetooth
7506
7506
7506
7506

00
00
00
00

42
49
44
43

do numerów zam. 7504 00 01
Do podłączenia PC w celu adresowania, programowania i
diagnozowania komponentów systemu instabus a także do
wizualizacji.

01
01
01
01

42
49
44
43

Zgodny ze standardem Bluetooth IEEE 802.15.1−2002

Interfejs do transmisji danych z polem
opisowym FTP 1.2
7506
7506
7506
7506

Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus p/t
numer zam. 7504 00 03
Obecnie zdolny do współpracy z PALM Tungsten T3 i
T5

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy
z interfejsem RS 232 (9−biegunowym D−Sub)
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy

01
01
01
01

42
49
44
43

maksymalna szybkość transferu 19,2 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15 m
do numerów zam. 7504 00 02
Jako interfejs do wizualizacji danych obiektów na PC.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy
z interfejsem RS 232 (9−biegunowym D−Sub)
zastosowania: InterVisu II V3.5 z Windows NT
lub 2000SE
do podtynkowego portu magistralnego wersja 2.0
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu: interfejs szeregowy
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7566
7566
7566
7566

ISM pasmo częstotliwości 2,45 GHz z 79 kanałami;
tryb bezpieczeństwa 2;
zasięg transmisji/odbioru ok. 10 m dla klasy 3,
ok. 30 m dla klasy 2;
minimalna odległość w trybie uczenia ok. 0,5 m;
maksymalna moc sygnału 2,5 mW;
temperatura pracy −5 − +45 °C;

maksymalna szybkość transferu 9,6 kB;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
maksymalna długość przewodu 15 m

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

z zabezpieczeniem przed demontażem
z podświetlanym wyświetlaczem LCD (4 wiersze po
16 znaków) informującym o trybie pracy bramki i
umożliwiającym konfigurację
wysyła i odbiera sygnały Bluetooth i telegramy EIB
bezprzewodowe sterowanie i sprawdzanie stanu
żaluzji, oświetlenia, ogrzewania itp.
sterowanie pomieszczeniami lub funkcjami systemu
EIB za pomocą PALM Tungsten T3 i T5
maksymalnie 8 urządzeń sterujących może
się komunikować z jedną bramką Bluetooth
jedno urządzenie sterujące Bluetooth może
komunikować się z maksymalnie 7 bramkami
możliwość konfigurowania urządzeń sterujących
w bramce Bluetooth
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i scenami świetlnymi
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, wartości 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z zabezpieczeniem hasłem − liczbą 6 cyfrową
posiada oprogramowanie do urządzeń sterujących
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
do portu magistralnego plus p/t
rodzina produktów: komunikacja
typ produktu radio
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk 2-krotny standard

Bramka podczerwieni
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

*7566
*7566
*7566
*7566

03
03
03
03

42
49
44
43

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

napięcie sieciowe w magistrali 21 − 32 V=;
zakres częstotliwości 20 − 70 kHz;
zasięg przy zapamiętywaniu sygnałów ok. 20 cm;
zasięg transmisji i odbioru podczerwieni ok. 10m;
kąt działania 30°;
32 obiekty komunikacyjne;

7516
7516
7516
7516

21
21
21
21

42
49
44
43

41
41
41
41

42
49
44
43

temperatura pracy −5 − +45 °C
Aplikacja jak do numeru zam. 7516 20 ..
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny

Starsze systemy sterowania podczerwienią lub pracujące z
częstotliwością 455 kHz, nie korzystające
z częstotliwości nośnej, nie są rozpoznawane.
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym
p/t wersja 2.0, nr zam. 7504 00 02.

Przycisk 4-krotny standard

Umożliwia stworzenie scen kina domowego. Kiedy odbiera
sygnał scen uruchamiany jest na przykład automatycznie
zestaw kina domowego oraz telewizor, opuszczane są
żaluzje i przygasa oświetlenie.

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

wysyła i odbiera sygnały podczerwieni
oraz telegramy EIB
bramka podczerwieni zamienia telegramy EIB
na sygnały podczerwieni i odwrotnie
umożliwia aktywacje zestawów muzycznych,
powtarzanie sygnału z możliwością parametryzowania
czasu
zgodny z urządzeniami podczerwieni z kodem RC5,
lub częstotliwością nośną 34 − 42 kHz
możliwość zapamiętywania sygnałów podczerwieni
z przyciskiem resetowania zapamiętanych sygnałów
podczerwieni
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
i sterowania urządzeniami podczerwieni
transmisja wartości ściemniania, rozjaśniania
i temperatury, 1 i 2 bajty
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z płaskim przełącznikiem i trójkolorową diodą stanu
dla trybu
pracy, czuwania i zapamiętywania
do montażu na ścianie i w suficie
do portu magistralnego p/t wersja 2.0
rodzina produktów: podczerwień
typ produktu bramka podczerwieni

7516
7516
7516
7516

temperatura pracy −5 − +45 °C
Aplikacja jak do numeru zam. 7516 40 ..
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny

Przyciski z polem opisowym

Przycisk 1-krotny standard z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7516
7516
7516
7516

10
10
10
10

42
49
44
43

temperatura pracy −5 − +45 °C
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i czerwoną diodą statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny

Przycisk 2-krotny standard z polem opisowym

PRZYCISKI
Przycisk 1-krotny standard
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7516
7516
7516
7516

11
11
11
11

42
49
44
43

temperatura pracy −5 − +45 °C
Aplikacja jak do numeru zam. 7516 10 ..
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 1−krotny
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kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7516
7516
7516
7516

20
20
20
20

42
49
44
43

temperatura pracy −5 − +45 °C
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami
statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk 4-krotny standard z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7516
7516
7516
7516

40
40
40
40

42
49
44
43

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

temperatura pracy −5 − +45 °C

temperatura pracy −5 − +45 °C;

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny

Przyciski komfort z polem opisowym

Przycisk 1-krotny komfort z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7516
7516
7516
7516

16
16
16
16

42
49
44
43

temperatura pracy −5 − +45 °C;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków
scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania przez obiekt
komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny
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Przycisk 2-krotny komfort z polem opisowym
7516
7516
7516
7516

26
26
26
26

42
49
44
43

z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 2−krotny

Przycisk 4-krotny komfort z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7516
7516
7516
7516

46
46
46
46

42
49
44
43

temperatura pracy −5 − +45 °C;
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku
lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny lub ręcznie
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przycisk, 4−krotny
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk scen świetlnych

REGULATORY TEMPERATURY

Przycisk do wywoływania scen świetlnych komfort
z polem opisowym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7516
7516
7516
7516

87
87
87
87

42
49
44
43

maksymalna liczba scen świetlnych 8;
grupy obciążeń 8 (rozszerzalne poprzez
połączenie kaskadowe);
temperatura pracy −5 − +45 °C

Regulator temperatury z interfejsem
uniwersalnym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7544
7544
7544
7544

11
11
11
11

42
49
44
43

regulacja wartości zadanej za pomocą pokrętła
+/− 0 – 10 °C;
maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;

do numerów zam. 7504 00 01
Nastawienia oddzielnych grup obciążeń (sceny świetlne)
mogą być zmieniane poprzez drugi poziom obsługi.
z zabezpieczeniem przed demontażem
z zieloną diodą pracy i 8 czerwonymi
diodami statusu
przyciski wywołujące sceny świetlne
mają możliwość łączenia kaskadowego
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: przyciski, ogółem

Dodatki

Pole opisowe z zaślepką
jasny przezroczysty,
do przycisków
w kolorze kremowym

7596 00 03

jasny przezroczysty,
do przycisków
w kolorze śnieżnobiałym

7596 00 06

do przycisków
w kolorze jasnobrązowym

7596 00 05

do przycisków
w kolorze sztali szlachetnej

7596 00 04

Nie nadaje się do przycisków komfort i przycisków
wywołujących sceny świetlne komfort.
jako element zastępczy

Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, numer zam. 0161
do regulacji indywidualnej poszczególnych
pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem, przekroczenie punktu rosy
sygnalizowane diodami
z czerwoną diodą stanu ogrzewania, niebieską –
chłodzenia i żółtą – pracy
z przyciskiem do zmiany trybów pracy
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu
regulacji temperatury
z możliwością wyłączenia funkcji przycisku
i pokrętła regulacyjnego
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia
i 2 wyjścia cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
typ produktu: regulator temperatury

Regulator temperatury bez sterowania ręcznego
z interfejsem uniwersalnym
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7544
7544
7544
7544

12
12
12
12

42
49
44
43

maksymalny prąd wyjściowy kanału 0,8 mA;
temperatura pracy −5 – +45 °C;
maksymalna długość przewodów wejść / wyjść 5 m;
maksymalna długość przewodu czujnika 50 m;
Wejścia cyfrowe z możliwością skonfigurowania
do czujnika temp. podłogi, numer zam. 0161
do regulacji indywidualnej poszczególnych pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem
tryby pracy: komfort, czuwanie, noc, zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do regulacji ciągłej lub dwustanowej
do ogrzewania i/lub klimatyzacji
grzanie lub chłodzenie jest możliwe z 2 obwodami
z możliwością ustawienia trybu ochrony zaworów
z przyciskiem do programowania i czerwoną diodą
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków
bezpotencjałowych
definiowane jako: 4 wejścia lub 2 wejścia i 2 wyjścia
cyfrowe
z wbudowanym portem magistralnym
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi
rodzina produktów: ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja
typ produktu: regulator temperatury
Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900
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ARSYS
Nr zam.

Nr zam.

Przyłącza czujników

Czujnik ruchu 180

Płytka centralna do przyłącza czujników
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7594
7594
7594
7594

04
04
04
04

02
09
04
03

Uwaga !
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.
do numerów zam. 7594 10 01
z nacięciami do cyrkulacji powietrza
np. czujnika temperatury PT100

CZUJNIKI RUCHU
Czujnik ruchu 180
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7526
7526
7526
7526

11
11
11
11

42
49
44
43

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7526
7526
7526
7526

12
12
12
12

42
49
44
43

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 152 godz.
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

do numerów zam. 7504 00 01
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

do numerów zam. 7504 00 01
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrem do ustawienia jasności
i czułości zadziałania
z funkcją blokady działania
z możliwością stosowania jako jednostki
rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu
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Nr zam.

Nr zam.

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7526
7526
7526
7526

15
15
15
15

Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone
42
49
44
43

kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 10 m;
boczny ok. 6 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 3−100 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

7526
7526
7526
7526

16
16
16
16

42
49
44
43

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
zasieg przy wysokości montażu 2,2 m;
centralny ok. 12 m;
boczny ok. 6 m;
zasięg przy wysokości montażu 1,1 m;
centralny ok. 6 m;
boczny ok. 3 m;
kąt detekcji 180 °;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawiana czułość progowa 20−100%;
podstawowy czas opóźnienia 10 s.;
rozszerzony czas opóźnienia 130 ms − 306 godz.;
poziom natężenia oświetlenia zadziałania 1−1000 /4 lx;
czas blokady 8 ms − 140 min.;
temperatura pracy −5 − +45 °C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm;

do numerów zam. 7504 00 01
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.

do numerów zam. 7504 00 01

z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania,
czułości i czasu opóźnienia
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnał wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefiniowanymi parametrami.
z przysłoną pokrywającą do ograniczania kąta
wykrywalności do 90°
z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania,
czułości i czasu opóźnienia
z funkcją blokady działania
tryby działania: oświetlenie lub sygnał wykrycia
tryby pracy przełączane obiektem komunikacyjnym
funkcje trybu pracy oświetlenie: załączanie, transmisja
wartości i wywołanie scen świetlnych
z możliwością stosowania jako jednostki rozszerzającej
z możliwością transmisji cyklicznej
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: sensory fizyczne
typ produktu: czujniki ruchu

INFO-DISPLAY
Info-Display
kremowy
śnieżnobiały
jasny brąz, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

7586
7586
7586
7586

00
00
00
00

42
49
44
43

temperatura pracy −5 − +45 °C
Uruchomienie jest możliwe tylko z ETS2 V1.2 SR A.
i ETS 3
do numerów zam. 7504 00 01
z zabezpieczeniem przed demontażem
wyświetlacz LCD z podświetleniem
z możliwością zaprogramowania wyświetlania
1, 2 lub 4 wierszy
16 znaków na wiersz na max. 12 stronach
do sygnalizacji stanu i wywoływania poleceń
dla max. 48 grup sygnalizacyjnych
z brzęczykiem piezoelektrycznym
z optycznymi i akustycznymi sygnałami alarmowymi
do podtynkowego portu magistralnego
wersja niemiecka/angielska
rodzina produktów: wyświetlacze
typ produktu: wyświetlacz LCD
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B.IQ
Nr zam.

Nr zam.

PRZYCISKI

Przycisk 4-krotny standard
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały

Przycisk 1-krotny standard
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały

7516 10 99
7516 10 93
7516 10 91
od str. T62

od str. T62

temperatura pracy −5 − +45 °C;

7516 40 99
7516 40 93
7516 40 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;
do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80

z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 8 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ

z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 2 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
Przyciski komfort

Przycisk 1-krotny komfort

Przycisk 2-krotny standard
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

temperatura pracy −5 − +45 °C;

od str. T62

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 4 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ

Przycisk 3-krotny standard
7516 30 99
7516 30 93
7516 30 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;
od str. T62

7516 15 99
7516 15 93
7516 15 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;
do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały

śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały

7516 20 99
7516 20 93
7516 20 91

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 2 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ

do numerów zam. 7504 00 01
Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 6 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości 1 bajtowej
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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B.IQ
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk 4-krotny komfort

Przycisk 2-krotny komfort
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

7516 25 99
7516 25 93
7516 25 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;

śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

7516 45 99
7516 45 93
7516 45 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;

do numerów zam. 7504 00 01

do numerów zam. 7504 00 01

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 81
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 8 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zablokowania poprzez przyciśnięcie
3 przycisków
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny, lub ręcznie
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ

z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 4 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ

Przycisk 3-krotny komfort
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

7516 35 99
7516 35 93
7516 35 91

Przyciski do scen świetlnych

Przycisk do wywoływania scen świetlnych komfort
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały

temperatura pracy −5 − +45 °C;

7516 86 99
7516 86 93
7516 86 91

do numerów zam. 7504 00 01
Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80

od str. T62

z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 6 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
z funkcją załączania, ściemniania i sterowania
żaluzjami
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
aktywacja drugiego poziomu sterowania
przez obiekt komunikacyjny
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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maksymalna liczba scen świetlnych 8;
grupy obciążeń 8 (rozszerzalne poprzez połączenie
kaskadowe)
temperatura pracy −5 − +45 °C;
do numerów zam. 7504 00 01
Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 81
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 8 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
wywoływanie, ustawianie, i zapamiętywanie 8 scen
świetlnych
transmisja wartości jasności 1 bajtowej
przyciski wywołujące sceny świetlne mają możliwość
łączenia kaskadowego
drugi poziom sterowania do ustawiania grup obciążeń
aktywowany 3 przyciskami
do podtynkowego portu magistralnego
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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B.IQ
Nr zam.

Nr zam.

Przyciski z regulatorem temperatury i wyświetlaczem

Przycisk 4-krotny z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem

Przycisk 3-krotny z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

7566 35 99
7566 35 93
7566 35 91

śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

7566 45 99
7566 45 93
7566 45 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;

temperatura pracy −5 − +45 °C;
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus
p/t, numer zam. 7504 00 03

Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus
p/t, numer zam. 7504 00 03
Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 81

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 6 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
wyświetlacz LCD z symbolami i podświetlaniem,
z możliwością załączania obiektem komunikacyjnym
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
wyświetlacz tekstowy (znaki ASCII)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
możliwość uruchomienia funkcji pomocy przycisków
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury i 2 zegarami
tygodniowymi
sterowanie temperaturą pojedynczego pokoju
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez obwodu
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
max. 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika wbudowanego
i/lub zewnętrznego z przedstawieniem wartości średniej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od v1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego plus
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 6 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
wyświetlacz LCD z symbolami i podświetlaniem,
z możliwością załączania obiektem komunikacyjnym
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
wyświetlacz tekstowy (znaki ASCII)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
możliwość uruchomienia funkcji pomocy przycisków
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury i 2 zegarami
tygodniowymi
sterowanie temperaturą pojedynczego pokoju
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez obwodu
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
max. 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika wbudowanego
i/lub zewnętrznego z przedstawieniem wartości średniej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od v1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego plus
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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B.IQ
Nr zam.

Przycisk 5-krotny z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

Nr zam.

Przyciski IR z regulatorem temperatury i wyświetlaczem

Przycisk IR 3-krotny z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem

7566 55 99
7566 55 93
7566 55 91

śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały

7566 36 99
7566 36 93
7566 36 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;
od str. T62
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus
p/t, numer zam. 7504 00 03

temperatura pracy −5 − +45 °C;
Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus
p/t, numer zam. 7504 00 03

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 82
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 6 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
wyświetlacz LCD z symbolami i podświetlaniem,
z możliwością załączania obiektem komunikacyjnym
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
wyświetlacz tekstowy (znaki ASCII)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
możliwość uruchomienia funkcji pomocy przycisków
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury i 2 zegarami
tygodniowymi
sterowanie temperaturą pojedynczego pokoju
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez obwodu
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
maksymalnie 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika
wbudowanego i/lub zewnętrznego z uśrednieniem
wartości mierzonej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od V 1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego plus
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 80
Pilot podczerwieni, zobacz dodatki numer zam. 2779
z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 6 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
wyświetlacz LCD z symbolami i podświetlaniem,
z możliwością załączania obiektem komunikacyjnym
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
wyświetlacz tekstowy (znaki ASCII)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
możliwość uruchomienia funkcji pomocy przycisków
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
sygnały podczerwieni (kod RC5) przypisywane
do funkcji przycisków
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury i 2 zegarami
tygodniowymi
sterowanie temperaturą pojedynczego pokoju
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez obwodu
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
max. 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika wbudowanego
i/lub zewnętrznego z przedstawieniem wartości średniej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od v1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego plus
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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B.IQ
Nr zam.

Nr zam.

Przycisk IR 4-krotny z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem
śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

7566 46 99
7566 46 93
7566 46 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;

śnieżnobiały
stal szlachetna nierdzewna
szkło, śnieżnobiały
od str. T62

7566 56 99
7566 56 93
7566 56 91

temperatura pracy −5 − +45 °C;

Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus
p/t, numer zam. 7504 00 03

Uwaga! Współpracuje tylko z portem magistralnym plus
p/t, numer zam. 7504 00 03

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 81

Pole opisowe, zobacz dodatki numer zam. 7590 00 82

Pilot podczerwieni, zobacz dodatki numer zam. 2779

Pilot podczerwieni, zobacz dodatki numer zam. 2779

z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 8 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
wyświetlacz LCD z symbolami i podświetlaniem,
z możliwością załączania obiektem komunikacyjnym
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
wyświetlacz tekstowy (znaki ASCII)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
możliwość uruchomienia funkcji pomocy przycisków
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
sygnały podczerwieni (kod RC5) przypisywane
do funkcji przycisków
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury i 2 zegarami
tygodniowymi
sterowanie temperaturą pojedynczego pokoju
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
max. 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika wbudowanego
i/lub zewnętrznego z przedstawieniem wartości średniej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od v1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego plus
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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Przycisk IR 5-krotny z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem

z zabezpieczeniem przed demontażem
z niebieską diodą pracy i 10 białymi diodami statusu
(podświetlenie pola opisowego)
wyświetlacz LCD z symbolami i podświetlaniem,
z możliwością załączania obiektem komunikacyjnym
wyświetlanie trybu pracy, blokady, temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, czasu (wymagany zegar)
wyświetlacz tekstowy (znaki ASCII)
z dwoma dodatkowymi przyciskami wyświetlacza
możliwość uruchomienia funkcji pomocy przycisków
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji, dla
użytkownika końcowego
z funkcją załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami i sterowania temperaturą
sygnały podczerwieni (kod RC5) przypisywane
do funkcji przycisków
transmisja wartości dla ściemniania, rozjaśniania oraz
wartości temperatury 1 i 2 bajtowych
funkcja rozszerzenia do przycisków scen świetlnych
możliwa także transmisja cykliczna jako rozszerzenie
możliwość zdefiniowania jako przycisku lub łącznika
funkcje załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami
jednym przyciskiem
parametryzowana zasada sterowania roletami
krótki−długi−krótki i długi−krótki
możliwość zablokowania przycisków przez obiekt
komunikacyjny
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit lub 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury i 2 zegarami
tygodniowymi
sterowanie temperaturą pojedynczego pokoju
tryby pracy regulatora temperatury: komfort, czuwanie,
nocny oraz zabezpieczenie
przed zamarzaniem
do ogrzewania i/lub klimatyzacji z/bez kroku
pomocniczego
parametry sterujące ogrzewania/klimatyzacji wstępnie
ustawione
do sterowania ciągłego lub dwustanowego
max. 2 pętli grzewczych
pomiar temperatury za pomocą czujnika wbudowanego
i/lub zewnętrznego z przedstawieniem wartości średniej
możliwość parametryzowania czujnika obecności jako
rozszerzenia trybu komfort
oddzielny obiekt styku okiennego
wyświetlanie trybu pracy ogrzewania i chłodzenia
z funkcją ochrony zaworu
obiekt statusu sterownika
z funkcja blokady przycisków
z kontrolerem Flash
programowalny z ETS2 od v1.2a i z ETS3
do podtynkowego portu magistralnego plus
rodzina produktów: przyciski
typ produktu: B.IQ
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B.IQ
Nr zam.

Nr zam.

Dodatki

Pole opisowe do przycisku B.IQ
1-, 2- i 3-krotnego
przeźroczyste

7590 00 80

wymiary (dł. x wys. x gł.) 151,6 x 85 x 5,7 mm
od str. T62

możliwość podświetlenia przez diody statusu

Pole opisowe do przycisku B.IQ 4-krotnego
przeźroczyste

7590 00 81

wymiary (dł. x wys. x gł.) 151,6 x 114,6 x 5,7 mm
możliwość podświetlenia przez diody statusu
od str. T62

Pole opisowe do przycisku B.IQ 5-krotnego
przeźroczyste

7590 00 82

wymiary (dł. x wys. x gł.) 151,6 x 144,2 x 5,7 mm
możliwość podświetlenia przez diody statusu
od str. T62

Pilot podczerwieni
antracyt

2779

6 V=
żywotność baterii ok. 3 lata
kanały podczerwieni 24
zasięg podczerwieni ok. 10 m
wymiary (dł. x szer. x wys.) 192 x 53 x 23 mm
do numerów zam. 7566 36 .., 7566 46 .., 7566 56 ..
kod podczerwieni RC5
z 8 przyciskami kanałów
z 3 przyciskami grup kanałów A, B, C
z 3 diodami LED grup kanałów (także diodą
sygnalizującą status wysyłania i stan baterii)
z blokadą przeciw dziećmi
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INSTABUS® KNX/EIB
Przegląd sterowniki załączające / żaluzjowe
Właściwości

Ogólne
- Typ montażu
- Ilość modułów DMS
- Sterowanie ręczne
- Obciążenie prądowe
- Detekcja prądu
- Napięcie sterujące
- Typ styku
Funckje aplikacji (tylko załączanie)
parametry inicjalizujące
- Typ pracy styku (zwierny / rozwierny)
- Zachowanie po powrocie napięcia magistrali
- Zachowanie po powrocie napięcia magistrali / zasilania
- Zachowanie po wgraniu aplikacji
- Zachowanie po zaniku napięcia magistrali
Funkcje priorytetowe
- Funkcja blokady
- Wymuszone sterowanie
Funkcje logiczne
- AND
- OR
- AND z sygn. zwrotnym
Funkcje czasowe
- Opóźnienie załączenia
- Opóźnienie wyłączenia
- Funkcja automatu schodowego
- Funkcja automatu schodowego z opóźnieniem załączenia
- Sygnalizacja wyłączenia
- Funkcje z rozszerzeniem czasowym
- Zmienny czas automatu schodowego
- Zmienny czas automatu schodowego z aktywacją
Inne funkcje
- Sceny świetlne
- Funkcja centralna
- Cykliczne monitorowanie
- Pomiar czasu pracy
Detekcja prądu
- Detekcja wartości mierzonej
- Monitoring przekroczenia obciążenia wyjścia
- Monitoring niedociążenia wyjścia
- Funkcja uczenia
Sterowanie ręczne
- Funkcja blokady
- Status
Sygnał zwrotny
- Stan styku (indywidualny)
- Stan styku (kombinowany)
Obciążalność wyjścia
Obciążalność dla normy DIN EN 60669
Obciążalność dla normy DIN EN 60947-4-1
- AC1
- AC3
Żywotność styku
Obciążenie rezystancyjne
Lampy żarowe
Halogeny wysokonapięciowy
Halogeny niskonapięciowe
- z transformatorami konwencjonalnymi
- z transformatorami elektronicznymi
Lampy fluorescencyjne:
- nieskompensowane
- skompensowane
- połączenie podwójne
Lampy fluorescencyjne z balastami elektronicznymi
- Osram QTP 2x58W
- Osram QT-FQ 2x54W
- Osram QT-FH 2x28W
Obciążenie pojemnościowe
Maksymalny chwilowy prąd załączeniowy
Detekcja prądu
- Zakres pomiaru
- Dokładność pomiaru

1)

Sterownik załączający
4-kanałowy 16 A nr zam. 7531 40 15
Sterownik załączający
8-kanałowy 16 A nr zam. 7531 80 04

Sterownik załączający 4-kanałowy 16 A,
obc. pojemnościowe, nr zam. 7531 40 16
Sterownik załączający 8-kanałowy 16 A,
obc. pojemnościowe, nr zam. 7531 80 05

Sterownik załączający-/żaluzjowy
8-/4-kanałowy 16 A, nr zam 7531 80 03
Sterownik załączający-/żaluzjowy
16-/8-kanałowy 16 A, nr zam 7531 00 02

DMS
4/8

DMS
4/8

DMS
4/8

16 A
magistrala EIB
bistabilny

16 AX C-Load
magistrala EIB
bistabilny

16 A
Sieć: 110 - 230 V AC
monostabilny

-

-

-

1)
1)

1)

-

-

mechaniczne
sterowanie ręczne

mechaniczne
sterowanie ręczne

na kanał

16 A / 140 μF

16 A / 200 μF

16 A / 140 μF

16 A
1.000.000
3600 W
2500 W
2500 W

16 A
16 A
1.000.000
3680 W
3680 W
3680 W

16 A
5.000.000
3000 W
3000 W
2500 W

1200 W
1500 W

2000 W
2500 W

1500 W
1800 W

2500 W
1300 W
2300 W

3680 W
2500 W
2500 W

1000 W
1160 W
2300 W

11
11
17
16 A / 140 μF
400 A / 150 μs

17
17
25
16 A / 200 μF
600 A / 150 μs

11
11
17
16 A / 140 μF
800 A / 150 μs

-

ok. 250 mA do 20 A
ok. ± 8%

-

Uwaga: Dla sterowanika załączajacego-/żaluzjowego 16-/8-kanałowego (numer zam. 7531 00 02) dane funkcje dostępne
w przypadku stosowania ETS3 wersja D (możliwość pobrania ze strony www.konnex.org).
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INSTABUS® KNX/EIB
Przegląd sterowniki żaluzjowe / załączające
Właściwości

Ogólne
- Typ montażu
- Ilość modułów DMS
- Sterowanie ręczne
- Obciążenie prądowe
- Detekcja prądu
- Napięcie sterujące
- Typ styku
- Detekcja pozycji końcowej (silniki elektromechaniczne)
Funckje aplikacji (tylko żaluzje)
parametry inicjalizujące
- Zachowanie po powrocie napięcia magistrali
- Zachowanie po wgraniu aplikacji
- Zachowanie po zaniku napięcia magistrali
Funkcje sterowania żaluzjami
- Góra / Dół / Stop
- Ustawienie kąta lameli
- Ruch do pozycji (żaluzja i lamele)
- Pozycjonowanie z detekcją pozycji końcowej
- Funkcja centralna
- Sceny świetlne
- Wentylacja
- Sterowanie roletami / markizami
- Sterowanie klapami wentylacyjnymi
Zabezpieczenie przeciwsłoneczne
- Podstawowe zabezpieczenie przeciwsłoneczne
Funkcje automatyczne
- Zabezpieczenie przeciwsłoneczne (rozszerzone)
- Ogrzewanie / klimatyzacja
Funkcje alarmowe
- Alarm wiatru (3 zdarzenia)
- Alarm opadu
- Alarm zamarznięciowy
- Sterowanie wymuszone
Sygnały zwrotne stanu
- Pozycja żaluzji
- Pozycja lameli
- Błędna pozycja
- Ruch napędu
Sterowanie ręczne
- Funkcja blokady
- Status
Obciążalność wyjścia
Obciążalność styku
Obciążalność dla normy DIN EN 60669
Obciążalność dla napięcia przemiennego
Obciążalność dla napięcia stałego
Obciążalność dla normy DIN EN 60947-4-1
- AC1
- AC3
Obciążenie rezystancyjne
Lampy żarowe
Halogeny wysokonapięciowe
Halogeny niskonapięciowe
- z transformatorami konwencjonalnymi
- z trasformatorami elektronicznymi
Lampy fluorescencyjne
- nieskompensowane
- skompensowane
- połączenie podwójne
Lampy fluorescencyjne z balastami elektronicznymi
- Osram QTP 2x58W
- Osram QT-FQ 2x54W
- Osram QT-FH 2x28W
Obciążenie pojemnościowe
Maksymalny chwilowy prąd załączeniowy

Sterownik żaluzjowy 4-kanałowy 230 V AC /
2-kanałowy 12-48 V DC, nr zam. 7531 4018

Sterownik załączający-/żaluzjowy
8-/4-kanałowy 16 A, nr zam 7531 80 03
Sterownik załączający-/żaluzjowy
16-/8-kanałowy 16 A, nr zam 7531 00 02

DMS
4

DMS
4/8

6A
Sieć 110-230 V AC
monostabilny

16 A
Sieć 110-230 V AC
monostabilny
-

-

-

na kanał

na kanał

6 A / 230 V AC1
6 A / 230 V AC1
6 A / 230 V 50% czasu załączenia
3 A / 230 V ciągłe obciążenie
6 A / 12-48 V DC 50% czasu załączenia
3 A / 12-48 V DC ciągłe obciążenie

16 A / 230 V AC1
16 AX / 140 μF
16 A

6A
-

16 A
3000 W
3000 W
2500 W

-

1500 W
1800 W

-

1000 W
1160 W
2300 W

-

11
11
17
16 A / 140 μF
800 A / 200 μs
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INSTABUS® KNX/EIB
Przegląd nowe ściemniacze / bramka DALI
Właściwości
Ogólne
Wyjścia
Typ montażu
Ilość modułów DMS
Sterowanie ręczne
Napięcie sterujące
Funkcje aplikacji (tylko załączanie)
parametry inicjalizujące
- Zachowanie po powrocie napięcia magistrali
- Zachowanie po wgraniu aplikacji
- Zachowanie po zaniku napięcia magistrali
- Poziom jasności załączenia
- Podstawowa wartość jasności
- Górna dranica rozjaśniania
Funkcje ogólne
- Załączanie / wyłączanie
- Ściemnianie względne
- Ściemnianie bezwzględne
Funkcje priorytetowe
- Funkcja blokady
- Sterowanie wymuszone
Funkcje czasowe
- Opóźnienie załączenia
- Opóźnienie wyłączenia
- Programowany czas ściemniania
- Sygnalizacja wyłączenia
- Funkcje z rozszerzeniem czasowym
- Zmienny czas automatu schodowego
- Zmienny czas automatu schodowego z aktywacją
- Łagodne załączenie
- Łagodne wyłączenie
- Natężenie wyłączenia
- Wybór charakterystyki ściemniania
Funkcje dodatkowe
- Sceny świetlne
- Funkcja centralna
- Ustawienie typu obciążenia
- Pomiar czasu pracy
- Wejścia cyfrowe
Sterowanie ręczne
- Funkcja blokady
- Status
Sygnały zwrotne stanu
- Stan załączenia
- Wartość jasności
- Sygnalizacja zwarcia
- Sygnalizacja braku obciążenia
Funkcje specjalne DALI
- Stan pojedynczego urządzenia DALI
- Stan zasilacza DALI
- Sygnał zwarcia DALI
Parametry wyjść
Obciążenie maksymalne
Obciążenie minimalne
Ilość rozszerzeń mocy na kanał
Max. liczba urządzeń DALI
Max. liczba urządzeń DALI w grupie 1 - 16
Max. liczba urządzeń DALI w grupie 17 - 32
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Ściemniacz uniwersalny 4-kanałowy
20 - 210 W/VA nr zam. 7531 40 17

Ściemniacz uniwersalny 1-kanałowy 50 - 210
W/VA p/t nr zam.7534 10 03

Bramka DALI DMS
nr zam. 7571 00 03

4
DMS
8

1
p/t
230 V, 50/60 Hz

max. 64 urządzenia w 32 grupach
DMS
4

190-230 V, 50/60 Hz

110-230 V, 50/60 Hz

-

na kanał

-

Grupy 1 - 16
Grupy 1 - 16
-

-

-

2

-

-

-

-

210 W/VA
20 W/VA
max. 10 po 500 W
-

210 W/VA
50 W/VA
-

64
64
1

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

*

INSTABUS® KNX/EIB
Nr zam.

Informacja techniczna w internecie www.berker.pl · Informacja techniczna 061/8179−900

Nr zam.

245

SYMBOLE ZAWARTE W KATALOGU

Lampy żarowe

Halogeny 230 V

Transformatory konwencjonalne

Transformatory elektroniczne

M Lampy

fluorescencyjne

45 Typ obciążenia patrz str. T8
8

7

Zestyk półprzewodnikowy (elektroniczny)

O

Lampy halogenowe 12V

Ü

Do montażu na powierzchni o nieznanych
właściwościach palnych

Ç

Elementy gniazd wykonane z materiałów
o podwyższonej odporności na uderzenia
mechaniczne

IP

(International Protection)
Stopień ochrony aparatu przed penetracją
czynników zewnętrznych, ciał stałych oraz
cieczy wg DIN 40050, IEC 60529

IP 44

Ochrona przed przedostaniem się do
przewodów oraz styków ciał stałych
większych niż 1mm oraz kroplami cieczy
padającymi pod dowolnym kątem.

IP 55

Ochrona przed niszczącym wpływem kurzu
oraz bryzgami cieczy z dowolnego kierunku.

IP 66

Ochrona przed wnikaniem kurzu do
wnętrza aparatu oraz zalewaniem cieczą
z dowolnego kierunku.

AX

T1

Zestyk mechaniczny

X = prąd lamp fluorescencyjnych

AC/~

Prąd przemienny

DC/=

Prąd stały

Produkty firmy Berker nie zawierają materiałów
w skład których wchodzą PVC lub halogeny,
za wyjątkiem membran, uszczelek oraz
prowadnic w natynkowych aparatach
bryzgoszczelnych.
Zawarte informacje techniczne nie są wiążące.
Każdorazowo należy przestrzegać wskazówek
zawartych w instrukcjach obsługi dołączonych
do produktów. Schematy i ilustracje,
w szczególności w odniesieniu do
przedstawionych kolorów,
rozmiarów, specyfikacji oraz zakresu funkcji
produktów, a także schematy obwodów
i połączeń nie są wiążące.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia
zmian technicznych oraz formalnych
w naszych wyrobach, które służą postępowi
technicznemu.

INFORMACJE TECHNICZNE

ŁĄCZNIKI/PRZYCISKI/GNIAZDA

T3−T6

ŚCIEMNIACZE

T7−T10

BLC/CZUJNIK OBECNOŚCI

T11−T20

CZUJNIKI RUCHU

T21−T24

TECHNIKA 1−10 V

T25−T26

EVG I TRANSFORMATORY TRONIC

T27−T30

ŁĄCZNIK CZASOWY

T31

REGULATORY TEMPERATURY

T32−T33

ROLLOTEC

T34−T40

CZUJNIK DYMU

T41−T42

FUNKBUS

T43−T54

TECHNIKA ANTENOWA

T55−T58

WYMIAROWANIE

T59−T63

T2

PODŚWIETLENIE ŁĄCZNIKÓW
Dla wszystkich łączników systemu
serii Modul, B.Kwadrat, Arsys,
K.1/K.5, B.1/B.3/B.7 Glas, IP44,
Aquatec dostępne są wkładki
jarzeniowe/żarowe. Podświetlenie
łączników służy nie tylko do
orientacji, ale umożliwia również
sygnalizację załączania
odbiorników, pomaga w kontroli
zużycia energii
i bezpieczeństwa.

L
N

L
N

L

L
N

L
3036
mm

3036

11

mm

11

mm

11

3036
L

L
N

L
N

3036

L
N

3036

3036

Załączanie kontrolne łączników wieloklawiszowych seryjnych.
Do łączników wieloklawiszowych seryjnych serii Modul, B.Kwadrat, B.1/B.3/B.7 Glas, K.1, K.5 i Arsys możliwe jest zastosowanie wkładki seryjnej LED
z zaciskiem neutralnym.
W połączeniu z wieloklawiszowym łącznikiem seryjnym pozwala na podświetlenie kontrolne niezależnie każdego z obwodów. Podświetlenie kontrolne służy
do sygnalizacji załączenia obwodu w celu kontroli energii oraz bezpieczeństwa.
Podświetlenie kontrolne

3035

Łącznik
wieloklawiszowy
seryjny
533335/3035

3035
rot

rot

Połączenie kontrolne
(wkładka seryjna LED
1680 świeci tylko jeśli
włączony)

T 3

Zacisk neutralny.

Styki kontaktowe do
szybkiego montażu.

Montaż wkładki seryjnej LED
od tyłu mechanizmu.

ŁĄCZNIK/ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY
Liczba wietlówek, która mo¿e byæ maksymalnie w³¹czona za pomoc¹ jednego ³¹cznika 10AX
Moc w watach dla ³¹czników 10 AX
Nieskompensowane cos j ~ 0,5
Skompensowane cos j = 0,8
Skompensowane cos j ~ 1
Po³¹czenie podwójne
Kompensacja równoleg³a

40 W
23
29
34
38
8

65 W
15
18
22
28
5

Moc w watach dla ³¹czników 16 AX
Nieskompensowane
Skompensowane cos j = 0,8
Skompensowane cos j ~ 1
Po³¹czenie podwójne
Kompensacja równoleg³a

40 W
33
46
51
57
12

65 W
21
28
33
42
7

Przy pod³¹czeniu lamp energooszczêdnych i stateczników
elektronicznych nale¿y zwracaæ uwagê na wysokie pr¹dy
w³¹czeniowe. Nale¿y sprawdziæ przydatnoæ urz¹dzenia
przed zastosowaniem w przeciwnym razie zastosowaæ
ogranicznik pr¹du w³¹czeniowego.

Po³¹czenie 1-biegunowe za pomoc¹ ³¹cznika zmiennego
L
N

L
N

£¹cznik klawiszowy
£¹cznik ciêg³owy

53 3336
czer.

533336 / 3966

Wy³¹czanie 2 biegunowe
£¹cznik klawiszowyL
£¹cznik ciêg³owy N
(2 biegunowy)

L
N

L
N

533332 / 3962

53 3336

53 3336
czer.

53 3336
czer.

L
N

L
N
53 3332

czer.

nieb.

czer.

53 3332
nieb.

czer.

nieb.

czer.

53 3332
nieb.

czer.

nieb.

czer.

nieb.

czer.

nieb.

czer.

nieb.

rot

czer.

Po³¹czenie 1- biegunowe Po³¹czenie kontrolne (wk³adka
jarzeniowa np. 1605 wieci
gdy w³¹czony
Uwaga nale¿y usun¹æ
roz³¹czn¹ sprê¿ynê
przy wk³adce jarzeniowej

Po³¹czenie 1-biegunowe z
podwietleniem (wk³adka jarzeniowa
wieci zawsze)
Uwaga nale¿y usun¹æ roz³¹czn¹
sprê¿ynê przy wk³adce
jarzeniowej

Po³¹czenie 1-biegunowe
z podwietleniem (wk³adka
jarzeniowa np. 1605 wieci
tylko jeli wy³¹czony)

Wy³¹czanie 3 biegunowe

£¹cznik seryjny
L1
L2
L3

L1
L2
L3

£¹cznik
(3 biegunowy)

L1
L2
L3

£¹cznik
wieloklawiszowy
£¹cznik klawiszowy

L
N

L
N

533335 / 3025

303303

303303

303303

53 3335

303303

M

M

czer.

czer.

Po³¹czenie seryjne
Po³¹czenie 3 biegunowe

53 3335

M
czer.

Po³¹czenie 3 biegunowe
kontrolne (wk³adka
jarzeniowa 1600 wieci jeli
w³¹czony)

Po³¹czenie 3 biegunowe
z podwietleniem (wk³adka
jarzeniowa 1600 wieci zawsze)

Po³¹czenie seryjne podwietlone na sta³e
(wk³adka jarzeniowa 1605 wieci zawsze).
Uwaga nale¿y usun¹æ roz³¹czn¹
sprê¿ynê przy wk³adce jarzeniowej

£¹cznik zmienny
£¹cznik klawiszowy
£¹cznik ciêg³owy
(za³/wy³/zmienny)

£¹cznik uniwersalny podwójny
L
N

L
N

533336 / 3966

czer.

L
N

L
N

53 3336

53 3336

czer.

Po³¹czenie 2 biegunowe
z podwietleniem
(wk³adka jarzeniowa np.
1605 wieci zawsze)

Po³¹czenie 2
biegunowe kontrolne
(wk³adka jarzeniowa
np. 1605 wieci jeli
w³¹czony)

Po³¹czenie 2 biegunowe

53 3336
czer.

53 3336
czer.

53 3336
czer.

L
N
53 3336
czer.

53 3336
czer.

53 3336

53 3336

czer.

53 333808

czer.

53 3336
czer.

czer.

Po³¹czenie zmienne

Po³¹czenie zmienne kontrolne (wk³adka
jarzeniowa np. 1605 wieci tylko jeli
w³¹czony)
Uwaga nale¿y usun¹æ roz³¹czn¹
sprê¿ynê przy wk³adce jarzeniowej

Po³¹czenie zmienne z
podwietleniem (wk³adka
jarzeniowa wieci jeli wy³¹czony)

Po³¹czenie zmienne oszczêdnociowe
Zaleta: w ka¿dej puszce ³¹cz¹cej
znajduj¹ siê faza i przewód lampy

Po³¹czenie zmienne z ³¹cznikiem uniwersalnym
podwójnym zmiennym razem z wk³adk¹ jarzeniow¹
160002 (mo¿liwe bez podwietlenia) (wk³adka
jarzeniowa ³¹czniku uniwersalnym podwójnym wieci
zawsze jeli prawy ³¹cznik wy³¹czony)

£¹cznik krzy¿owy
L
N

£¹cznik wieloklawiszowy
(uniwersalny podwójny)
53333808

L

L
N
53 333808

53 333808

Po³¹czenie zmienne podwójne

L
N

£¹cznik
N
£¹cznik klawiszowy
(krzy¿owy)
533337 / 3027
53 333808

53 3336
czer.

53 333808

Po³¹cznie podwójne zmienne z
wk³adk¹ jarzeniow¹160002 (wieci
tylko jeli lewy ³¹cznik wy³¹czony)

53 3337

53 3336
czer.

53 3336
czer.

Po³¹czenie krzy¿owe

53 3337

53 3336
czer.

Po³¹czenie krzy¿owe podwietlone (wk³adka
jarzeniowa wieci przy wy³¹czony)

£¹cznik
L

535331

535331

L
N

L
N

L
N

£¹cznik
N
przyciskowy
(zestyk zwierny)

535331

535331

£¹cznik
przyciskowy
(zestyk zmienny)
535331

L
N

535336 / 5056

53 5336
czer.

czer.

£¹cznik przyciskowy
(zestyk zwierny)

£¹cznik przyciskowy (zestyk
zwierny) podwietlony. Przy
podwietleniu mo¿e byæ
po³¹czonych równolegle tylko
ograniczona liczba ³¹czników
przyciskowych lub musi byæ
doprowadzony przewód zerowy.

£¹cznik przyciskowy (zestyk zwierny)
podwietlenie na sta³e.
Uwaga. Nale¿y usun¹æ roz³¹czn¹ sprê¿ynê
przy wk³adce jarzeniowej . Mo¿e byæ przy³¹czona
równolegle dowolna iloæ ³¹czników przyciskowych.
Przewód zerowy musi byæ doprowadzony

£¹cznik przyciskowy (zestyk zwierny)
kontrolny
Uwaga. Nale¿y usun¹æ roz³¹czn¹
sprê¿ynê przy wk³adce jarzeniowej

Zestyk rozwierny
Zestyk zwierny
£¹cznik przyciskowy
(zestyk zmienny)

T 4

ŁĄCZNIK/ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY/ŁĄCZNIK NA KLUCZYK
£¹cznik klawiszowy
£¹cznik
klawiszowy
(zestyk zwierny)

£¹cznik wieloklawiszowy

L
N

L

£¹cznik klawiszowy N
(1 zestyk zwierny
Zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny)

503101

Zestyk rozwierny

503203

50 3101

czer.

ziel.

Z 2 oddzielnymi
zestykami sygnalizacyjnymi
do przy³¹cza lamp kontrolnych

L
£¹cznik
wieloklawiszowy N
(2 zestyki zwierne)

Zestyk
zwierny

503503

503503

czer.

czer.

czer.

Zestyk zwierny

czer.

Zestyk zwierny

czer.

L
£¹cznik
wielklawiszowy N
(2 zestyki zwierny)

Zestyk zwierny
Zestyk rozwierny

503808

503808

£¹cznik
L
wieloklawiszoy
grupowy (4 zestyki N
zwierne)

Zestyk zwierny
Z oddzielnymi zaciskami wejciowymi

Zestyk zwierny 1
Zestyk zwierny 2

Ze wspólnym zaciskiem
wejciowym

503501
czer.

czer.

czer.

Z oddzielnymi zaciskami
wejciowymi

Zestyk
rozwierny

503501

5035
czer.

czer.

czer.

2 oddzielne zestyki
sygnalizacyjne do
przy³¹cza lamp
kontrolnych

£¹cznik
wieloklawiszowy L
(1 zestyk zwierny N
i 1 zestyk rozwierny)

L
N

5035

503203
czer.

czer.

ziel.

£¹cznik
wieloklawiszowy
(2 zestyki zwierne)

Zestyk zwierny 1
Zestyk zwierny 3

5034

5034

czer.

Zestyk rozwierny
Zestyk zwierny
Z oddzielnymi zaciskami wejciowymi

Z oddzielnymi zaciskami wejciowymi

Zestyk zwierny 4
Zestyk zwierny 2
Ze wspólnym zaciskiem wejciowym

£¹cznik ciêg³owy
£¹cznik
L
ciêg³owy
N
(zestyk zwierny)

L
N

L
N

L
N

L
N

395619
395619

395619

ziel.

395619

395619

395619

czer.

Z oddzielnym
zestykiem
sygnalizacyjnym
do pod³¹czenia
lamp kontrolnych

ziel.

czer.

ziel.

£¹czni ciêg³owy
(zestyk zwierny)

czer.

ziel.

£¹cznik ciêg³owy (zestyk zwierny)
z podwietleniem na sta³e. Przy
podwietleniu mo¿e byæ w³¹czana
równolegle tylko ograniczona liczba
³¹czników klawiszowych lub musi byæ
doprowadzony przewód zerowy.

czer.

£¹cznik ciêg³owy (zestyk zwierny)
z podwietleniem na sta³e. Dowolnie wiele
³¹czników klawiszowych mo¿e byæ
równolegle w³¹czonych. Przewód zerowy
musi byæ doprowadzony.

ziel.

ziel.

czer.

Bezpotencja³owe przy³¹cze dla
wk³adki jarzeniowej / ¿arowej.
Nale¿y usun¹æ roz³¹czne sprê¿yny
jêzyczkowe przy wk³adce
jarzeniowej

£¹cznik ciêg³owy (zestyk zwierny) kontrolny
Nale¿y usun¹æ roz³¹czne sprê¿yny
jêzyczkowe przy wk³adce jarzeniowej

£¹cznik i sygnalizator wietlny E10
L
N

czer.

£¹cznik 3 stopniowy
L
N

L
N

L
N
535101

535101

51 0110

Ustawienie 3
Ustawienie 2
Ustawienie 1

Lampa
kontrolna

L
N

3861

Ustawienie 1
Ustawienie 2
Ustawienie 3
386101

Jeli
owietlony

£¹cznik (zestyk zwierny).
Przy zastosowaniu lamp jarzeniowych
mo¿e byæ w³¹czona równolegle tylko
ograniczona liczba w³¹czników.

£¹cznik (zestyk zwierny) kontrolny

£¹cznik wieloklawiszowy ¿aluzjowy /
³¹cznik przyciskowy

£¹cznik (zestyk zwierny)
z niezale¿nymi zaciskami do np.
pod³¹czenia lamp kontrolnych

£¹cznik wieloklawiszowy ¿aluzjowy

£¹cznik obrotowy ¿aluzjowy 1 lub 2 biegunowy

L
N

L
N

M1

L
N

M2

3841
533842
3851
3852

53333520
53533520

czer.

czer.

£¹cznik na kluczyk ¿aluzjowy /
³¹cznik przyciskowy
£¹cznik przyciskowy ¿aluzjowy

£¹cznik na klucz

L
N

Zestyk zwierny
1 w pozycji
Zestyk zwierny
1 w pozycji
382120, 382210,
383110,
383120, 383210

Zestyk zwierny
2 w pozycji
Zestyk zwierny
2 w pozycji
£¹cznik na kluczyk ¿aluzjowy 1 lub 2 biegunowy

£¹cznik wieloklawiszowy grupowy z 4 zestykami
zwiernymi jako podwójny ¿aluzjowy ³¹cznik
przyciskowy

Zestyk zwierny
2 w pozycji
Zestyk zwierny
2 w pozycji
£¹cznik na kluczyk ¿aluzjowy / ³¹cznik
przyciskowy 1 lub 2 biegunowy dla
cylindrycznej pó³wk³adki patentowej.

Wk³adka patentowa
315 °
niezaryglowane

L
N

1818
181801

zestyki zmienne 1

90°
zaryglowane
33

225°
zaryglowane

zestyki zmienne 2
£¹cznik zmienny 1- lub 2-biegunowy
do cylindrycznej pó³wk³adki automatycznej

0°

bolce

382610,
383620

T 5

Zestyk zwierny
1 w pozycji
Zestyk zwierny
1 w pozycji

5034

M

Bez ustawienia zerowego

Z ustawieniem zerowym

M5

30,5
40,5

10
17

135°
zaryglowane

Zestyk zwierny cylindrycznej wk³adki patentowej po
naciniêciu do wewn¹trz bolca mo¿e byæ obracany
o 45°. Przy ustawieniu zamykaj¹cym 315° zamykanie
jest prowadzone przez wide³ki w³¹cznika. Pokrywa nie
jest zaryglowana i klucz mo¿e wyci¹gniêty tylko
w pozycji zerowej (prze³¹czony).
Przy pozycjach zamykaj¹cych 90°, 135° i 225° zamykanie
jest prowadzone obok wide³ek wy³¹cznika.
Po uruchomieniu klucz jest obrócony do pozycji
wyjciowej i mo¿e byæ wyjmowany we wszystkich
pozycjach. W celu demonta¿u pokrywa jest zaryglowana
bez klucza.

GNIAZDA/ŁĄCZNIKI NA KARTĘ HOTELOWĄ/
GNIAZDA GŁOŚNIKÓW/ŚCIEMNIACZE
Systemy międzynarodowe
L
N
PE

L
N
PE

L
N
PE

L
N
PE

L
N
PE

N

AT/BA/BE/BG/CZ/DE/EE/ES/FI/GR/HU/IT/
LT/LU/LV/NL/NO/PT/RO/RU/SE/TR/UA/YU
2pol. +
250V ~, 16 A
L
N
PE

BE/FR/PL/SK
2pol. +
250V ~, 16 A

L
N
PE

N

DK/GL
2pol. +
250V ~, 13 A

L
N
PE

L

CH, Typ 13
2pol. +
250V ~, 10 A

L
N
PE

N(W)

N

GB/IE, BS 1363 Part 2
2pol. +
250V ~, 13 A

IT
2pol. +
250V ~, 16 A

L
N
PE

NL
2pol.
250V ~, 16 A

L
N

N
L

L
N

N

N(W)

US/CA, NEMA 5-15 R
2pol. +
125V ~, 15 A

US/CA, NEMA 5-20 R
2pol. +
125V ~, 20 A

AU
2pol. +
250V ~, 10 A

AU
2pol. +
250V ~, 15 A

Franco-American
2pol.
125V ~, 15 A

= System nie spolaryzowany (Brak ustaleń dla podłączenia przewodu zewnętrznego i neutralnego)
Skróty krajów zgodnie z ISO 3166: AT-Austria; AU-Australia; BA-Bośnia; BE-Belgia; BG-Bułgaria; CA-Kanada; CH-Szwajcaria; CZ-Republika Czeska; DE-Niemcy; DK-Dania; EE-Estonia; ES-Hiszpania;
FI-Finlandia; FR-Francja; GB-Wielka Brytania; GL-Grenlandia; GR-Grecja; HU-Węgry; IE-Irlandia; IT-Włochy; LT-Litwa; LU-Luxemburg; LV-Łotwa; NL-Holandia; NO-Norwegia; PL - Polska; PT-Portugalia;
RO-Rumunia; RU-Rosja; SE-Szwecja; SK-Słowacja; TR-Turcja; UA-Ukraina; US-USA; YU-Jugosławia.

Łącznik na kartę hotelową
Grand-Hotel
RAULF

Łącznik na kartę hotelową zapewnia racjonalne zużycie energii i pozwala na przechowywanie karty hotelowej w hotelach lub innych miejscach np. w miejscu pracy.
Przy wyjściu karty hotelowej zostają odłączone od sieci wszystkie zbędne odbiorniki elektryczne jak: oświetlenie (ewentualnie z przekaźnikiem opóźnienia) obwody
gniazd (np. dla odbiornika TV itp.). Do tego ochrona obciążenia jest sterowana łącznikiem karty hotelowej. Dodatkowo może następować np. zgłoszenie zwrotne do
recepcji i dodatkowo może zostać obniżona temperatura pomieszczenia. Kartą hotelową jest zagwarantowana pewna obsługa także w ciemności.
Nasadka łącznika nr zamówieniowy 5056 z wkładką jarzeniową nr zamówieniowy 1605. Wkładka jarzeniowa świeci podczas nie włożonej karty hotelowej
Inne mechanizmy dla kart hotelowych na zapytanie.

Mechanizm łącznika
przyciskowego(zesty
k przełączny)

5056 01
5056
rot
rot

L1
L2
L3
N

Hotelcard

przy nie włożonej karcie
hotelowej światło
orientacyjne włączone.
Zestyk otwarty.

5056 01

5056

L L1 L2 L3

załącznik obciążenia
50056 01

Grand-Hotel
5056
RAULF
rot
rot

N

czer.

B
Hotelcard

Mechanizm łącznika przyciskowego
dla nasadki łącznika karty hotelowej
(zestyku zwiernego) wkładka
jarzeniowa świeci tylko gdy karta
hotelowa nie jest włożona

do odbiorników gniazd,
oświetlenia itp.
przy włożonej karcie
hotelowej światło
orientacyjne wyłączone.
Zestyk zamknięty.

Gniazda głośnikowe
Front

450502

np. urządzenie Dolby - Surround

Front

450502

gniazdo głośnikowe High End z 2 złączami
wtykowymi, 2 złączami bananowymi i 2
końcówkami kabla metalowe wykonanie,
pozłacane dla przekroju poprzecznego kabla
do 10 mm2 dla 1 głośnika.

457209

457209

457309

Dolby

Rear

gniazdo głośnikowe i gniazdo
głośnikowe stereo z 2 złączami
wtykowymi o przekroju kabla do
max 10mm2 dla 1 lub 2 głośników.

Rear
450501

450501
Center
450501

Subwoofer

Ściemniacz przyciskowy Tronic do
zabudowy dla transformatorów
Tronic lamp jarzeniowych i
wysokonapięciowych lamp
halogenowych

L
N

gniazdo głośnikowe stereo z 2
zintegrowanymi gniazdami
głośnikowymi dla 2 głośników

R,C

łącznik przyciskowy łącznik przyciskowy
(zestyk zwierny)
(zestyk zwierny)
535331

535331

1

ściemniacz z 2943
wbud. elementem
Tronic 700 W

do dalszych rozszerzeń (bez
przyłącza mocy)

L
N
do dalszych transformatorów
Tronic, lamp jarzeniowych 230W
albo lamp halogenowych

do dalszych rozszerzeń np.
łączników (zestyków zwiernych)

Ściemniacz przyciskowy Tronic
DMS dla transformatorów Tronic
lamp jarzeniowych i
wysokonapięciowych lamp
halogenowych

L
N

R,C

łącznik przyciskowy
(zestyk zwierny)
535331

łącznik przyciskowy
(zestyk zwierny)
535331

OFF

ON

ściemniacz
REG-Tronic
0167

do dalszych rozszerzeń
np. łączników IR z trwałym
impulsem, łączników IR
poczwórnych z trwałym
impulsem do montażu w
suficie

1 L

obciążenie (max 500 W)

N
L
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ŚCIEMNIACZE
Oszczêdzanie energii dziêki ciemniaczom

Rozró¿nia siê 2 zasady ciemniania:

Sterowanie jasnoci¹ róde³ owietleniowych przyczynia siê nie tylko do
przyjemnego ukszta³towania owietlenia, ale i podwy¿szenia d³ugoci ¿ycia lamp.
W³anie w obszarze techniki halogenowej niskich napiêæ mog¹ zostaæ po³o¿one
szczególne akcenty przy kszta³towaniu owietlenia dziêki ma³ym wymiarom
róde³ owietleniowych, które dziêki ciemniaczom otrzymuj¹ dodatkowy
komfort.
Innym wa¿nym aspektem jest oszczêdnoæ energii, poniewa¿ przy eksploatacji
ciemniacza jest pobierane mniej energii i dodatkowo ¿ycia lampy (patrz
diagram). Pozwala to na zaoszczêdzenie pieniêdzy.

- ciemnianie poprzez wyciêcie fazy do sterowania jasnoci¹ lamp ¿arowych, lamp
halogenowych, wietlówek 26 mm i 38 mm i lamp halogenowych
niskonapiêciowych z konwencjonalnymi transformatorami.

D³ugoæ ¿ycia lamp w zale¿noci od napiêcia
%

NV-Lampy halogenowe
Lampy ¿arowe
WV-Lampy halogenowe

400
300
L

200

%
140

P 120
n
110
I
100

100

80

I

n

60

P

40

80

ciemniacze obrotowe, klawiszowe i radiowe.
Do wszystkich rodzajów ciemniaczy s¹ do dyspozycji dodatkowe moce, dziêki
którym daje siê moc powiêkszyæ do 7700 W w zale¿noci od typu ciemniacza.
Wszystkie urz¹dzenia wystêpuj¹ jako urz¹dzenia podtynkowe, które mo¿na
komponowaæ z ramkami natynkowymi, urz¹dzenia do zabudowy, do monta¿u np.:
w opuszczanych sufitach albo z urz¹dzeniami DMS do monta¿u w rozdzielniach.

130

150

90

- ciemnianie poprzez obciêcie fazy do sterowania jasnoci¹ lamp halogenowych
niskonapiêciowych z transformatorem Tronic lamp ¿arowych i lamp
halogenowych.

L

70
10,8

11,4

12,0

12,6
U [V]

30
13,2

25

L = d³ugoæ ¿ycia
= strumieñ wiat³a
P = moc
n = wydajnoæ wietlna
I = pr¹d lamp

zmniejszone o 5% napiêcie odpowiada 200% d³ugoci ¿ycia
Napiêcie wyjciowe ciemniaczy

Zasada wyciêcia fazy:
Na pocz¹tku po³ówki fali ciemniacz blokuje dop³yw pr¹du do lamp, nie
przewodzi.
Dopiero po czasie nastawionym przez u¿ytkownika ciemniacz za³¹cza siê
ponownie i zasila przy³¹czone lampy.
Po osi¹gniêciu nastêpnego punktu zerowego sinusoidy ciemniacz ponownie
blokuje dop³yw pr¹du.
Proces ten jest powtarzany z ka¿d¹ po³ówk¹ sinusoidy a wiêc 100 razy na
sekundê (50 Hz).
W czasie kiedy ciemniacz blokuje przep³yw pr¹du, energia nie jest pobierana
z sieci, nie ponoszone s¹ ¿adne koszty.
U

Zakres nastawiania

100

czas w którym moc
nie jest pobierana z sieci

98%

t

przebieg napiêcia
ciemnianej fazy

80

N
a
p
i
ê
c
i
e

60

ciemniacz dla lamp ¿arowych, lamp halogenowych wysokonapiêciowych,
wietlówek i lamp halogenowych niskonapiêciowych z konwencjonalnym
transformatorem.

40

20
5%
0
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20

40

60

80

100

120

140

160

Przesuniêcie fazy

180

Zasada obciêcia fazy:
ciemniacz Tronic jest za³¹czony w momencie przejcia po³ówki sinusoidy przez
zero i wy³¹czany ponownie po czasie ustawionym przez u¿ytkownika. W nastepnym
punkcie zerowym sinusoidy ciemniacz Tronic ponownie zaczyna przewodziæ pr¹d.
Proces ten jest powtarzany z ka¿d¹ po³ówk¹ sinusoidy a wiêc 100 razy na
sekundê (50 Hz).
W czasie kiedy ciemniacz blokuje przep³yw pr¹du, energia nie jest pobierana
z sieci, nie ponoszone s¹ ¿adne koszty.

U

czas w którym moc
nie jest pobierana z sieci

t

przebieg napiêcia
ciemnianej fazy

np. ciemniacz Tronic

Warunki pracy przy elektronicznym ³¹czeniu i ciemnianiu
Obci¹¿enie znamionowe przy zamontowaniu jako urz¹dzenia pojedynczego
- temperatura otoczenia do 25°C
- wmontowanie w masywn¹ cianê
- bior¹c za podstawê zawsze obci¹¿enie znamionowe transformatora Tronic
nie tylko przy³¹czonych róde³ owietlenia.
-10%

-20%

-10%

Warunki odbiegaj¹ce:
- minus 10% na 5 °C ponad 25 °C
- minus 15% w cianach drewnianych lub gipsowo  kartonowych
- minus 10% urz¹dzenia zewnêtrzne przy kombinacji wielokrotnej
- minus 20% wewnêtrzne urz¹dzenia przy kombinacji wielokrotnej

Zmniejszenie mocy przy³¹czeniowej wszystkich typów ciemniaczy
Moc w %

100

80
60
40

20
0
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Temperatura otoczenia

ŚCIEMNIACZE − TABELA WYBORU

R zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

R zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

R zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

R zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

R zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

R zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

R zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

L zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

L zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Niskonapięciowe lampy
halogenowe z elektronicznym
transformatorem
o pojemnościowej
charakterystyce

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

C zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

C zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Niskonapięciowe lampy
halogenowe z elektronicznym
transformatorem
o pojemnościowej
charakterystyce

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

L zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

L zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Niskonapięciowe lampy
halogenowe z elektronicznym
transformatorem o indukcyjnej
i pojemnościowej
charakterystyce

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

L zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

C zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

L, C zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

Nie
zgodny do >
Kombinacja
nieużyteczna

M zgodny do >
OK,
Kombinacja
możliwa

296801

296801

60-400 W
281901

281901

Ściemniacz obrotowy dla lamp żarowych

286010

286010

286010

286010
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ŚCIEMNIACZE
Ściemniacz obrotowy z płynnym startem dla lamp żarowych i wysokonapięciowych lamp halogenowych

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Obciążalność
Rozszerzenie mocy DMS/do zabudowy
Zasada ściemniania:
Powstawanie szumów

230/240 V, 50 Hz
100−1000W lampy żarowe
i lampy halogenowe wysokonapięciowe
max. 10
obcinanie fazy
bezszumny

Ściemniacz obrotowy z płynnym startem
Odporny na zwarcie
Odporny na przeciążenia
Eliminacja zakłóceń radiowych
Zaciski przyłączeniowe
Nr zamówieniowy

Wyłączanie z automat. wznowieniem
elektroniczne zabezpieczenie (nie wymienny)
przez regulacją mocy
zgodnie z EN 55015
zaciski śrubowe 0,75 do 4 mm2
2885

Ściemniacz obrotowy niskonapieciowy ściemniających transformatorów
konwencjonalnych, lamp żarowych i wysokonapięciowych lamp halogenowych

286610
286610

286610

Obciążyć transformatory konwencjonalne
do min 85% obciążenia znamionowego.
Całkowita moc włącznie ze stratami
mocy na transformatorze nie może
przekraczać 500VA. Przy zbyt wysokich
prądach włączeniowych zastosować
ogranicznik prądów włączeniowych.
Przestrzegać warunków
przedstawionych na stronie T8

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Obciążalność

230 V, 50 Hz
20−500 W lampy żarowe i wysokonapięciowe lampy halogenowe
WV 20−500VA konwencjonalne transformatory z przynajmniej 85%
obciążenia znamionowego. Całkowita moc włącznie ze stratami mocy
na transformatorze nie może przekraczać 500VA.
Obciążenie mieszane wyspecyfikowanych rodzajów obciążeń
max. 10
Rozszerzenie mocy DMS/do zabudowy

Ściemniacz obrotowy niskonapięciowy z płynnym startem
max. 100 mA
Prąd zestyku dla obciążenia podstawowego
wycinanie fazy
Zasada ściemniania
bezszumny
Powstawanie szumów
T 3,15 H 250
Topikowy bezpiecznik
zgodnie z EN 55015
Eliminacja zakłóceń radiowych
zaciski wtykowe dla max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
Zaciski przyłączeniowe
286610
Nr zamówieniowy

Ściemniacz obrotowy Tronic z płynnym startem do transformatorów Tronic, lamp jarzeniowych i wysokonapięciowych lamp halogenowych

Dane techniczne
230 V, 50 Hz
Napięcie znamionowe
20−525W lampy jarzeniowe i wysokonapięciowe lampy halogenowe
Obciążalność
WV 20−525 W niskonapięciowe lampy halogenowe
Obciążenia mieszane wyspecyfikowanych rodzajów obciążeń
max. 10
Rozszerzenia mocy DMS/do zabudowy
max. 100 mA
Prąd zestyku dla obciążenia podst. automat. wyłącznika sieciowego
obcinanie fazy
Zasada ściemniania

Ściemniacz obrotowy lub ściemniacz obrotowy Tronic z automatycznym wyłącznikiem sieciowym
Funkcja:

Automaty sieciowe kontrolują przyuczone obwody prądowe i wyłączają napięcie sieciowe gdy wszystkie
odbiorniki zostan• wyłączone. Wyłączony obwód prądowy jest nadzorowany przez napięcie wyrównawcze
(2,5−50V w zależności od typu) Przy włączeniu odbiornika jest włączane znowu napięcie sieciowe.

płynne uruchamianie oszczędzające żarówki
bezszumny
Wyłączanie z automat. wznowieniem
elektroniczne zabezpieczenie (nie wymienny)
przez odwrotną regulacją mocy
zgodnie z normą EN 55015
zaciski wtykowe dla max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
2874

Obciążyć transformatory
konwencjonalne do min 85%
obciążenia znamionowego.
Całkowita moc włącznie ze stratami
mocy na transformatorze nie może
przekraczać 420VA. Przy zbyt
wysokich prądach włączeniowych
zastosować ogranicznik prądów
Aby uniknąć problemów związanych
z przegrzaniem , odstęp między
urządzeniami DMS powinien
wynosić 1 TE.
Na każdy sieciowy rozłącznik może
być zastosowany max 1 moduł
sterujący dla sieciowego rozłącznika.
Do ponownego włączenia sieciowego
rozłącznika klawisz BLC musi być
naciśnięty przez min 200 ms.
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ŚCIEMNIACZE/DODATKI MOCY

286110

286110

286210

286210

286110

286210

5

Rozszerzenia
Uniwersalne rozszerzenie mocy DMS dla obcinania fazy max 10 po 500 W
dla wycinania fazy 5 po 420 VA

286110

Uniwersalny ściemniacz przyciskowy DMS Plus oraz Uniwersalne rozszerzenie mocy DMS Plus
L
N

łącznik przyciskowy
rozszerzenie BLC (zestyk zwierny)
2907

N
L

5031

rez./poj.

L 1 C1

o
d
e
r

L
N

R,L,C

łącznik przyciskowy
rozszerzenie BLC (zestyk zwierny)

N
L

2907

rez./ind.

5031

L 1 Z

Uniwersalny
ściemniacz
DMS Plus
1 L

min.
1 TE L C C1

Uniwersalny
ściemniacz
DMS Plus

Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

016701

016501

N
L
rez./poj.

o
d
e
r

N
L
rez./ind.

1 L

do dalszych
rozszerzeń

do dalszych
rozszerzeń

016701

L
N

2907

o
d
e
r

N
L

łącznik przyciskowy
rozszerzenie BLC (zestyk zwierny)
5031

L 1 Z

min.
min.
min.
1 TE L C C1 1 TE L C C1 1 TE L C C1

Uniwersalny
ściemniacz
DMS Plus

Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

016701

016501

016501

016501

rez./poj.

Mieszane podłączenie obciążeń dopuszczalne jest wyłącznie
dla rezystancyjno/indukcyjnego lub rezystancyjno/pojemnościowego.
Dla mieszanych połączeń z obciążeniem indukcyjnym procentowy
udział obciążenia rezystancyjnego nie może przekraczać 50%!
Maksymalnie. 5/10 uniwersalnych rozszerzeń mocy DMS Plus
może być podłączonych do ściemniacza (w zależnosci od zasady
ściemniania - wycięcie lub obcięcie fazy)
W przypadku montażu wielu ściemniaczy lub rozszerzeń mocy
w rozdzielni należy zastosowac przerwę min 1 modułu pomiędzy urządzeniami.

N
L
rez./ind.

1 L

do dalszych
rozszerzeń

max. 5/10 rozszerzeń mocy w zależnosci od zasady ściemniania

Uniwersalne rozszerzenie mocy DMS Plus w połączeniu ze ściemniaczem
L
N

L
N

ściemniacz
obrotowy Tronic

N
L

2874

ściemniacz
uniwersalny przyciskowy
2902

L C C1
L

L
A

Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

o
d
e
r

N
L
min.
min.
L C C1 1 TE L C C1 1 TE L C C1
Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

Uniwersalne
rozszerzenie mocy
DMS Plus

016501

016501

016501

rez./poj.

N
L
rez./ind.

max. 5/10 rozszerzeń mocy
w zależnosci
od zasady ściemniania

1 L

016501

Dane techniczne
Uniwersalny ściemniacz DMS Plus nr zam. 016701
Napięcie znamionowe
230 V~, 50/60 Hz
50-500 W lampy żar. lub wys. nap. (obciążenie rezystancyjne, obcinanie fazy)
Obciążalność
50-500 W transf. Tronic (obciąż. poj., obcinanie fazy) lub 50-420 VA konw. transformat,
obciążone w przynajmn. 85% obciążenia znamionowego. Całkowita moc nie może
ostat. przekr. 500VA, (obciążenie indukcyjne, wycinanie fazy) Obciążenie mieszane
wyspecyfikowanych rodzajów obciążeń, nie mieszać pojemnościowych z indukcyjnymi
max. 100 m
Długość przewodów
max. 100 m
Długość linii sterującej
zasada obcięcia fazy max. 10 każde po 500 W
Uniwersalne rozszerzenia mocy DMS Plus
zasada wycięcia fazy max. 5 każde po 420VA
obcięcie fazy lub wycięcie fazy w zależności od obciążenia
Zasada ściemniania
miękki start oszczędzający lampy
Włączanie
rozszerzenia BLC i łącznik przyciskowy nieograniczone
Liczba rozszerzeń
max. 100 m
Długośc przewodu dla rozszerzeń
Głośność
bardzo cichy
wyłącznik z automatycznym restartem
Zabezpieczenie przed zwarciem
elektroniczne zabezpieczenie (bez przełaczenia)
automatyczne odcięcie głównego zasilania
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Eliminacja zakłóceń radiowych
zgodnie z EN 55 015
-5 do 45°C
Temperatura pracy
2
Zaciski przyłączeniowe
zaciski śrubowe 0.75 do 4 mm
2 modułowy
DMS
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
36 x 90 x 70 mm
63 mm
Wysokość montażu od szyny

Dane techniczne
Uniwersalne rozszerzenie mocy DMS Plus nr zam. 016501
Napięcie znamionowe
230 V~, 50/60 Hz
200-500 W lampy żar. lub wys. nap. (obciążenie rezystancyjne, obcinanie fazy)
Obciążalność
200-500 W transf. Tronic (obciąż. poj., obcinanie fazy) lub 200-420 VA konw. transformat,
obciążone w przynajmn. 85% obciążenia znamionowego. Całkowita moc nie może
ostat. przekr. 420VA, (obciążenie indukcyjne, wycinanie fazy) Obciążenie mieszane
wyspecyfikowanych rodzajów obciążeń, nie mieszać pojemnościowych z indukcyjnymi
Długość przewodów
max. 100 m
max. 100 m
Długość linii sterującej
zasada obcięcia fazy max. 10 każde po 500 W
Uniwersalne rozszerzenia mocy DMS Plus
zasada wycięcia fazy max. 5 każde po 420VA
obcięcie fazy lub wycięcie fazy w zależności od obciążenia
Zasada ściemniania
miękki start oszczędzający lampy
Włączanie
bardzo cichy
Głośność
wyłącznik z automatycznym restartem
Zabezpieczenie przed zwarciem
elektroniczne zabezpieczenie (bez przełaczenia)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
automatyczne odcięcie głównego zasilania
Eliminacja zakłóceń radiowych
zgodnie z EN 55 015
Temperatura pracy
-5 do 45°C
2
Zaciski przyłączeniowe
zaciski śrubowe 0,75 do 4 mm
2 modułowy
DMS
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
36 x 90 x 70 mm
Wysokość montażu od szyny
63 mm
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MECHANIZMY ŁĄCZĄCE BLC
Sterownik załączający BLC Tronic do klawisza BLC, klawisza radiowego BLC, czujnika obecności BLC i czujnika BLC 180

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Obciążalność
Pobór mocy
Włączanie
Rozszerzenia

230 V~, 50/60 Hz
50-420 W lampy jarzeniowe i wysokonap. lampy halogenowe
50-420 W niskonap. lampy halogenwe z transformatorami Tronic
obciążenia mieszane wyspecyfikowanych rodzajów obciżąeń
1 W
chroniący lampy płynny start
czujnik BLC - rozszerzenia max 10

Sterownik załączający BLC Tronic
Długość przewodu dla rozszerzeń
Zabezpieczenie przed zwarciem
Eliminacja zakłóceń radiowych
Temperatura pracy
Zaciski przyłączeniowe
Nr zamówieniowy

max. 100 m
wyłączenie z automat. włączeniem w ciągu 7 sek
elektroniczne zabezpieczenie (bez zmian)
zgodnie z EN 55015
-20 - +45 °C (patrz warunki eksploatacji na str. T8)
zaciski śrubowe dla max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
2916

Niskonapięciowy mechanizm łączący BLC Triac do klawisza BLC, klawisza radiowego BLC, czujnika obecności BLC i czujnika BLC 180

Przekaźnikowy sterownik załączający BLC do klawisza BLC, radiowego klawisza BLC, czujnika obecności BLC i czujnika 180 BLC
Przy podłączeniu lamp energooszczędnych
i elektronicznych stateczników zwrócić uwagę
na wysokie prądy włączeniowe. Sprawdzić
zastosowanie urządzeń przed ich użyciem,
w przeciwny razie zastosować ogranicznik
prądu.

230 V, 50/60 Hz
2300W lampy jarzeniowe, wysokonap. lampy halog, obciążenia omowe
1500 W niskonap. lampy halog z transf. Tronik, obciążenia indukcyjne
1000 VA niskonap. lampy halog z konwenc. transf. obciążenia indukcyjne
1200 VA świetlówki nieskompensowane, obciążenia indukcyjne
920 VA świetlówki skompens. równolegle obciążenia indukcyjne
2300 VA świetlówki w łączeniu podwójnym obciążenia indukcyjne
obciążenia mieszane, pojemnościowe i indukcyjne obciążenia nie powinny być mieszane

OWK

OWK

OWK

OWK

Zestyk OWK nie może być stosowany
do załączania niskich napięć SELV

OWK

OWK
230 V~, 50/60 Hz
1000 W lampy jarz. i wysokonap. lampy halog. obciąż. omowe
750 W niskonap. lampy halog z transf. Tronic, obciąż. indukcyjne
750 VA niskonap. lampy halog z konw. transform. obciąż. indukc.
500 W świetlówki nieskomp., obciąż. indukcyjne
1000VA świetlówki w łączeniu podwójnym, obciąż. indukcyjne
obciążenia mieszane, pojemnośc. i indukcyjne,obciążenia nie powinny być mieszane
OWK
OWK
OWK
OWK
1,1
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OWK
OWK

MECHANIZMY ŚCIEMNIAJĄCE BLC
Niskonapięciowy ściemniacz do klawisza BLC, klawisza radiowego BLC, czujnika obecności BLC i czujnika BLC 180
obciążyć konwencjonalne
transformatory obciążeniem
wynoszącym przynajmniej
85% obciążenia znamionowego
funkcja z rozszerzeniem łącznika
przyciskowego przy nasadce klawisza
radiowego BLC na ściemniaczu
klawiszowym nie jest możliwa

535331

Dane techniczne
230 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe
20-500 W lampy żarowe i wysokonap. lampy halogenowe
Obciążalność
20-500 VA transformatory konwenc. przynaj. w 85% obciążenia znamion. obciążyć.
Całkowita moc nie może przekraczać
straty mocy na transformatorze 500VA.
Obciążenia mieszane wyspecyfikowanych rodzajów obciążeń
max. 10
Rozszerzenie mocy REG/Eb
1,2 W
Pobór mocy
wycinanie fazy
Zasada ściemniania

Niskonapięciowy ściemniacz klawiszowy
Liczba rozszerzeń
Długość przewodu dla rozszerzeń
Powstawanie szumów
Szybki bezpiecznik
Eliminacja zakłóceń radiowych
Temperatura pracy
Zaciski przyłączeniowe
Nr. zamówieniowy

rozszerzenia BLC i łączniki
przyciskowe (zestyki zwierne) nieograniczone
max. 100 m
bezszumny
T 2 H / 250 V
zgodnie z EN 55015
-20 - +45 °C (patrz warunki eksploatacji na str. T8)
zaciski śrubowe max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
2904

Uniwersalny ściemniacz klawiszowy BLC do klawisza radiowego BLC, czujnika obecności BLC i czujnika BLC 180

Przy obciążeniach mieszanych dopuszcza się tylko omowo/indukcyjnie
lub omowo /pojemnościowo.
Przy obciążeniach mieszanych z obciążeniami indukcyjnymi udział obciążeń
omowych nie może przekraczać 50%. Przestrzegać warunków eksploatacji
zamieszczonych na stronie T8

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
230 V, 50/60 Hz
Obciążalność 50-420 W lampy żarowe i wysokonap. lampy halog. (obciąż. omowe, obcin. fazy)
50-420 W transf. Tronic (obciążenie pojemn, obcinanie fazy) lub
50-420 VA transf. konwenc. obciążyć w przynajmniej 85% obciążenia znamionowego
Całkowita moc nie może przekraczać straty mocy
na transformatorze 420VA (obciążenia indukcyjne, wycinanie fazy)
obciążenia mieszane, pojemnościowe i indukcyjne obciążenia nie powinny być mieszane!
do zabudowy
max. 10
Uniwersalne rozszerzenie mocy DMS dla obcinania fazy max 10 po 500 W
dla wycinania fazy 5 po 420 VA
Pobór mocy
0,7 W
Zasada ściemniania
w zależności od rodzaju obciążenia obcinanie lub wycinanie fazy
Włączanie
chroniący lampy płynny start

Mechanizm łączący BLC Tronic
Liczba rozszerzeń
rozszerzenia BLC i łączniki przyciskowe (zestyki zwierne) nieograniczone
rozszerzenia czujników BLC max. 5
Długość przewodu dla rozszerzeń
max. 100 m
Powstawanie szumów
bardzo cichy
Zabezpieczenie przed zwarciem
wyłączenie z automatycznym ponownym włączeniem
elektroniczne zabezpieczenie (bez zmian)
Ochrona przed przegrzaniem
przez automat. wyłącz
Eliminacja zakłóceń radiowych
zgodnie z EN 55015
Temperatura pracy
-20 - +45 °C (patrz warunki eksploatacji na str. T8)
Zaciski przyłączeniowe
zaciski śrubowe dl max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
Nr. zamówieniowy
2902

Uniwersalny ściemniacz klawiszowy BLC z uniwersalnym rozszerzeniem mocy
R,L,C
L
N
uniwersalny ściemniacz
klawiszowy BLC

o
d
e
r

N
L

2902

L C C1

min.
1 TE L C C1

min.
1 TE L C C1

Uniwersalny
ściemniacz
DMS Plus

Uniwersalny
ściemniacz
DMS Plus

Uniwersalny
ściemniacz
DMS Plus

016501

016501

016501

rez./poj.

N
L
rez./ind.

1 L

Mieszane podłączenie obciążeń
dopuszczalmne jest wyłącznie
dla rezystancyjno/indukcyjnego
lub rezystancyjno/pojemnościowego.
Dla mieszanych połączeń z obciążeniem
indukcyjnym procentowy udział obciążenia
rezystancyjnego nie może przekraczać 50%!
Maksymalnie. 5/10 uniwersalnych rozszerzeń
mocy DMS Plus może być podłączonych
do ściemniacza (w zależnosci od zasady
ściemniania - wycięcie lub obcięcie fazy)

max. 5/10 rozszerzeń mocy w zależnosci od zasady ściemniania

Klawiszowa jednostka sterująca 1-10V z wejściem dla rozszerzeń dla EVG i / lub transformatorów Tronic z interfejsem 1-10V

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Napięcie
Max prąd sterowniczy
Zestyk łączący
Obciążalność
Pobór mocy

230 V~, 50/60 Hz
1-10 V
50 mA
przekaźnik
700 W lampy żarowe i wysokonapięc. lampy halog.
Elektroniczne stateczniki w zależności od typu
tranformatory Tronic w zależności od typu
1,8 W

Jednostka sterująca BLC 1-10V
rozszerzenia BLC i łączniki przyciskowe (zestyki zwierne) nieograniczone
Rozszerzenia
Rozszerzenia czujnika BLC max. 10
max. 100 m
Długość przewodu dla rozszerzeń
tak
Zabezpieczenie biegu jałowego
2 kV-instalacje bazowe
Galwaniczne rozdzielenie 1-10V
powyżej
10
A,
wyłącznik
bezpieczeństwa
Zabezpieczenie
zgodnie z EN 55014
Eliminacja zakłóceń radiowych
5 - 35 °C
Temperatura pracy
zaciski śrubowe dla max. 2,5 mm2 lubr 2 x 1,5 mm2
Zaciski przyłączeniowe
2903
Nr zamówieniowy
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KLAWISZ BLC I KLAWISZ RADIOWY BLC

OWK

przyciśnięcie na górze, na dole lub na całej
patrz przekaźnikowy sterownik załączający OWK patrz przekaźnikowy sterownik załączający OWK
powierzchni -->
kanał 1: włączanie / wyłączanie
kanał OWK: włączenie po 3 min zwłoki, jeżli kanał 1 włączony.
Wyłączenie po 2, 10, 30, 60 lub 120 min w zależności
od nastawionego czasu opóźnienia OWK.

Ze stanu wyłączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na
dole lub na całej powierzchni -> włączenie
z max jasnością względnie jeśli istnieje
z zachowaną wartością w pamięci.
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze
-> rozjaśnianie z min. do max jasności.
Długie naciśnięcie > 400 ms na dole
-> włączanie z min jasności•.
Ze stanu włączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na
dole lub na całej powierzchni -> wyłączanie
Długie naciśnięcie >400 ms na górze
-> rozjaśnianie do max wartości
Długie naciśnięcie > 400 ms na dole
-> ściemnianie do min wartości
Długie naciśnięcie > 3 sek na całej
powierzchni -> aktualna wartość zostanie
zachowana w pamięci.

Ze stanu wyłączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms -> włączanie
z max jasnością względnie jeśli istnieje
z zachowaną wartością w pamięci.
Długie naciśnięcie > 400 ms -> rozjaśnianie
od min do max wartości, czas oczekiwania
ok. 1 sek, potem ściemnianie do min.
wartości, czas oczekiwania ok. 1 sek itd.
Ze stanu włączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms -> wyłączanie
Długie naciśnięcie > 400 ms -> rozjaśnianie,
od min do max wartości z przerwą 1 sek.
Zachowanie aktualnych wartości jasności
w pamięci nie jest możliwe.

OWK

Przyciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni jak również odpowiedni telegram
radiowy -> Kanał 1: włączanie / wyłączanie
Kanał OWK: włączenie po 3 min zwłoki, jeżli
kanał 1 jest włączony. Wyłączenie po 2, 10,
30, 60 lub 120 min w zależności od dającego
się ustawić czasu opóźnienia OWK.

Przyciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni ->
przekaźnik 1: włączanie / wyłączanie
przekaźnik OWK: włączenie po 3 min zwłoki,
jeśli kanał 1 jest włączony.
Wyłączenie po upływie czasu opóźnienia OWK.

Ze stanu wyłączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na dole
lub na całej powierzchni lub odpowiedni telegram
radiowy -> Włączenie max z jasności względnie
jeśli istnieje z zachowaną wartością w pamięci.
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze jak również
odpowiedni telegram radiowy -> rozjaśnianie od
wartości min do max.
Długie naciśnięcie >400 ms na dole jak również
odpowiedni telegram radiowy -> włączenie przy
min jasności
Ze stanu włączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na dole
lub na całej powierzchni lub odpowiedni telegram
radiowy -> wyłączenie
Długie naciśnięcie >400 ms na górze lub
odpowiedni telegram radiowy -> rozjaśnianie do
max wartości
Długie naciśnięcie >400 ms na dole lub
odpowiedni telegram radiowy -> ściemnianie do
min wartości
Długie naciśnięcie > 4 sek na całej powierzchni
-> aktualna wartość jasności zostaje zapamiętana
w pamięci.

Ze stanu wyłączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na
dole lub na całej powierzchni -> włączenie
max z jasnością, względnie jeśli istnieje
z zachowaną wartością w pamięci
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze
-> rozjaśnianie od min do max wartości
Dżugie naciśnięcie > 400 ms na dole
-> włączanie przy min wartości jasności
Ze stanu włączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze,
na dole lub na całej powierzchni powoduje
wyłączanie
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze
-> rozjaśnianie do wartości max.
Długie naciśnięcie > 400 ms na dole
-> ściemnianie do wartości min.
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Przyciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni ->
przekaźnik 1: włączanie / wyłączanie
przekaźnik OWK: włączenie po 3 min zwłoki,
jeśli kanał 1 jest włączony.
Wyłączenie po upływie czasu opóźnienia OWK.

Ze stanu wyłączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na
dole lub na całej powierzchni -> włączenie
max z jasnością, względnie jeśli istnieje
z zachowaną wartością w pamięci
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze
-> rozjaśnianie od min do max wartości
Dżugie naciśnięcie > 400 ms na dole
-> włączanie przy min wartości jasności
Ze stanu włączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze,
na dole lub na całej powierzchni powoduje
wyłączanie
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze
-> rozjaśnianie do wartości max.
Długie naciśnięcie > 400 ms na dole
-> ściemnianie do wartości min.
Zachowanie aktualnych wartości jasności
w pamięci nie jest możliwe.

CZUJNIK BLC

załącza po wykryciu osoby i nie przekroczeniu
ustawionej jasności zadziałania (0-80/∞ lx)
na stały czas 2 min. opóźnienia wyłączenia
czujnika

Zwiększenie pola wykrycia, nadaje sygnał
do centrali w momencie wykrycia osoby
niezależnie od jasności.

Ze stanu wyłączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni -> łącznie niezależne od jasności
na czas opóźnienia czujnika.
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni -> ponowne wyzwolenie.

Ze stanu wyłączonego: Naciśnięcie ->
załączenie niezależne od jasności na czas
opóźnienia czujnika.
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie -> nastawianie

Kanał 1: załącza po wykryciu osoby i nie
przekroczeniu nastawionej jasności zadziałania
(0-80/∞ lx) na czas opóźnienia czujnika
wynoszący 2 min, zadziałanie.
Kanał OWK: załącza po wykryciu osoby,
niezależnie od jasności, po 3 minutowym czasie
zwłoki (z możliwością wyłączenia za pomocą
klawisza BLC) na czas opóźnienia OWK
wynoszący 2,10,30 60 lub 120 minut nastawialny
przy mechanizmie łączącym OWK jeśli licząc
od pierwszego ruchu w przedziale czasowym
2,5 do 3 minut dalszy ruch zostanie wykryty.

Ze stanu wyłączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni ->
przekaźnik 1: łączenie niezależne od jasności
na czas opóźnienia czujnika, nastawialne
przekaźnik OWK: łączy po 3 min zwłoce na czas
opóźnienia OWK, nastawialny, jeśli odchodząc
od klawisza w przedziale czasu 2,5 do 3 min
zostanie wykryty przez czujnik ruch.
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni --> ponowne wyzwolenie

Zwiększenie pola wykrycia, nadaje sygnał
Ze stanu wyłączonego: Naciśnięcie -->
przekaźnik 1: łączenie niezależne od wartości do centrali w momencie wykrycia osoby
niezależnie od jasności.
jasności na czas czasu opóźnienia czujnika,
przekaźnik OWK: łączy po 3 min zwłoce na czas
opóźnienia OWK, nastawialny, jeśli odchodząc
od klawisza w przedziale czasu od 2,5 do 3
min zostanie wykryty przez czujnik ruch.
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie ze stanu włączonego
Naciśnięcie --> ponowne wyzwolenie

załącza po wykryciu osoby i nie przekroczonej
nastawionej jasności zadziałania (0-80/∞ lx) na
stały czas 2 min. opóźnienia wyłączenia czujnika.
ściemnianie nie jest możliwe.

Ze stanu wyłączonego:
Naciśnięcie na na górze, na dole lub na całej
powierzchni -> łączenie niezależne od
nastawionej jasności na czas opóźnienia
czujnika.
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni --> ponowne wyzwolenie

Ze stanu wyłączonego: Naciśnięcie ->
łączenie niezależne od jasności na czas
opóźnienia czujnika, nastawialne.
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie -> ponowne wyzwolenie

OWK

Cechy produktu czujnik BLC 180

Zwiększenie pola wykrycia, nadaje sygnał
do centrali w momencie wykrycia osoby
niezależnie od jasności.

Montaż czujnika BLC 180

Element systemu Berker BLC
Optymalne wykrywanie dzięki nowemu systemowi soczewek
Kąt wykrycia 180°
W dostawie przysłona maskująca ograniczająca obszar wykrycia do 90°
Analogowe przetwarzanie sygnału
Jasność zadziałania w przedziale 0 - 80 lx./ możliwość ustanowienia trybu dziennego
Wygodna dla użytkownika standaryzacja przez na stałe ustawione czułości i czasy
opóźnienia (2min)
Powiększenie obszaru wykrycia, np. długich pomieszczeniach, przez aktywne
rozszerzenia czujnika BLC 2908 z czujnikiem BLC 180 1783../1786.. czujnikiem
BLC 180 komfort 1784../1787 i czujnikiem obecności BLC 170110.
Włączenie, także poza obszarem wykrycia, przez zastosowanie biernych rozszerzeń
BLC 2907 lub łącznika przyciskowego (zestyku zwiernego)
Dodatkowo możliwość załączania zależnie od wykrycia osób oraz nat. oświetlenia
takich urządzeń jak wentylatory, ogrzewanie, klimatyzacja itp. przy zastosowaniu
mechanizmu przekaźnikowego BLC OWK (HLK) 2912
Zakres temperatur pracy -20°C do +45°C
Możliwe zabezpieczone przed wodą warianty podtynkowe (IP44)
Od marca 2004 czułość zadziałania można regulować od 20 -100% poprzez
dodatkowy bezstopniowy potencjometr
Promienie wykrycia
są optymalnie
rozmieszczone

Promienie wykrycia nie są
optymalnie rozmieszczone.
Prowadzi do straty zasięgu
działania

Promienie wykrycia są źle
rozmieszczone. Czujnik nie
wykrywa przedmiotu lub
wykrywa go za późno.
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CZUJNIK BLC 180 KOMFORT

Zwiększenie pola wykrycia, nadaje sygnał
do centrali w momencie wykrycia osoby
niezależnie od jasności.

Ze stanu wyłączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni -> łącznie niezależne od jasności
na czas opóźnienia czujnika, ponowne
wyzwolenie
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni -> ponowne wyzwolenie

Ze stanu wyłączonego: Naciśnięcie ->
łączenie niezależne od jasności na czas
opóźnienia czujnika, ponowne wyzwolenie
Ze stanu włączonego: Naciśnięcie ->
ponowne wyzwolenie

Kanał 1: załącza po wykryciu osoby i nie
przekroczeniu nastawionej jasności zadziałania
(0-80/∞ lx) na nastawiony czas opóźnienia
wyłączenia czujnika od 10 sek. do 30 min.
przekaźnik 1: łączenie niezależne od jasności
na czas opóźnienia czujnika, nastawialne
kanał OWK: łączy po 3 min zwłoce na czas
opóźnienia OWK, nastawialny, jeśli odchodząc
od klawisza w przedziale czasu 2,5 do 3 min
zostanie wykryty przez czujnik ruch

Ze stanu wyłączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni ->
przekaźnik 1: łączenie niezależne od jasności
na czas opóźnienia czujnika, nastawialne
kanał OWK: łączy po 3 min zwłoce na czas
opóźnienia OWK, nastawialny, jeśli odchodząc
od klawisza w przedziale czasu 2,5 do 3 min
zostanie wykryty przez czujnik ruch
Ze stanu włączonego:
Naciśnięcie na górze, na dole lub na całej
powierzchni --> ponowne wyzwolenie

Zwiększenie pola wykrycia, nadaje sygnał
Ze stanu wyłączonego: Naciśnięcie ->
kanał 1:łączenie niezależne od wartości jasności do centrali w momencie wykrycia osoby
niezależnie od jasności.
na czas czasu opóźnienia czujnika, ponowne
wyzwolenie
kanał OWK: łączy po 3 min zwłoce na czas
opóźnienia OWK, nastawialny, jeśli odchodząc
od klawisza w przedziale czasu od 2,5 do 3
min zostanie wykryty przez czujnik ruch.
Ze stanu włączonego: Naciśnięcie -> ponowne
wyzwolenie

załącza po wykryciu osoby i nie przekroczonej
nastawionej jasności zadziałania (0-80/∞ lx)
na nastawiony czas opóźnienia wyłączenia
czujnika od 10 sek. do 30 min. Ściemnianie
nie jest możliwe. Wyłączenie zapowiadane jest
30 sek procesem ściemniania. Jeśli w tym
czasie nastąpi wykrycie osoby, wówczas
nastąpi ponowne załączenie.

Ze stanu wyłączonego: Naciśnięcie ->
Ze stanu wyłączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na dole łączenie niezależne od jasności na czas
lub na całej powierzchni -> łączenie niezależne opóźnienia czujnika, ponowne wyzwolenie.
Ze stanu włączonego: Naciśniście na górze,
na czas opóźnienia czujnika
na dole lub na całej powierzchni -> ponowne
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze, lub na
całej powierzchni -> rozjaśnianie od min do max wyzwolenie
Długie naciśnięcie > 400 ms na dole -> łączenie
przy min. jasności.
Ze stanu włączonego:
Krótkie naciśnięcie < 400 ms na górze, na dole
lub na całej powierzchni - ponowne wyzwolenie
Długie naciśnięcie > 400 ms na górze rozjaśnianie do max wartości
Długie naciśnięcie > 400 ms na dole ->
ściemnianie do min wartości
Długie naciśnięcie > 3 sek na całej powierzchni
-> aktualna jasność jest zachowywana w pamięci.

załącza po wykryciu osoby i nie przekroczeniu
ustawionej jasności zadziałania (0-80/∞ lx)
na nastawiony czas opóźnienia wyłączenia
czujnika od 10 sek. do 30 min

OWK

Cechy produktu czujnik BLC 180
Element systemu Berker BLC
Optymalne wykrywanie dzięki nowemu systemowi soczewek
Kąt wykrycia 180°
W dostawie przysłona maskująca ograniczająca obszar wykrycia do 90°
Cyfrowa analiza sygnału wykrycia i jasności otoczenia
Adaptacyjne dopasowanie czułości w celu analizowania wpływu źródeł zakłóceń
i dopasowania warunków otoczenia
-> Optymalizacja zabezpieczenia przed błędami
-> Podwyższenie dokładności łączenia podczas wykrycia osoby
Jasność zadziałania w przedziale 0 - 80 lx .
Funkcja nauki jako dalsza i prosta mośliwość do indywidualnego dopasowania
jasności zadziałania (bez zdejmowania nasadki)
Zabezpieczony przed oślepieniem np. przez reflektory samochodowe, latarki.
Nie włącza się podczas przypadkowego zaciemnienia
Łącznik suwakowy dla trybu włączony / automat / włączony
Niezależny od jasności tryb pracy krótkotrwałej o czasie odporności wynoszącym
3 sek (tylko w połączeniu z mechanizmami łączącymi , np. dla trybu dzwonka)
Funkcja ściemniania (wyłączenie poprzez 30 sek. ściemnienie) przy zastosowaniu
mechanizmu ściemniającego BLC
Ustawienie jasności przy której nastąpi włączenie na rozszerzeniu BLC 2907 w
stanowisku głównym BLC (funkcja pamięci)
Powiększenie obszaru wykrycia , np. długich pomieszczeniach, przez aktywne
rozszerzenia czujnika BLC 2908 z czujnikiem BLC 180 1783../1786.. czujnikiem
BLC 180 komfort 1783../1786 i czujnikiem obecności BLC 170110.
Włączenie, także poza obszarem wykrycia, przez zastosowanie biernych
rozszerzeń BLC 2907 lub łącznika przyciskowego (zestyku zwiernego)
Dodatkowo możliwość załączania zależnie od wykrycia osób oraz nat. oświetlenia
takich urządzeń jak wentylatory, ogrzewanie, klimatyzacja itp. przy zastosowaniu
mechanizmu przekaźnikowego BLC OWK (HLK) 2912
Zakres temperatur pracy -20°C do +45°C
Możliwe zabezpieczone przed wodą warianty podtynkowe (IP44)
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Promienie wykrycia
są optymalnie
rozmieszczone

Zwiększenie pola wykrycia, nadaje sygnał
do centrali w momencie wykrycia osoby
niezależnie od jasności.

Promienie wykrycia nie są
optymalnie rozmieszczone.
Prowadzi do straty zasięgu
działania

Promienie wykrycia są
źle rozmieszczone.
Czujnik nie wykrywa
obiektu lub wykrywa go
za późno.

CZUJNIK OBECNOŚCI BLC ZE STAŁĄ REGULACJĄ
NATĘŻENIA OŚWIETLENIA OD WERSJI 3.1
Ograniczenie pola wykrycia czujnika obecności za pomocą zaślepki
Obszary I, II oraz III
na zaślepce

I II

1,7 m

III

2,5 m

Czujnik obecności
ze stałą regulacją
natężenia oświetlenia

Z zaślepką, obszar I oraz II
wycięte ok.
podłoga 6 m
biurko 3,7 m

bez zaślepki ok.
podłoga 8 m
biurko 5 m

Pole detekcji:

Z zaślepką, obszar II wycięty ok.
podłoga 4 m
biurko 2,5 m

Z pełną zaślepką, ok.
podłoga 2,2 m
biurko 1,1 m

Natynkowy
czujnik obecności

Montaz zaślepki na wcisk.

Natynkowy czujnik obecności i BLC - statusowa i testowa dioda LED
2. Sygnalizacja warunków oświetlenia.
Czujnik
Czujnik
ruchu
obecności
Obciążenie wyłączone
LED Obszar zbyt ciemny:
wył. W przypadku wykrycia ruchu
obciążenie jest załączane.

1. Sygnalizacja trybu pracy
Po awarii napięcia zasilania
oraz po zmianie trybu pracy dioda LED mruga.

Tryb czujnika ruchu
LED

LED
wł.

Obszar wystarczająco jasny:
W przypadku wykrycia rychu
obciążenie pozostaje wyłaczone.

t
Tryb czujnika obecności

LED Obszar wystarczająco
mruga jasny: Obciążenie
pozostaje wyłaczone
nawet w przypadku
wykrycia ruchu.

LED

ok. 2 Sek.

t

---

Czujnik
Czujnik
ruchu
obecności
Obciążenie załączone
Obszar zbyt ciemny: W przypadku
wykrycia ruchu obciążenie pozostaje załączone.
Gdy nie wykrywany jest ruch, obciążenie zostaje
wyłaczone po nastawionym czasie opóźnienia.
Obszar wystarczająco jasny z powodu
załączonego oświetlenia: W przypadku
wykrycia rychu obciążenie pozostaje załaczone.
Gdy nie wykrywany jest ruch, obciążenie zostaje
wyłaczone po nastawionym czasie opuźnienia.
--Obszar bardzo jasny
z powodu załączonego
oświetlenia oraz światła
zewnętrznego: Obciążenie
zostanie wyłaczone po
10 minutach ponieważ
natężenie jest wystarczające
nawet bez oświetlenia.

H=2,50 m

Czujnik obecności BLC lub natynkowy czujnik obecności - montaż w korytarzach.

ok. 2,5 m

Zapewnić nakładanie się pól detekcji

ok. 5 m

Czujniki obecności BLC z ciągłą regulacją oświetlenia w połączeniu z rozszerzeniami czujników BLC oraz równolegle połączonych natynkowych czujników
obecności mogą byc wykorzystane do automatycznego załączania oświetlenia np.: w korytarzach. Czujniki obecności zamontowane na suficie są poza
bezpośrednim zasięgiem co utrudnia niepożądaną manipulację. W celu zagwarantowania załączania w przypadku wykrycia ruchu, powinno być zaplanowane
pole detekcji o średnicy 5 m. Odległość od dzwi nie powinna przekraczać 2.5 m.
Zastosowanie: szkoły, biura, budynki użyteczności publicznej itp.

lx
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NATYNKOWY CZUJNIK OBECNOŚCI OD WERSJI 3.1
Natynkowy czujnik obecności

Zakres natężenia oświetlenia otoczenia
lux
W przypadku gdy natężenie oświetlenia spadnie
Natynkowy czujnik obecności służy do sprawdzania obecności osób w pomieszczeniach. poniżej nastawionej wartościi zostanie wykryty ruch,
0
Jest on montowany wyłącznie na suficie i kontroluje powierzchnię znajdującą się pod czujnik obecności załączy oświetlenie.
nim. Reaguje na ruchy ciepła wywołane poruszającymi się osobami, zwierzętami
oraz przedmiotami. Jest w stanie rejestrować także drobne ruchy typowe dla prac
biurowych. Natynkowy czujnik obecności może być użyty jako czujnik ruchu
Natynkowy czujnik obecności
(zastosowanie w korytarzach) oraz czujnik obecności.(załączanie oświetlenia
L
w biurach i budynkach mieszkalnych).
N
Przycisk zwierny
N
Tryb czujnika ruchu (czas opóźnienia wyłączenia 10 s do 10 min). Dla załączania
5031
oświetlenia w przejściach i korytarzach. Czujnik załączy oświetlenie w chwili wykrycia
L
ruchu przy niewystarczającym natężeniu oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie
BK BU BR GY
Przewód neutralny
zostanie wyłączone gdy ruch nie zostanie wykryty po upływie czasu opóźnienia wyłączenia.
jest wymagany dla łączników
L N µ 1
Tryb impulsowy (czas opóźnienia 0,5s). Funkcja specjalna do aktywowania np. dzwonka.
z podświetleniem.
do dalszych
Długośc przewodów obciażenia
Czujnik załączy się na ok 0,5s gdy natężenie oświetlenia otoczenia (zalecenie:nastawić
rozszerzeń
wraz z okablowaniem lamp
170108
maksymalną wartośc natężenia) jest niższe od nastawionej wartości oraz zostanie
nie może przekroczyć 100m.
Sterowanie z rozszerzeń
wykryty ruch. Dopóki czujnik będzie wykrywał ruch, będzie się załączał ponownie co ok. 2 s.
Połączenie równoległe
nie spowoduje zwiększenia
(czas opóźnienia 10 min do 30 min). W celu załączania
Tryb czujnika ruchu
obciążalności.
oświetlenia w biurach oraz budynkach mieszkalnych. Czujnik załączy oświetleniew chwili L
Łącznik przyciskowy musi być
podłączony do wszystkich
wykrycia ruchu przy natężeniu oświetlenia zewnętrznego niższym od nastawionej wartości. N
Przycisk zwierny
N
czujników obecności.
5031
Czujnik wyłączy oświetlenie gdy:
L
· nie wykrywany jest ruch i minął czas opóźnienia wyłączenia
· natężenie oświetlenia otoczenia przekroczyło dwukrotnie nastawioną wartość
BK BU BR GY
BK BU BR GY
na czas minimum 10 min.
L N µ 1
L N µ 1
Sterowanie z rozszerzeń
Dla sterowania ręcznego wymagane jest podłączenie mechanicznego łącznika
do dalszych
170108
170108
przyciskowego. Dla łączników podświetlanych konieczne jest podłączenie
rozszerzeń
Połączenie równoległe (max. 5 czujników) z rozszerzeniami
przewodu neutralnego.
Czujnik
Czujnik
ruchu
obecności
Oświetlenie wyłączone
Oświetlenie zostanie włączone

Czujnik
Czujnik
ruchu
obecności
Oświetlenie włączone
Oświetlenie
Oświetlenie nie może
zostaje wyłączone być wyłączone.
Czas opóźnienia zgodnie z ustawieniami na 3 min. Dalsze Po każdej aktywacji
nastawiony czas
potencjometru, jednak minimum 2 min.
informacje patrz
opóźnienia
Wykrycie ruchu reaktywuje czujnik
funkcja prezentacji. jest restartowany,
na ustawiony czas opóźnienia wyłączenia
pod warunkiem
że poprzednia
aktywacja trwała
przynajmniej 2 min.
Funkcja prezentacji (tylko dla trybu czujnika obecności)
Za pomocą mechanicznego łącznika przyciskowego możliwe jest wyłączenie
oświetlenia do specyficznych celów. Jeżeli czujnik obecności wykryje ruch w przeciągu
następnych 3 min. czas wyłaczenia zostaje wydłużony. Tryb prezentacji
jest automatycznie przerywany. W zależności od natężenia oświetlenia otoczenia
wykrycie ruchu spowoduje załączenie oświetlenia. Ponowne przyciśnięcie łącznika
przyciskowego spowoduje wyłączenie trybu prezentacji i załączenie oświetlenia.
Dezaktywacja oceny natężenia oświetlenia (tylko dla trybu czujnika obecności)
jeżeli czujnik zostanie wyłączony z powodu wystarczającego natężenia oświetlenia
zewnętrznego (np. światło słoneczne) możliwe jest ręczne wyłączenie regulacji
natężenia oświetlenia zadziałania. Pozwala to na ponowne manualne załączenie
oświetlenia w czasie 1 min. od poprzedniego wyłączenia. Oświetlenie pozostaje
włączone dopóki jest wykrywany ruch. Oświetlenie zostaje wyłączone jeżeli czujnik
nie wykrywa ruchu i minie czas opóźnienia wyłaczenia. Regulacja progowej wartości
natężenia oświetlenia zadziałania jest ponownie aktywowana.
Miejsce instalacji
· montaż na sufitach wewnątrz budynków
· pole detekcji nie powinno być zasłonięte przez meble, filary itp.
· stabilne podłoże - wibracje czujnika mogą aktywować pdłączone oświetlenie

Rozszerzenia pola detekcji
Podłączenie równoległe natynkowych czujników obecności
"inteligentne połączenie obciążeń"
Uwaga: Wbudowany mikroprocesor w połączeniu z woltomierzem na przewodzie
obciążenia pozwala na detekcję oraz załączenie oświetlenia, w przypadku wykrycia
ruchu przez jeden z czujników. Czas opóźnienia wyłączenia jest restartowany
w odpowiednim czujniku po każdym wykryciu ruchu (do czasu gdy natężenie
oświetlenia otoczenia dwukrotnie przekroczy nastawioną wartość).
Oświetlenie zostanie wyłaczone w przypadku:
- żaden z czujników nie wykrył ruchu oraz czas opóźnienia wyłączenia upłynął.
- dla wszystkich czujników obecności natężenie oświetlenia otoczenia
przekracza dwukrotnie nastawioną wartość.
Pozwala to na stworzenie systemu czujników obecności bez wzajemnego zakłócania.

Pole detekcji na poziomie podłogi
0

1m

2m 3m 4m

H=2,50 m
2,5 m

4m

Nie instalować czujnika obecności w miejscu bezpośredniego odziaływania promieni słonecznych,
może to spowodować uszkodzenie czujnika.

Źródła zakłóceń
Nie należy montować czujnika w pobliżu źródeł ciepła.
Gwałtowne chłodzenie lamp oraz ruchy
powietrza np. z wentylatorów, grzejników
oraz otwartych okien może zostać wykryte
i spowodować ponowne załaczenie czujnika.
W razie konieczności należy ograniczyć pole detekcji dołączonymi zaślepkami.
Ustawienia
Po zdjęciu pokrywy, czas opóźnienia (tryb pracy)
oraz wartość natężenia oświetlenia zadziałania
mogą być ustawione. Umożliwia to regulację
bez konieczności demontażu.
Czujnik natężenia oświetlenia
Czas opóźnienia wyłączenia
Regulacja natężenia
oświetlenia zadziałania
Dioda testowo statusowa
(pomoc przy regulacji)
Soczewka czujnika

Czujnik natężenia oświetlenia
powinien być umieszczony
z dala od okien w celu uniknięcia
efektu rozproszenia światła.

Czas opóźnienia wyłączenia
Potencjometr "time" pozwala na ustawienie czasu opóźnienia oraz trybu pracy.
Zmiana trybu pracy jest sygnalizowana jest przez diodę LED.
time
Tryb impulsowy:
ok. 0.5 sek gdy jest ustawione w pozycji "test"
10min
Tryb czujnika ruchu:
ok. 10 sek. do 10 min. (wolne mruganie)
10s
30min
ok.
10
min.
do
30
min.
Tryb czujnika obecności:
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Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Obciążalność

natynkowy czujnik obecności 170108
230 V~, 50/60 Hz
lampy żar. halogeny 230V 1000 W (obc. rezystancyjne)
transformatory Tronic 750 W (obc. pojemnościowe)
transformatory konwencjonalne 1000 VA (<85% obc znam.) (obc.indukcyjne)
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 500 W (obc. indukcyjne)
lampy fluorescencyjne połączenie podwójne 1000 VA (obc. indukcyjne)
nie mieszać obc. pojemnościowych z indukcyjnymi
Pobór mocy
ca. 1 W
Czas opóźnienia wyłaczenia
0,5 sek. tryb impulsowy; ok. 10 sek do 10 min.
tryb czujnika ruchu; ok10 min. do 30 min. tryb czujnika obecności
Zakres natężenia oświetlenia
ok 10 do 1000 lx / symbol "0" = aktywacja wyłącznie z rozszerzeń
Kąt detekcji
360°
Płaszczyzny detekcji
6
Sektory
80
Segmenty detekcji
320
Pole detekcji na poziomie biurka
ok. Ï 5 m
Pole detekcji na poziomie podłogi
ok. Ï 8 m
Zalecana wysokośc montażu
2,5 m
Liczba rozszerzeń
łącznik przyciskowy, nieograniczona
Dł. przewodów rozszerzeń
max. 100 m
Łączenie równoległe
możliwe
Dł. przewodów obciążenia
max. 100 m
Wymiary (Ï x wys.)
103 x 57,5 mm
Zakłócenia radiowe
EN 55015
Temperatura pracy
ok. 0 do 45°C
Zaciski przyłączeniowe
zaciski śrubowe max. 2,5 mm 2 lub 2 x 1,5 mm 2

CZUJNIK PODTYNKOWY 180 − PRZEGLĄD
Dane techniczne

OWK
Napięcie zasilające
Pobór mocy
Zestyk łączący
Moc przyłączowa
- żarówki
- wysokonap. lampy halogenowe
- konw. transformatory przy 85% obciążeniu
- Transformatory Tronic
- Świetlówki
nie skompensowana
Równolegle skompensowana
Podwójne przełączanie
- Świetlówki z EVG energooszczędne
Świetlówki energooszczędne
Prąd włączenia OWK
Maksymalny prąd włączenia
Przełącznik
Eliminacja zakłóceń radiowych
Znak VDE
Rodzaj zabezpiecz.
Temp. otoczenia
Czas opóźnienia
Jasność zadziałania
Czułość progowa
Zalecana wysokość montażu
Obszar wykrywalności
Ograniczenia obszaru wykrywalności
Redukcja zasięgu

na automacie schodowym DMS
na automacie schodowym DMS

na automacie schodowym DMS

na automacie schodowym DMS
na automacie schodowym DMS
na automacie schodowym DMS

na automacie schodowym DMS
lx

Zabezpieczenie
Nr zamówienia

016301

2934110

Przy podłączeniu lam energooszczędnych i elektronicznych
stateczników zwrócić uwagę na wysokie prądy włączeniowe. Sprawdzić
przeznaczenie urządzeń przed użyciem w przeciwnym razie zastosować
ogranicznik prądów włączeniowych.
Przestrzegać wskazówek instrukcji ze strony T8

*Kanał OWK przekaźnika BLC łączącego 2912
Moc przyłączowa lamp żarowych: 800W
Moc przyłączowa wysokonap. lamp halog: 750 W
Opóźnienie łączenia: 3 min
Czas opóźnienia: ok. 2/10/30/60/120 Min

Mechanizm impulsowy oświetlenia schodowego BLC

535331

OWK
535331

Mechanizmy oświetlenia schodowego BLC można stosować tylko w
połączeniu z automatem oświetlenia schodowego REG. Jako nasadki
niezbędne są czujniki 180 lub czujniki BLC 180 Komfort. Dopuszczalna
liczba patrz poniższa tabela:

Przy podłączeniu lam energooszczędnych i elektronicznych stateczników zwrócić uwagę
na wysokie prądy włączeniowe. Sprawdzić przeznaczenie urządzeń przed użyciem
w przeciwnym razie zastosować ogranicznik prądów włączeniowych

20
15
12/10/7/5

10/20/28/40

5/10/14/20

** Transformatory Tronic
z 1-10V interfejsem

Podświetlenie przy większej ilości przycisków
Przy powyższym łączeniu (4 przewodowe łączenie, impulsowa faza)
należy połączyć zacisk agregatu żarowego z przewodem
neutralnym.(Usunąć sprężynę stykową agregatu żarowego!) Tutaj to
położenie klawisza w tabeli występuje jako klawisze nieoświetlone.
Przy wariantach łączeniowych 3 przewodowych (impulsowy przewód
neutralny) należy połączyć zacisk agregatu żarowego z fazą. (Usunąć
sprężynę stykową agregatu żarowego!) Tutaj to położenie klawisza
w tabeli występuje jako klawisze nieoświetlone.
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CZUJNIKI PODTYNKOWE RUCHU 180 − PRZEGLĄD

OWK

lx
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lx

CZUJNIKI NATYNKOWE − PRZEGLĄD
Dane techniczne

Czujnik ruchu 70
230V, 50/60 Hz
ok. 1,1 W
przekaźnik
1000W
1000W
750 W
750 VA

Napięcie zasilające
Pobór mocy
Zestyk łączący
Obciążalność żarówki
wysokonap. lampy halogenowe
Transformatory Tronic
konw. transformatory przy 85% obciążeniu
Świetlówki
nie skompensowana
Równolegle skompensowana
Podwójne łączenie
Świetlówki z eletronicz. stetecznikiem
energooszczędne
Maksymalny prąd włączenia
Eliminacja zakłóceń radiowych
Znak VDE
Rodzaj zabezpiecz.
Temp. otoczenia
Czas opóźnienia
Impuls dzwonkowy
Przymusowe wyłączenie po 90 min
Jasność zadziałania
Czułość progowa
Zalecana wysokość montażu
Obszar bliski
Obszar średni
Obszar daleki
Zabezpieczeni przed pełzaniem
Ograniczenie pola wykrycia
Redukcja zasięgu

500 VA
400 VA
1000 VA
patrz ogranicznik prądu
włączeniowego T45
15A
zgodnie zEN 55015
TAK
IP 55
-25°C / +55°C
10 sek do 5 min
Nie
3-80/∞lx
2,4 m
0,5-4 m
4-6 m
6-8 m
nalepka
3 stopniowa
nastawialna
tak
1 x przycisnąć = czas
opóźnienia
014309

Przewód sensora systemowego
Liczba sensorów systemowych
Ulepszone pole detekcji na wprost czujnika
Funkcja dodatk. przycisku (zestyk rozw.)
w dopr.: przyciski =
Nr zamówienia (śnieżnobiały)

Berker Control®

Automatyczny czujnik
ruchu plus
230V, 50 Hz
ok. 1,3 W
przekaźnik
2300 W
1000W
1200 W
1200 VA

230V, 50/60 Hz
ok. 1,1 W
przekaźnik
2300 W
2300 W
1200 W
1200 VA

1200 VA
1200 VA
920 VA
920 VA
2300 VA
2300 VA
patrz ogranicznik prądu
patrz ogranicznik prądu
włączeniowego T45
włączeniowego T45
20A
20A
zgodnie zEN 55015
TAK
TAK
IP55
IP54
-20°C / +55°C
-35°C / +50°C
2 sek - 30 min
12 sek - 12 min
Tak 0,5 sek
Nie
tak
1-1000/∞lx
5- 200 /∞lx
20-100%
2,4 m
2,5 m
0-3 m
0,5-0,1 m
3-7m/7-11m
1,5 m
11-16 m
5-16 m
-0,4 -0
element przysłony
maska i przysłony
pochylenie
przez
z redukcją czułości
pochylenie
tak
tak
1 x przycisnąć = czas 1xprzycisnąć=czas opóźnienia
opóźnienia 2x=4h wł.3x=4h wył 4x=test
0190
0102 09

Uwaga przy podłączeniu lamp energooszczędnych i steteczników
elektronicznych zwrócić uwagę na wysokie prądy włączeniowe. Przydatność
urządzeń sprawdzić przed zastosowaniem, w przeciwnym razie zastosować
ogranicznik prądu włączeniowego!
Wykluczyć źródła zakłóceń jak np. lampy lub ogrzewanie w polu wykrycia.

Rysunek wymiarowy

90

42

62

112

125

83

120

139
134

47
109

Rzut poziomy (widok z góry)
obszaru wykrywania

110°

70°

220°

16m

8m

20m
11m

25m

168 Elementy łączące

16m
580 Elementy łączące

72 Elementy łączące

Boczny przedni widok pola wykrycia

8m 6m 4m

2,4m

2,5m

2,4m

Zasięgi

16m

5m

1m

16m

11m 7m

3m -0,4m
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CZUJNIKI NATYNKOWE − PRZEGLĄD
Dane techniczne

Sensor syst. czujnika
ruchu 180
DC 15 V
ok. 0,06 W
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy

Napięcie zasilające
Pobór mocy
Zestyk łączący
Obciążalność żarówki
wysokonap. lampy halogenowe
Transformatory Tronic
konw. transform. przy 85% obciążeniu
Świetlówki nie skompensowana
Równolegle skompensowana
Podwójne łączenie
Świetlówki z eletronicz.
stetecznikiem
Lampy energooszczędne
Maksymalny prąd włączenia
Eliminacja zakłóceń radiowych
Znak VDE
Rodzaj zabezpiecz.
Temp. otoczenia
Czas opóźnienia
Impuls dzwonkowy
Przymusowe wyłączenie po 90 min
Jasność zadziałania
Czułość progowa
Zalecana wysokość montażu
Obszar bliski
Obszar średni
Obszar daleki
Zabezpieczeni przed pełzaniem
Ograniczenie pola wykrycia
Redukcja zasięgu

Sensor syst. czujnika
ruchu 240
DC 15 V
ok. 0,06 W
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy

Natynkowy dzielnik Dzielnik mocy syst. czujniDzielnik mocy syst. czujnimocy ka ruchu REG 1-kanałowy
ka ruchu REG 2-kanałowy
230V, 50 Hz
230V, 50 Hz
230V, 50 Hz
ok. 1,1 W
ok. 1,1 W
ok. 1,1 W
przekaźnik przekaźnik bezpotencjałowy 2 przekaźniki, 1 bezpotencjałowy
2300 W
2300 W
2300 W
2300 W
2300 W
2300 W
1200W
1200 W
1200 W
1200 VA
1200 VA
1200 VA
1200 VA
1200 VA
1200 VA
920 VA
920 VA
920 VA
2300 VA
2300 VA
2300 VA
patrz ogranicznik prądu włączen. patrz ogranicznik prądu włączen. patrz ogranicznik prądu włączen.

patrz dzielnik mocy patrz ograncznik prądu włączen. patrz ogranicznik prądu włączen. patrz ogranicznik prądu włączen.
20A
20A
20A
20A
zgodnie zEN 55015
zgodnie zEN 55015
zgodnie zEN 55015
zgodnie zEN 55015
TAK
TAK
TAK
TAK
IP55
IP20
IP54
IP20
-25°C / +55°C
-25°C / +55°C
-25°C / +55°C
-25°C / +55°C
4 sek - 15 min
4 sek - 15 min
patrz dzielnik mocy
4 sek - 15 min
tak
tak
patrz dzielnik mocy
tak
3-80 /∞lx
3-80 /∞lx
patrz dzielnik mocy
3-80 /∞lx
20-100 %
2,4 m
0,1-1 m
1-9 m
9-16 m
TAK
przysłona
pochylenie z redukcją
czułości
J-Y( ST) Y 2 x 2 x 08 lub YR 4 x 0,8
J-Y(ST)Y 2x2x08 lub YR4 x 08
max 8
max 8
max 8 na kanał
- 1 x przycisnąć = czas opóźnienia 1 x przycisnąć = czas opóźnienia 1 x przycisnąć = czas opóźnienia

patrz dzielnik mocy
15A
zgodnie zEN 55015
TAK
IP 55
-25°C / +55°C
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
patrz dzielnik mocy
2,4 m
0,5-3 m
3-9 m
9-16 m
przysłona
przez pochylenie

Przewód sensora systemowego
Liczba sensorów
Ulepszone pole det. na wprost czujnika
Funkcja dodatkowa przycisku
(zestyk rozw. ) w dopr.: przyciski =
Nr zamówienia (śnieżnobiały)

0151 09

015029

0152 09

0155

0159

Uwaga przy podłączeniu lamp energooszczędnych i
steteczników elektronicznych zwrócić uwagę na
wysokie prądy włączeniowe. Przydatność urządzeń
sprawdzić przed zastosowaniem, w przeciwnym
razie zastosować ogranicznik prądu włączeniowego!
Wykluczyć źródła zakłóceń jak np. lampy lub
ogrzewanie w polu wykrycia.

Rysunek wymiarowy
38

60

66

L1

N

117

ca.
Min.

94

92

System-Leistungsteil
-

+

LUX

110

Best.Nr. 0159

SystemLeistungsteil

2
10

1

10

LUX

Lx1 S1

-

LUX

+

Lx2 S2

68
4 TE

Rzut poziomy
(widok z góry)
obszaru wykrywania

ca.
Min.

80

68

S

180°

240°

4 TE

Elementy łączące

22m

Montaż czujnika ruchu. Dla optymalnego
wykrycia należy zamontować czujnik ruchu
w kierunku chodzenia

32m

20m

Optymalnie

Nieoptymalnie

Błędnie

16m

16m
144 Elementy łączące

168 Elementy łączące

Boczny przedni
widok pola wykrycia

Zasięgi

16m
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9m

3m

2,4m

2,4m

Promienie
wykrycia są
optymalnie
rozdzielone.

16m

9m

1m

Promienie wykrycia
nie są optymalnie
rozdzielone.
Dochodzi do strat
zasięgu.

L1

5

1

80

Lx

80

80

10

80

ca.
Min.

1

System-Leistungsteil

N
5

1

4

15

27

Mult
Senso
i
Syste
r
m

L1

15

27

L1

L1

5

1

L1

15

N

Promienie
wykrycia nie są
rozdzielone.
Czujnik ruchu nie
wykrywa obiektu
lub wykrywa go
za późno.

-

+
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CZUJNIKI RUCHU − WSKAZÓWKI MONTAŻU
Kontrola większych obszarów
Przy kontroli dużych zasięgów (place, długie korytarze) przy których pole wykrywalności pojedynczego czujnika nie wystarcza, należy zastosować
czujniki z członem wykonawczym albo system czujników, przy czym zakresy wykrywalności pojedynczych czujników/ sensorów systemowych
powinny się przecinać.
Łączenie równoległe czujników nie jest polecane, ponieważ przez to może dochodzić do tak zwanych efektów zmiany (po krótkim wyłączeniu
wynoszącym ok. 3 sekundy znowu włączone).

Efekt zasłony i optymalizacja zasięgu
Zasięg czujnika można precyzyjnie ustawić poprzez pochylenie czujnika w dół.
Używając czujnika 240 lub czujnika systemowego 240 można dodatkowo optymalizować
wykrywalność przez redukcję czułości.

Miejsce montażu
Czujnik powinien być zainstalowany w takim miejscu,
aby być chroniony przed bezpośrednim działaniem
deszczu, ponieważ krople deszczu na soczewce mogą
spowodować niepożądane załączenie. Dzięki specjalnej
folii ochronnej przed czujnikiem ruchu jest on chroniony
przez wpływami termicznymi.

Podczas montażu
Przy montażu czujnika należy uważać, aby soczewka
czujnika nie była poddana bezpośredniemu działaniu
światła słonecznego (sensor może zostać uszkodzony)
Przy poziomym położeniu czujek obszar wykrywalności
jest ukierunkowany wprost na słońce (patrz rysunek).
Zaleca się dlatego, aby czujka aż do momentu instalacji
była zabezpieczona.

Wyposażenie
Dzięki użyciu dodatkowego osprzętu montażowego
można umocować czujniki także w trudno dostępnych
miejscach np. na sufitach, masztach, na narożnikach.

System czujników
W instalacjach, gdzie jedno obciążenie jest załączone przez kilka czujników stosuje się system czujników. Schemat powinien być połączony jak niżej.

Połączenie:
Uwaga!
Każdy czujnik systemowy zawiera czujnik
natężenia światła, ale tylko jeden czujnik w
systemie może być podłączony ( zacisk "Lx").
Tylko ten czujnik natężenia światła mierzy i
przekazuje wartość natężenia do łącznika
grupowego, który tę wartość analizuje.
Na rysunku 1 i 2 jest zaznaczony sensor
systemowy z włączonym czujnikiem jasności.
Przyłączenie wielu łączników grupowych do
jednego czujnika jest niedopuszczalne powstają błędy. Dla zwiększenia
dopuszczalnego obciążenia załączeniowego
użyć przekaźnika.

Ułożenie
Połączenie równoległe czujników
zgodnie z rysunkiem 1 albo gwiaździście z rysunkiem 2.
Dopuszczalne jest również połączenie
mieszane.
Dla połączenia sensorów systemowych
polecany jest przewód
telekomunikacyjny, np. JY-ST-Y 2x2x0,8
lub YR 4x0,8.

Diagnoza LED
Aby osiągnąć możliwość przetestowania działania
systemu czujniki są wyposażone w kontrolne diody LED.
Dioda LED zapala się, gdy każdy czujnik wykryje ruch,
niezależnie od jasności. Korzystając z tego można
sprawdzić zasięg każdej czujki bez załączania obciążenia.

T 23

Zaciski przyłączeniowe:
+,- : zasilanie sensora napięciem 15V=.
S : sygnał sensorów systemowych
Lx : sygnał wyjściowy czujnika jasności przy
sensorach systemowych
Lxo: nie podłączony zacisk, który może być
użyty do podłączenia sygnałów LX
w pętlę.

Zabezpieczenie przed pełzaniem
Czujnik 240 jak również sensor systemowy 240 dysponuje
oddzielnym zabezpieczeniem przed podczołganiem.
Przez to jest także ruch pod czujnikiem aż do ściany
domu do wykrycia.
Te oba czujniki pozwalają osiągnąć jeszcze wyższy
standard bezpieczeństwa.

CZUJNIKI RUCHU − WSKAZÓWKI MONTAŻU
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ŚCIEMNIACZE ŚWIETLÓWEK/TECHNIKA 1−10 V
Urządzenia sterujące 1 - 10 V
W technice oświetleniowej są używane coraz częściej elektroniczne stateczniki i
transformatory, które są wyposażone w wejścia sterujące 1-10 V. Jeśli z wejściami
sterującymi 1-10 V jest połączone więcej niż jedno urządzenie, to ich jasność może
być nastawiona z jednego centralnego miejsca za pomocą potencjometru
elektronicznego.
Za pomocą sterownika grupowego natężenie światła może być ustawiane indywidualnie.
Urządzenie sterujące 1-10 V firmy Berker oraz sterowniki grupowe pozwalają na
włączanie-wyłączanie napięcia sieciowego oraz do płynnego nastawiania napięcia
sterującego na wejściu elektronicznych stateczników i transformatorów.
Potencjometr elektroniczny jest zbudowany podobnie jak zwykłe ściemniacze, do
zamontowania z płytką centralną i ramką.

maksymalnie 5 dwulampowych
stateczników elektronicznych, 10
jednolampowych stateczników
elektronicznych może być włączonych
bez dodatkowego przekaźnika
(zabezpieczenia albo ogranicznika
prądu załączeniowego.

Przykład:
Suma prądów sterujących elektronicznego statecznika może wynosić np. przy
elektronicznym potencjometrze max 10V 40 mA a suma prądów obciążeniowych
elektronicznego statecznika (uwzględniając prądy początkowe)max 6A.
Uwzględnić dane producenta świetlówek i stateczników elektronicznych, odnośnie
prądów sterujących i obciążeniowych (z prądami początkowymi).
Typ: EVG 2 x 58 W, prąd sterujący IST = 0,5 mA na elektroniczne stateczniki.
Prąd obciążeniowy IL = 0,55 A na elektroniczny statecznik
Możliwe jest załączenie max 80 elektronicznych stateczników.
IST = 80 x 0,5 mA = 40 mA - prąd statecznika
IL = 80 x 0,55 A = 44 A - prąd obciążeniowy
Wynik:
Zestyk sterujący jest obciążony całkowicie.
Ponieważ elektroniczne stateczniki mają w obwodzie wejściowym kondensator
elektrolityczny, należy się liczyć z wysokimi prądami włączeniowymi. Jeżeli będzie
przekroczona dopuszczalna ilość elektronicznych stateczników(patrz tabela) musi
być użyte zabezpieczenie do włączania elektronicznych stateczników albo musi być
zaciśnięty ogranicznik prądu włączeniowego nr zamówieniowy 0185 w szereg przed
każdym elektronicznym statecznikiem.
Maksymalna liczba elektronicznych stateczników, które mogą być włączane bez
dodatkowych zabezpieczeń.
Elektroniczny potencjometr 1-10 V

15 dwulamp. ststecz. elektron. 42W
30 jednolamp. statecz. elektron. 42W
13 transformatorów Berker Tronic
Elektroniczny poten.
przycis.-obrotowy 1-10

5 dwulamp. elektronicz. balastów 42W
10 jednolamp. elektronicz. balastów 42W

289610

5 dwulampowych 42 W i 10
jednolampowych 42 W

Do dalszych rozszerzeń.
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TECHNIKA 1−10 V
Transformator Tronic 1-10 V z interfejsem i elektronicznym statecznikiem w połączeniu ze sterownikiem ściemniającym 1-10 do zabudowy

535331

do dalszych rozszerzeń np.
łącznika przyciskowego IR
z ciągłym impulsem, łącznika
przyciskowego IR poczwórnego
z długotrwałym impulsem do
zabudowy

Sterownik ściemniający 1-10V do zabudowy ze wzmacniaczem sygnału 1-10V

535331

Sterownik ściemniający 1-10V do zabudowy / sterowanie zależne od światła dziennego

535331

sterowanie statecznikiem elektronicznym
świetlówek poprzez sterownik ściemniający
1-10V do zabudowy zależnione od światła
dziennego poprzez Mini czujnik optyczny.
Wybór pracy następuje poprzez łącznik
zmienny podwójny.

Transformator Tronic 20-105 W z interfejsem 1-10 V
W nowoczesnych instalacjach oświetleniowych lampy są coraz częściej wyposażone
w stateczniki elektroniczne ( lampy wyładowcze) lub transformatory elektroniczne
(niskonapięciowe lampy halogenowe) z wejściami sterowniczymi 1-10 V. Pozwala to
na komfortowe ściemnianie odwodów dużej mocy z centralnego punktu lub stanowisk
lokalnych. Stosując transformatory Tronic z wejściem sterującym 1-10 V możemy za
pomocą 1 potencjometru elektronicznego sterować układem złożonym z 50 takich
transformatorów a przy zastosowaniu sterownika ściemniającego 1-10 V do zabudowy
transformatorów do 250. Możliwy jest także tryb mieszany ze sterownikiem
ściemniającym 1-10 V do zabudowy. Przy opracowywaniu urządzenia należy oddzielnie
traktować prądy sterujące i obciążeniowe.
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STATECZNIKI ELEKTRONICZNE/TRANSFORMATORY TRONIC
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TRANSFORMATORY TRONIC
Zapakowane przewody
o d³ugoci oko³o 240
mm

~

L
N

N

Nr zamówieniowy 2921 20-105 W

L

SEC AC
12 V ~

SEC AC
12 V ~

PRI AC
230 V ~

Nr zamówieniowy 297401 20-105 W / 2976 20-150 W

Zaciski rubowe do przewodu o przekroju do max. 2,5 mm2

Zaciski rubowe do przewodu o przekroju do max. 2,5 mm2

Nr zamówieniowy 2927 35-105 W
L
N

L
N

Nr zamówieniowy 2977 20-105 W

L

L

Zaciski rubowe do przewodu o przekroju do max. 2,5 mm2

Nr zamówieniowy 2972 50-200 W

N

+ 1 - 10 V
-

L

Zaciski rubowe do przewodu o przekroju do max. 2,5 mm2

N

SEC AC
12 V ~

PRI AC
230 V ~

L

SEC AC
12 V ~

PRI AC
230 V ~

L
N

Zapakowane przewody
o d³ugoci oko³o 240 mm

N

Zaciski rubowe do przewodu o przekroju do max. 2,5 mm2

N

d³ugoci oko³o
240 mm

SEC AC
12 V

Nr zamówieniowy 2980 20-70 W
L
N

L
N Zapakowane
przewody o

PRI AC
230 V~

PRI AC
230 V ~

L
N

Nr zamówieniowy 2918 20-70 W

PRI AC
230 V

Zapakowane
przewody o
d³ugoci oko³o
240 mm

SEC AC
12 V

Nr zamówieniowy 2915 10-40 W

Zaciski rubowe do przewodu o przekroju do max. 2,5 mm2

Modu³ zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem
L
N

0142

SEC AC
12 V ~

PRI AC
230 V ~

2874

z.B.
2874

L2

L

Jeden modu³ ochrony przed
przeci¹¿eniem wystarcza do 10
transformatorów Tronic. Przy
ciemniaczach w³¹czyæ modu³ ochrony
przed przepiêciami ³¹czeniowymi przed
ciemniaczem. (patrz rysunek)

L
A

N
Modu³ zabezpieczaj¹cy przed przepiêciami ³¹czeniowymi
230V +6% / -10%, 50 Hz
4,5 kA (1x)
1,0 kA (100x)
ok. 1000 V

Dane techniczne
Zmienne napiêcie znamionowe
Pr¹d pracy Is (8/20)
Napiêcie obni¿one Is (1kA)

SEC AC
12 V ~

ciemniacz obrotowy

L1

PRI AC
230 V ~

Transformatory Tronic s¹ zabezpieczone przed przebiciem max. do
napiêcia 1500 V. Dla ochrony przed wy¿szymi przepiêciami (które
wystêpuj¹ np. przy w³¹czaniu wietlówek, lamp wy³adowczych i innych
indukcyjnych obci¹¿eñ) nale¿y zainstalowaæ dla transformatorów
Tronic i tych odbiorników oddzielne obwody obci¹¿aj¹ce. Dla urz¹dzeñ
tego typu poleca siê zastosowaæ dodatkow¹ ochronê przed
przepiêciami.

Modu³ zabezpieczaj¹cy przed przepiêciami ³¹czeniowymi
-25°C do +80°C
przewód giêtki 1,5 mm2 200 mm
0142

Temperatura pracy
Przy³¹cza
Nr zamówieniowy

D³ugoæ przewodu strony wtórnej
Maksymalna dopuszczalna d³ugoæ przewodu strony wtórnej transformatora wynosi 2 m
uzasadnienie

N
L
N

Nale¿y uwa¿aæ na gwiadziste
rozdzielenie i równ¹ d³ugoæ przewodów
aby unikn¹æ ró¿nic jasnoci

Tronic - Trafo
20 - 150W
2971

prim : AC 230V 50/60Hz
sek.: AC 11,7V eff
cos f = 0.97 max 12.5 A
20-150 W ta = 50°

AC
12V~

L

AC 230V

Dotrzymanie normy DIN VDE EN 55015 (Eliminacja
zak³óceñ radiowych). Przy niezachowaniu zalecanej
d³ugoci przewodu dochodziæ mo¿e do zak³óceñ
w urz¹dzeniach radiowych, liniach telefonicznych
itp. Przy zastosowaniu 6 krotnego rozdzielacza
moc przesy³owa jest rozdzielana na kilka ga³êzi
i minimalizowana.

Lg < 6 x 2 m
Spadek napiêcia na przewodzie wtórnym przy 40 kHz.
Mo¿liwie nie u¿ywaæ pojedynczych przewodów! Lub
skrêciæ przewody, aby zmniejszyæ pojemnoæ linii
Teoria przewodów

N

Tronic - Trafo
prim : AC 230V 50/60Hz

20 - 150W
2976

sek.: AC 11,7V eff
cos f = 0.97 max 12.5 A
20-150 W ta = 50°

12V~

N
L

AC 230V

L

AC

Zjawisko naskórkowoci
Niska czêstotliwoæ 50 Hz
Elektrony p³yn¹ ca³ym
przekrojem przewodu

Reaktancja pojemnociowa Xc w zale¿noci od czêstotliwoci f

Xc
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Wysoka czêstotliwoæ 40 kHz
2,5
Elektrony napieraj¹ z j¹dra przewodu na
zewn¹trz, przekrój poprzeczny przewodu
nie jest ca³kowicie wykorzystany.
Nastêpstwo: podwy¿szenie oporu.

5

10

15

20

25

30

35

f
40

Typ: wybieraæ giêtkie przewody

230 V

N
L
N

AC 230V

L

Nie krzy¿owaæ i nie uk³adaæ równolegle przewodów pierwotnych i wtórnych,
poniewa¿ wtedy eliminacja zak³óceñ radiowych nie jest aktywna.
Dla unikniêcia szumów zak³óceniowych w np. radiu, linii telefonicznej, itp.

Tronic - Trafo
20 - 150W
2971

prim : AC 230V 50/60Hz
sek.: AC 11,7V eff
cos f = 0.97 max 12.5 A
20-150 W ta = 50°

AC
12V~

Warunek:

T 28

Zmienne napiêcie znamionowe
Napiêcie efektywne
Pr¹d sieciowy

Wspó³czynnik mocy l
Wspó³czynnik sprawnoci
Liczba lamp

Obudowa
Temperatura obudowy

Waga
Po¿ar / wy³¹czenie
Odpornoæ na zwarcie
Ponowne uruchomienie
Zabez. przed przeci¹¿eniem i przegrzaniem
Izolacja ochronna
Bezpieczeñstwo
Zabezpieczenie radiowe
Przewód zalecany H 05 W - F 2 x ...
Bieg ja³owy
Zabezpieczenie przed przepiêciem z sieci
P³ynne za³¹czanie
Znak kontrolny

VDE

10

Mo¿liwoæ monta¿u w meblach
Daj¹cy siê ciemniaæ / obcinanie fazy
Daj¹cy siê ciemniaæ / wycinanie fazy
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X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
(X)
X

X

X
11,8
X

X
X

X

X
11,7

X
11,7

X

X

X
X
8
4
2
1

X
X
17
7
3
2
1

X
X
14
7
3
2
1

X
X
X

X
X

X
X

65
X
X
X
X
X
X
X
0,75
X
X
X
X
X
X

X
X

70
X
X
X
X
X
X
X
0,75
X
X
X
X
X
X
X

X

150
X
X
X
X
X
X
X
1,5
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

(X)

X

X

X

(X)
11,3

X
11,8

(X)

(X)

(X)

X

X
92%
21
10
5
3
2
1
1
X
X

X
X
21
10
5
3
2
1
1
X
X

X
X
21
10
5
3
2
1
1
X
X

X
X
21
10
5
3
2
1
1
X
X

[X]

(X)

(X)

X

160
X
X
X
X
X
X
X
1,5
X
X
X
(X)
(X)
(X)

150
X
X
X
X
X
X
X
(1,5)
X
X
X
X
X
X
X

150
X
X
X
X
X
X
X
1,5
X
X
X
X
X
X
X

220
X
X
X
X
X
X
X
1,5
X
X
X

X
50Hz
11,8 11,8

50 - 200 W
Nr.: 2972

35 - 105 W
Nr.: 2927

X

20 - 150 W
Nr.: 2976

20 - 105 W
Nr.: 297401

X

20 - 105 W
Nr.: 2977

20 - 105 W
Nr.: 2921

Moc znamionowa / Temperatura otoczenia

Forma budowy - kubiczna
Zaciski rubowe
(X) = tylko strona pierwotna
Zabezpieczenie przed wyrwaniem
10-40 W przy temp. otoczenia 50 °C
20-60 W przy temp. otoczenia 50 °C
20-70 W przy temp. otoczenia 40 °C
20-70 W przy temp. otoczenia 50 °C
20-105 W przy temp. otoczenia 50 °C (45°C)
20-150 W przy temp. otoczenia 50 °C
50-200 W przy temp. otoczenia. 50 °C
230 V~(tak¿e 240), 50/60 Hz
przy 230 V~
przy 40 W, 0,18 A przy 230 V~
przy 70 W, 0,33 A przy 230 V~
przy 105 W, 0,49 A (0,45 A) przy 230 V~
przy 150 W, 0,71 A przy 230 V~
przy 200 W, 0,95 A przy 230 V~
0,96
95%
5Wx
10 W x
20 W x
35 W x
50 W x
75 W x
100 W x
odporna na uszkodzenia, termostabilna
nieprzelewalna, naprawialna
przy 40 W max. 75 °C
przy 60 W max. 75 °C
przy 70 W max. 70 °C
przy 70 W max. 90 °C
przy 105 W max. 75 °C (80 °C) [90°C]
przy 150 W max. 75 °C
przy 200 W max. 65 °C
ok. w gramach
od strony wejcia w przypadkach powstania b³êdu
elektroniczne wy³¹czanie
automatycznie po usuniêciu b³êdu
przez regulacjê mocy
klasa ochrony II
VDE 0860 (07 12/24)
VDE 0875 czêæ druga
wtórny: max. 2 m (1 m), przynajmniej 2 x mm2
zabezpieczony
zgodnie z WDE 0712 czêæ 25
przeci¹¿enia pr¹dowe
V
D E (X) = wymagany
(X) = wymagany
M
M
(X) = wymagany
ze ciemniaczami Tronic i uniwersalnymi
z niskonapiêciowymi ciemniaczami

20 - 70 W
Nr.: 2980

Wykonanie

20 - 70 W
Nr.: 2918

Transformator Tronic

10 - 40 W
Nr.: 2915

TRANSFORMATORY TRONIC − PRZEGLĄD

X
X
X

X
X
X

X
X
11,7

X
X
X
30
15
7
4
3
2
1
X
X

X
190
X
X
X
X
X
X
X
(2,5)
X
X
X
X
X
X
X

X
X
11,5

X
X
X
40
20
10
5
4
2
2
X
X

X
420
X
X
X
X
X
X
X
2,5
X
X
X
X
X
X
X

TRANSFORMATOR ŚCIEMNIAJĄCY TRONIC
Transformator ściemniający Tronic
Rozszerzenia mocy transformatora ściemniającego Tronic

Transformator ściemniający Tronic
Rozszerzenia mocy transformatora ściemniającego Tronic

Transformatory ściemniające Tronic i rozszerzenia mocy transformatora ściemniającego
Tronic nadają się do zasilania lamp halogenowych niskonapięciowych. Transformatory
ściemniające Tronic mogą być włączane i ściemniane jednym lub wieloma łącznikami
przyciskowymi "zestykami zwiernymi".
Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza transformator Tronic. Dłuższe naciśnięcie
ściemnia lub rozjaśnia oświetlenie bezstopniowo. Dzięki pamięci jasności ostatnio
nastawiona wartość jasności pozostaje zapamiętana do następnego włączenia.
Podłączenie do 5 rozszerzeń mocy do transformatora ściemniającego Tronic następuje
poprzez przyłączenie wejścia sterującego rozszerzenia mocy z wyjściem sterującym
transformatorów ściemniających Tronic.
Każde rozszerzenie mocy ma również wyjście sterujące do którego może być
przyłączonych do 5 rozszerzeń mocy.
Maksymalnie dająca się ściemnić moc jest ograniczona przez miejscową elektrownię
i łącznik ochrony mocy. Zasięgnąć stosownej informacji w elektrowni. Wszystkie
urządzenia muszą być podłączone do tej samej fazy. Maksymalna długość
pojedynczego przewodu sterującego między urządzeniami nie może przekraczać
20 m. 230V i przewody sterujące muszą być rozłożone oddzielnie od przewodów
wtórnych, tzn. należy unikać punktów krzyżujących się i rozłożeń równoległych.
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ŁĄCZNIK CZASOWY

lampy żarowe i wysokonapięciowe lampy halogenowe
niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami Tronic 750W
konwencjonalne transformatory (min w 85% obciążone)
łączne obciążenie wraz ze stratą mocy transformatora
nie może przekraczać 500 VA
świetlówki niekompensowane 500 VA
równolegle kompensowane 400 VA
połączenie podwójne 1000 VA

533335

Połączenie rozszerzeń do np.
mechanicznego łącznika
przyciskowego (łącznik
seryjny, dwa łączniki zwierne)
Uwaga na wysokie prądy łączeniowe
przy przyłączeniu lamp
energooszczędnych i elektronicznych
stateczników (EVG)
Sprawdzić przydatność urządzenia
przed zastosowaniem, zastosować
ogranicznik prądu włączeniowego

Połączenie rozszerzeń do np.
mechanicznego łącznika
przyciskowego (łącznik seryjny,
dwa łączniki zwierne)

lx

bezpotencjałowy
zestyk łącznika
zwiernego

Łącznik czasowy
Łącznik czasowy umożliwia zaprogramowane, sterowane czasowo podłączonych
obciążeń do 1000 W. Dodatkowo istnieje możliwość włączania oświetlenia przez
sensor ściemniający zależnie od jasności. Dzięki możliwości regulacji Astrofunkcji
o +/- 1 h 59 minut czasy włączenia lub wyłączenia mogą być dopasowane do wschodu
i zachodu słońca danej miejscowości.
Dzięki funkcji zegara oświetlenie jest włączane na ustawiony uprzednio czas wynoszący
od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut.
Przez wejścia rozszerzeń można za pomocą łącznika seryjnego ręcznie włączać
i wyłączać obciążenie. Ręczna obsługa ma zawsze pierwszeństwo.
Astrofunkcja
Po aktywowaniu funkcji astro czasy załączanie przypadające na okres światła dziennego
wykonywane o zachodzie słońca. Czasy załączania zaprogramowane po zachodzie
są realizowane. Czasy wyłączania zaprogramowane po wschodzie słońca wykonywane
są w momencie wschodu słońca. Czasy wyłączania zaprogramowane po wschodzie
słońca są realizowane.
Poniższy rysunek przedstawia krzywą astro dla 12 do 40 tygodnia kalendarzowego
uwzględniając przesunięcie czasu letniego +1 godz. (Użytkownik musi przełączyć
zegar na czas letni.)
Funkcja zmierzchowa (tylko przy nasadce z przyłączem sensora):
Funkcja zmierzchowa jest włączana ok. 90 minut przed zachodem słońca (patrz linia
astro). Około 4 minuty przed przekroczeniem nastawionej wartości jasności włączane
jest oświetlenie.
Astrokrzywa dla łącznika czasowego
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Cechy funkcji:
- obsługa przez 4 przyciski klawiszowe
- 2 niezależne pamięci programu na łącznie 18 czasów załączenia (np. 9 czasów
włączenia i 9 czasów wyłączenia)
- funkcja zegara (funkcja odliczania Countdown)
- funkcja losowa
- astrofunkcja z indywidualną możliwością przesunięcia 0 +/- 1 godzinę 59 min
- sensor zmierzchowy z regulacją
- przełączanie czas letni/czas zimowy
- kierowanie włączaniem/wyłączaniem wejść stanowisk dodatkowych przez łącznik
przyciskowy z 2 łącznikami zwiernymi. Dla połączeń krzyżowych i zmiennych.
- Możliwość powrotu do ustawień fabrycznych
- Rezerwa trybu pracy do 24 godzin (nie wymagający konserwacji bez baterii)
- Ręczna obsługa jest zawsze możliwa

REGULATOR TEMPERATURY ZE STEROWANIEM CZASOWYM
Z ZESTYKIEM ZMIENNYM
Regulator temperatury pomieszczenia sterowany czasowo
Regulator temperatury pomieszczenia sterowany czasowo służy do regulacji temperatury
w zamkniętych pomieszczeniach takich jak mieszkania, szkoły, warsztaty.

Miejsce montażu
Zaleca się montaż naprzeciwko źródła ciepła na przeciwległej ścianie.
Cechy regulatora temperatury sterowanego czasem

Wysokość montażu ok. 1,5 m nad podłogą.

do ogrzewania pomiesz. (np. przez sterowanie zaworem ogniowym lub regulacyjnym)

Unikać ścian zewnętrznych, ciągu okien i drzwi.

do ogrzewania podłogowego przez regulację temp. pomieszczenia z ograniczeniem
temperatury podłogi przy pomocy podłogowego czujnika temp.

Nie instalować regulatora wewnątrz ścian regałowych lub za zasłonami
i podobnymi osłonami.

do ogrzewania podłogowego przez regulację temperatury podłogi przy pomocy
czujnika temp. podłogi

Ciepło obce wpływa na dokładność regulacji.

regulator Fuzzy z wyjściem PWM (modulacja szerokości impulsu)

Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego, bliskości urządzeń
telewizyjnych, radiowych, grzewczych, lamp, kominków i rur grzewczych.

do zastosowania także jako regulator dwupołożeniowy (np. dla bojlera gazowego)
samoucząca się krzywa ogrzewania (żądana temp. jest osiągana w nastawionym
czasie), wyłączalna

Jeśli regulator będzie zamontowany razem ze ściemniaczem we wspólnej ramce,
odstęp między nimi powinien być możliwie duży. Regulator musi się znajdować
pod ściemniaczem.

5 nastawialnych programów(3x ogrzewanie pomieszczenia, ogrzewanie podłogowe
i ogrzewanie podłogowe z ograniczeniem)
3 nastawialne temperatury (komfort, standard, noc)
6 wybieralnych czasów dla każdego dnia jako program tygodniowy, każdy czas
może być przyporządkowany 1 z 3 temperatur, tworzenie bloków.
jeden dodat. program (na szczególne okazje jak święta czy urlop) do progr. tygod.
sterowanie ręczne do:
− zmiany temperatury do początku następnego programu
− długotrwałej zmiany temperatury
zabezpieczenie (przez kombinację klawiszy regulator temperatury może zostać
zablokowany)
zabezpieczenie przed mrozem na nastawiony czas (1−199 dni np. przy urlopie),
potem kontynuacja programu tygodniowego

Obciążalność zestyku

funkcja Party ( temperatura wieczorna jest zachowana na dalsze 3 godziny) z ręczną
zmianą temperatury
licznik godzin eksploatacji (1 9999 godzin jest wykonywany czas zapotrz. na ciepło)
ochrona zaworu pompy (wyjście jest aktywowane codziennie na 3 minuty) wyłączalna
wskaźnik temperatury pomieszczenia lub temp żądanej, przełączalny
kompensacja wskaźnika temperatury jest możliwa (na indywidualne życzenie)
przełączanie pomiędzy ogrzewaniem i chłodzeniem (dla chłodzenia podłogowego)
przy chłodzeniu samoucząca krzywa ogrzewania nie jest aktywna
przejrzysty wyświetlacz z równoczesnym przedstawianiem temperatury pomieszczenia,
czasu, dnia tygodnia, sposobu napędu, strefy czasowej, strefy temperaturowej
skraplanie

możliwość podłączenia czujnika podłogowego/czujnika zewnętrznego. Przez to
regulator może np. może być zainstalowany w innym pomieszczeniu.

2043 xx

Czujnik podłogowy należy zainstalować w pustej rurze w podłodze, tak aby znajdował
się on między dwoma przewodami grzewczymi. Przy włożonym czujniku podłogowym
jest pokazywana temperatura podłogi (wartości czujnika zobacz na regulatorze
temperatury podłogowej)

Przedstawienie 3 temperatur przez 6 zakresów czasów dniowych. Urządzenie rozpoznaje
samodzielnie, kiedy musi się rozpocząć proces ogrzewania, aby na nastawiony czas
żądana temperatura powietrza była osiągnięta (samoucząca się krzywa ogrzewania).
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REGULATORY TEMPERATURY

2026 xx

2034 xx
2030 xx

2031 xx
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ROLLOTEC® PRZEKAŹNIK ROZDZIELAJĄCY

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Prąd załączania
Pobór prądu (praca)

230 V~, 50/60 Hz
przy cos fi =0.6 max 3A
przy cos fi =1 max 3A
10 mA

RolloTec przekaźnik rozdzielający p/t oraz DMS
Czas załącznia Góra/Dół
Zaciski
Wymiary (szer. x wys. x gł.) p/t
DMS

min. 0.5 sek.
śrubowe 0.5 do 2.5 mm2 lub 2x1.5 mm2
50x52x22 mm
45x71x42 mm
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ROLLOTEC®
Kombinacje RolloTec® 9 nasadek dla 4 mechanizmów
Przycisk RolloTec®
Komfort z przyłączem
czujników

Przycisk RolloTec®
Komfort

Przycisk pamięci
RolloTec®

Przycisk z pamięcią
RolloTec® z przyłączem
czujników

Radiowy Przycisk
RolloTec® z przyłączem
czujników

Przycisk
radiowyRolloTec®

Łącznik czasowy
RolloTec® z przyłączem
czujników

Łącznik czasowy
RolloTec®

Łącznik czasowy
Easy RolloTec®

Prog Zufall Astro
PROG
MAN
AUTO

Mo Di Mi Do Fr Sa So

B
C

Aut./Man.

Sterownik RolloTec®
standard bez wyjść
dla rozszerzeń

Sterownik RolloTec®
Komfort z wyjściem
dla rozszerzeń

2925

1
N

L

Sterownik RolloTec®
standard bez podłączenia
przewodu zerowego

2975

2N

Mode

Sterownik
RolloTec® Komfort
z wejściami dla
rozszerzeń do
napędu prądu
stałego

2911

L

Set

L

W

Prog Zufall Astro
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

A

Uhrz.
Dat.

S

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

A
B
C

Uhrz.
Dat.

W

Set

Mode

S

Set

297501

1

2

M

Sterownik Rollotec® Komfort dla napędu prądu stałego
Sterowanie pojedyncze
L
N
Sterowanie pojedyncze

Do zasilania sterownika RolloTec® komfort dla napędów prądu stałego i sterowników
rozszerzeń musi być zastosowany zasilacz 24V SELV.
Sterownik RolloTec® Komfort
Zacisk jest załączony do napędów prądu stałego
297501
do nasadek z
przyłączem czujników
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Magnes / szkło
Słońce /
Masa zmierzch
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Zasilacz 24V =
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Silniki prądu stałego powinny być podłączone równolegle
Maks. prąd włączeniowy sterownika RolloTec® Komfort
do napędów prądu stałego wynoszący 3A nie może być
przekraczany.

297501

Brak rozszerzeń
zasilanychnapięciem 230V.

24V = sygnał
+ rozszerzenia zmiana
biegunów

=
=

Sterowanie centralne za pomocą rozszerzenia RolloTec®
Sterowanie grupowe Sterowanie pojedyncze
297501

Sterowanie pojedyncze za pomocą rozszerzenia mechanicznego
L
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Sterowanie pojedyncze
Rozszerzenie
297501
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Sterowanie grupowe Sterowanie pojedyncze
297501
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Zasilacz 24V =
Sterowanie pojedyncze
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Rozszerzenie sterownika RolloTec®
może być zasilane także z innego
zasilacza 24V niż sterownik RolloTec®
sterowania centralnego
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Sterowanie pojedyncze za pomocą roszerzeni RolloTec®
L
N
Rozszerzenie Sterowanie pojedyncze

~~

~~

Zasilacz 24V =

Jak długo sygnał podnoszenia 1 i 2 jest podawany na
wejściu rozszerzenia, tryb nie może być ustawiany ręcznie
przy urządzeniu lub obsługiwany automatycznie

Zasilacz 24V =
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Dodatkowo
1
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Zasilacz 24V =
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Łącznik żaluzjowy klawiszowy użyty
jako rozszerzenie musibyć
zasilany tym samym napięciemjak
sterownik RolloTec®

53533520

Sterowanie pojedyncze

297501

Dodatkowo

*

Przy nowym zasileniu
oddzielić przewody

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Pobór prądu (spoczynek) ok.
Pobór prądu (praca) ok.
Zestyki przekaźnikowe
Prąd łączenia
Wejścia rozszerzeń
Zaciski przyłączeniowe
Nr zamówieniowy

=

~~

Zasilacz 24V =

Mechanizm Komfort RolloTec® do napędu na prąd stały
24V=, +/- 10% łącznie z tętnieniami resztkowymi
30 mA
100 mA
2 przekaźniki zmienne w przełączniku biegunowym
max. 3 A
dla 24V = sygnały zmiany biegunów
zaciski śrubowe do max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
297501

ROLLOTEC®
Sterowanie pojedyncze za pomocą sterowników RolloTec®
L
N

Sterownik RolloTec® Komfort
z wejściami rozszerzeń

1
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Sterownik RolloTec®
Komfort

Zacisk jest załączony do
nasadki z przyłączem
czujników

Sterowanie pojedyncze

2975

Do rozszerzeń: np. żaluzyjnego
łącznika na kluczyk, żaluzyjnego
łącznika, grupowego łącznika z 4
zestykami zwiernymi itp.

Sterowniki Rollotec®

L
N

Sterowanie pojedyncze

Podłączenia rozszerzeń także do
zewnętrznych czujników np.
wiatru, opadów, temperatury,
czujników ruchu itp.

Sterownik RolloTec®
Standard bez wejść
rozszerzeń

L

N

1

2N

Dane techniczne
Moduł Standard i Komfort RolloTec®
AC 230, 50/60 Hz , wymagany przewód zerowy
Napięcie znamionowe
max. 1 silnik 1000 W
Obciążalność
Wyjście przekaźnika
2 obciążone potencjałem zestyki zwierne (wzajemnie zablokowane)
Wyjścia rozszerzeń (tylko Moduł Komfort)
230V (nie używać przewodów niskoprądowych)
Czas przełączenia przy biegu ciągłym
1 sek.
Łącznik ochronny przewodu
max.16 A
Eliminacja zakłóceń
zgodnie z EN 55015
Zaciski przyłączeniowe
zaciski śrubowe do max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
Numer zamówieniowy
2925, 2975

Sterownik RolloTec®
Standard
2925

2975

N

L

L

Magnes / szkło
Słońce /
Masa zmierzch
Faza
Rozszerzenie
Silnik do
na dół
góry
Rozszerzenie
Silnik
do góry
na dół
Przewód
zerowy

Podłączenia rozszerzeń
także do zewnętrznych
czujników np. wiatru,
opadów, temperatury,
czujników ruchu itp.

L

Faza
Silnik do
góry
Silnik
na dół

Przewód
zerowy

Sterowanie pojedyncze za pomocą sterownika RolloTec® Komfort i rozszerzenia
Funkcja:
Sterownik RolloTec® nie podtrzyma napięcia,
klawisz przycisku musi być trzymany do momentu
osiągnięcia żądanej pozycji.
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L
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Sterowanie pojedyncze

Rozszerzenie:
Sterownik
Rollo Tec®
standard

5353 3520
czerw.

2975
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Sterowanie pojedyncze
2925

Rozszerzenie:
Sterownik
RolloTec®
standard

M

L

Funkcja:
Sterownik RolloTec® podtrzyma napięcie
w przypadku przyciśnięcia powyżej 1 sek.,
roleta automatycznie osiągnie pozycję końcową.

Dalsze rozszerzenia: np.
żaluzyjny łącznik na kluczyk,
żaluzyjny łącznik, grupowy
łącznik z 4 zestykami zwiernymi
itp.
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Sterownik RolloTec®: Sterowanie centralne i indywidualne na jednej fazie
L
N
Sterowanie centralne (grupowe)
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Przestrzegać poboru prądu
przez silniki. W przeciwnym
razie zasilić na nowo.
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Sterowanie indywidualne

Sterowanie indywidualne

Sterowanie indywidualne

Sterowanie indywidualne

2925

M

4

M

4

4

Sterownik
RolloTec®

Użycie pięciożyłowych kabli do połączeń między urządzeniami sterowniczymi jest wystarczające, także wtedy gdy sygnały czujników są przekazywane z centrali
do pojedynczych urządzeń sterowniczych. Do sterowania centralnego nie może być podłączony żaden silnik ze względu na napięcie powrotne.

Sterownik RolloTec®: Sterowanie centralne i grupowe na różnych fazach
L1
L2
L3
N
Sterowanie centralne

Sterowanie grupowe
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Sterowanie indywidualne

Sterowanie indywidualne

2975

2975

1
L

2N

2975

1

M

L

2N

M

L

do następnych
urządzeń sterowniczych
Sterowanie grupowe

Sterowanie indywidualne

2975

Przestrzegać poboru prądu
przez silniki. W przeciwnym
razie zasilić na nowo.
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Sterowanie indywidualne

2N
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M

do następnych
urządzeń sterowniczych

T 36

ROLLOTEC®
Sterownik RolloTec®: Praca przy zasilaniu z wielu obwodów

Możliwości podłączenia czujników do systemu sterowników RolloTec®

Istnieją różne możliwości podłączenia czujników (jasności / kontaktronu / czujnika zbicia szyby)
a) Przewód czujnika może być wyprowadzony z gniazda poprzez przedłużacz sterownika RolloTec® i dalej doprowadzony do kostki i na stałe zaciskany.
Na szaro oznaczony przewód ma być przyłączony od masy.
b) Przewód czujnika może być wprowadzony do torowiska przewodów, pomiędzy płytę nośną i gniazdo aż do bloku i na stałe zaciskany.
Na szaro oznaczony przewód ma być przyłączony do masy.
c) Wtyczka przewodu czujnika daje się nasadzić na odpowiednią końcówkę na dole przyłącza czujnika. Połączenie takie można zawsze przerwać, aby zapobiec
niechcianemu opadaniu (np. żaluzji drzwi balkonowych) (nie dotyczy to kontaktu magnetycznego). Na szaro oznaczony przewód ma być przyłączony od masy.
Funkcja ochrony przed słońcem: z sensorem jasności nr zamówieniowy 0169
Jeśli wartość natężenia światła słonecznego (20 000 Luxów; łącznik czasowy) przez 2
minuty przekracza nastawioną wartość, roleta automatycznie opuszcza się do momentu
aż czujnik zostanie przykryty, zaraz potem podnosi się kawałek do góry tak aby czujnik
był odkryty. Jeśli nastawiona wartość natężenia światła nie jest przekraczana przez 15
minut, roleta podnosi się do góry. Funkcja ochrony przed słońcem jest tylko wtedy
aktywna, jeśli żaluzje są podnoszone na biegu trwałym aż do osiągnięcia górnego
położenia. W celu przymocowania szkło przetrzeń np. spirytusem a czujnik środkiem
do mycia naczyń, potem zanurzyć w czystej wodzie i następnie nakleić na szybę.
Funkcja zmierzchu:
Funkcja zmierzchu (tylko przy łączniku czasowym) jest uruchamiana na ok. 90 minut
przed zachodem słońca (patrz astro -krzywa ). Około 5 minut po osiągnięciu
ustawionej wartości natężenia światła, żaluzje są opuszczane na dół.

Czujnik jasności RolloTec®
Czujnik jasności na przyssawkę

Przewód czujnika możliwie
oddzielić od przewodów 230V

lx
lx
lx
lx
Poprzez podłączenie natynkowego czujnika jasności RolloTec® może być realizowana funkcja
ochrony przed słońcem. Przy przekroczeniu nastawionej wartości natężenia światła w lx, roleta
zacznie się opuszczać, tak że widoczne będą tylko szczeliny w rolecie.

Czujnik zbicia szyby RolloTec®
Czujnik zbicia szyby RolloTec®
Czujnik zbicia szyby jest naklejany na szybę. Przy zbiciu szyby roleta automatycznie
opuszczana jest na dół i chroni w ten sposób pomieszczenia przed wpływem warunków
atmosferycznych oraz przed włamaniem.
Roleta pozostaje tak długo opuszczona, aż zostanie wydany rozkaz podniesienia do
góry przez system sterujący. Centralne rozkazy systemu nie są wykonywane i wartości
odczytywane przez czujnik słońca, jeśli jest on podłączony nie są brane pod uwagę.
Mocowanie: Umyć powierzchnię szyby np. spirytusem lub alkoholem metylowym, czujnik
Dla mocowania na szybę zaleca się
nakleić na szybę przy pomocy specjalnego kleju Fa. LOCTITE (patrz instrukcja obsługi)

Przewód czujnika możliwie
oddzielić od przewodów 230V

zastosowanie kleju do szkła i metalu
firmy Loctite.

Czujnik zbicia szyby można podłączyć na 2 różne sposoby
(patrz możliwości podłączenia czujników)
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ROLLOTEC®
Kontaktron
Przy otwieraniu okna roleta zamyka się, poprzez uruchomienie sterowania
indywidualnego roleta ponownie podnosi się. Skuteczna ochrona przed włamaniem
osiągana jest przez połączenie równoległe kontaktu magnetycznego i czujnika zbicia
szyby.
Podłączenie kontaktronu

Kontaktron

Adapter do czujników RolloTec®

Interfejs czujnika wiatru RolloTec®
Przełącznikiem czujników wybiera się
odpowiedni typ:
1 = Berker / Art. - Nr.: 0172
2 = Thies / Art. - Nr4 .2515.50.000
(ogrzewany)

Czujnik wiatru - Interfejs
- Nie montować czujnika wiatru RolloTec®
w zaciszu
- Należy zwrócić uwagę na właściwy
montaż
- Nałożyć pokrywę
- Czujnik wiatru jest odporny na
pogodę i może być wystawiony
bezpośrednio na słońce

Przełącznikiem obrotowym ustawia się wartości graniczne
Położenie
Przełącznika
Siła wiatru

Best.-Nr.: 017201

Sterownik RolloTec® z interfejsem i czujnikiem wiatru

Alarm wywołany przez czujnik wiatru ma najwyższy priorytet,
tzn. roleta zostaje podniesiona do góry i zablokowana do
momentu aż wiatr ustanie przynajmniej na 15 minut.
017201

Czas zadziałania: Po 15 sekundach od ustawienia wartości
roleta podnosi się do góry.

Kombinacja RolloTec® z czujnikiem opadów RolloTec®

Regulator temperatury RolloTec®
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M

018301

Poprzez przyłączenie czujnika deszczu do członu wykonawczego 2
zasłona (np. markiza)
zostaje chowana i zablokowana do momentu aż ustanie deszcz (po około 2 minutach
wilgoć z ogrzewanego czujnika deszczu odparowuje i zasłona zostaje odblokowana)

Poprzez przyłączenie regulatora temperatury pomieszczenia z zestykiem zwiernym do sterownika
RolloTec zasłona w zależności od temperatury będzie się rozkładać lub składać.
(np. w ogrodzie zimowym) Według życzenia nacisnąć 1 lub 2 .

RolloTec® w kombinacji z łącznikiem na kluczyk i czujnikiem / systemem czujników

Łącznik na kluczyk (dwubiegunowy łącznik żaluzji) daje się załączyć do czujników / systemu czujników, przez co przy niepowołanym zbliżeniu
się obcego do domu, rolety opuszczają się samoczynnie. Po przybyciu i uruchomieniu wyłącznika na kluczyk rolety podnoszą się do góry. Jako
sterowanie centralne może zostać użyty łącznik czasowy RolloTec®, tak że dla uniknięcia niebezpieczeństwa codziennie rano rolety byłyby
podnoszone do góry.

T 38

ROLLOTEC®
Sterowanie markizami przy pomocy czujników wiatru / jasności i opadów
Funkcja: Po przekroczeniu ustawionej jasności zasłona rozwija
się podczas opadów i / lub podczas silnych wiatrów
zasłona zostaje zwijana i blokowana do momentu, aż
ustaną opady i wiatr.
Priorytet: Wiatr i deszcz przed rozkazami wydawanymi ręcznie
oraz przez czujniki jasności.

RolloTec® - Przycisk z pamięcią
Przycisk z pamięcią posiada 2 funkcje. Przycisk roboczy i przycisk automatycznej
pamięci. Poprzez naciśnięcie przycisku (góra / dół) roleta jest rozwijana bądź zwijana.
Rozkaz zwijania lub rozwijania może zostać zapamiętany i za każdym razem poprzez
nowe aktualizowanie na nowo zapamiętywany. Rozkazy te są przechowywane w
pamięci i wykonywane codziennie o tej samej porze dnia.
Po naciśnięciu przycisku ręką rozbrzmiewa krótki system dźwiękowy wskazujący
obecny system pracy.
(Ustawienia, patrz na diagram obok)

Łącznik czasowy RolloTec® Easy
Łącznik czasowy RolloTec® Easy jest przewidziany jako proste urządzenie sterujące
roletami, żaluzjami lub markizami samodzielnie bądź centralnie.
Łącznik czasowy może być zaprogramowany na czas opuszczania i podnoszenia dla
dni tygodnia od poniedziałku do piątku i od soboty do niedzieli. Posiada podtrzymywanie
pamięci programu przez 6 godz. po zdjęciu łącznika czasowego RolloTec® Easy lub
zaniku zasilania Obsługa ręczna jest oczywiście w każdej chwili możliwa. Łącznik
czasowy easy nie przetwarza sygnałów rozszerzeń i czujników jak również poleceń
centralnych.
Automatyczny: zaprogramowane czasy otwarcia i zamknięcia są automatycznie
wykonywane.
Ręczny: czasy otwarcia i zamknięcia są ignorowane a otwarcie lub zamknięcie może
nastąpić tylko przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Jeśli czas jazdy jest ustawiony na 00:00 to nie jest on wykonwany. Dzięki temu osiąga
się to, że np. przy programowaniu na godz. 7:00 i 00:00
rolety są podnoszone
tylko rano. Żaluzja może być opuszczana wieczorem tylko ręcznie.
Szybkie programowanie umożliwia szybkie podanie czasu podnoszenia i/lub
opuszczania. Dzięki temu programowanie czasu włączenia zostaje uproszczone.
Klawisz i Prog trzymać równocześnie naciśnięte. Aktualny czas jest zapamiętany jako
czas opuszczania dla każdorazowo aktualnego przekroju tygodnia (pon - pt
lub sob - niedziela).
Jeśli klawisz i prog są równocześnie naciśnięte to samo obowiązuje dla czasu
podnoszenia.

Programowanie zegara RolloTec® Easy

komfort
sterowanie za pomocą 4 przycisków
wyświetlanie czasu następnego ruchu z uwzględnieniem
wszystkich aktywnych funkcji
3 pamięci programów A, B, C dla max 18 czasów ruchu
fabrycznie zaprogramowane czasy ruchów dla 2 pamięci (A,B)
funkcja losowa (zaprogramowane czasy są przesówane o +/- 15 minut)
funkcja Astro (automatyczne podnoszenie rolet o świcie
oraz opuszczanie o zmierzchu)
możliwość dostosowania czasu funkcji Astro +/- 2 godziny
funkcja Astro może być połączona z funkcją losową
automatyczna zmiana czasu letni/zimowy (może być wyłączona)
możliwośc nastawienia indywidualnego czasu ruchu rolety 1 sec. do 6 min.
możliwość ustawienia pozycji rolet/żaluzji po opuszczeniu 0.1 do 5 sek.
możliwość wyłączenia funkcji centralnych dla opuszczania
(zabezpieczenie przed niechcianym zamknięciem)
rezerwa zasilania ok. 4 godz.
czujnik siły wiatru poprzez wejścia zewnętrzne
(wyłacznie z mechanizmen RolloTec komfort)
dodatkowe informację łącznika czasowego z przyłączem czujników
funkcja ochrony przeciwsłonecznej (wykorzystanie czujnika zewnętrznego
oraz wewnętrznego)
oddzielne czasy ruchu dla czujnika zewnętrznego
funkcja zmierzchu (opuszczanie rolet o zmierzchu w połaczeniu z czujnikiem
natężenia oświetlenia,
podnoszenie rolet o świcie wyłacznie w połączeniu z natynkowym czujnikiem oświetlenia)
czujnik zbicia szyby
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możliwość dostosowania
1 sek. do 6 min. (standardowo 2 min.)
1774 .., 1775 ..

ROLLOTEC®

Programowanie zegara sterującego RolloTec® Komfort
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CZUJNIK DYMU
Ok. 600 osób (z tego 1/3 dzieci) umiera rocznie w Niemczech z powodu zaczadzenia, Właściwości
Niezależny od sieci na baterie (odporny na bieguny) sygnalizator dymu wg zasady
z czego większość dotyczy gospodarstw domowych. 95% ofiar zaczadzenia umiera
w fazie pożaru tlącego z powodu zatrucia gazami jak np. tlenek węgla czy dwutlenek
światła rozproszonego
węgla. Największe ryzyko powstaje nocą, ponieważ 70% ofiar zostaje zaskoczona
Kontrola baterii; bez baterii nie jest możliwe umocowanie na cokole.
podczas snu. Liczba przypadków śmiertelnych będąca dalszym skutkiem zaczadzenia
Ze wskazaniem wymiany baterii przez przynajmniej 30 dni
nie została tutaj uwzględniona, ale zdaniem ekspertów waha się w granicach 7000
Wskazanie zabrudzenia i zakłócenia
do 8000.Głównymi przyczynami około 200.000 pożarów w Niemczech są: brak
Z antystatyczną siatką ochronną przed owadami
wyposażenia technicznego, złe zachowanie człowieka oraz podpalenia.
Dokładnie zdefiniowany sposób wnikania dymu
Bez odpowiednich środków jak sprawdzone czujniki dymu, pożary mogą prowadzić
Wczesne, pewne rozpoznanie pożaru dzięki precyzyjnemu ustawieniu charakterystyki
do katastrofy. Około 5% prywatnych domów jest wyposażonych w czujniki dymu.
zadziałania.
W budowlach publicznych czujniki dymu stały się standardem ratującym życie.
Wysoka pewność pracy dzięki inteligentnej ocenie sygnału z pomieszczenia pomiarowego
Dopuszczony przez czujnik dymu RM.1 pracuje wg sprawdzonej zasady światła
Automatyczny test samoczynny całej elektroniki
rozproszonego (efekt Tyndalla) i reaguje na prawie niewyczuwalny dym, jaki występuje
Głośny ton ostrzegawczy wynoszący ponad 85 dB (A)/3m w przypadku alarmu
np. w fazie początkowej pożarów tlących lub otwartych. Głośna wbudowana syrena
Szeroki zakres temp. pracy -10° do +60° C
wywołuje natychmiast alarm, aby można było się w odpowiednim czasie zabezpieczyć.
Rodzaj ochrony IP43
Pomiar rozprzestrzeniania się dymu i automatycznego testu samoczynnego następuje
Możliwe jest połączenie w sieci 40 sygnalizatorów dym RM.1 w celu przedłużenia
w 40-to sekundowych odstępach. Za pomocą klawisza kontrolnego światłowodu
sygnałów alarmowych i serwisowych dzięki zintegrowanym zaciskom sieciowy.
prętowego i wskazania LED funkcja RM1 może być w każdej chwili także ręcznie
Automatyczne wyłączenie sygnału alarmowego przy bezdymnym pomieszczeniu pomiarowym
kontrolowana. Do pracy i montażu jest wymagana zawarta w zestawie 9V alkaiczna,
Opcjonalnie dostępny
manganowa bateria blokowa. Strata wydajności baterii jest sygnalizowana przynajmniej
przez 30 dni przez powtarzający się co 40 sek. ton pip i migoczącą diodę LED.
Profesjonalny spray testowy nr zam. 019153
Rozszerzenia funkcji dzięki opcjonalnym modułom (patrz następna strona)

Sposób działania

Czujniki sygnalizatora dymu pracują wg
zasady optycznej, tzn. w pomieszczeniu, w którym dokonywany jest pomiar
co 40 sek wysyłane są promienie
świetlne, które w normalnym stanie nie
zostają skierowane na odbiornik
świetlny.

Jeśli występuj dym w określonej
koncentracji w pomieszczeniu pomiarowym, wysyłane promienie świetlne są
kierowane przez cząsteczki lotne w dymie
na odbiornik świetlny. Tak rozpoznany
dym wywołuje natychmiastowy akustyczny i optyczny alarm.

Test funkcji
Przy zalecanym miesięcznym teście funkcji
postępować jak następuje:
Sprawdzić, czy dioda LED mruga
Nacisnąć na min 1 sek przycisk podświetlany
i zabrzmi ton sygnału, urządzenie pracuje
właściwe.
Jeśli ton sygnału nie zabrzmi, wymienić
baterię.
Potem przeprowadzić na nowo test funkcji.
Chronić słuch przez zachowanie min odstępu
wynoszącego 50 cm.
Przy sieci sygnalizatorów dymu (patrz następna
strona) wszystkie urządzenia muszą podawać
1 ton sygnału.

Miejsce montażu
W następujących miejscach montażu sygnalizator dymu RM.1 wykazuje swoją
optymalną charakterystykę wykrycia:
pod sufitem
możliwie w pobliżu środka dymu
w akustycznym zasięgu wszystkich mieszkańców
RM.1 nadaje się także do montażu na łódkach i przyczepkach.
Nieodpowiednie miejsca montażu
Aby uniknąć fałszywego alarmu / funkcji błędu nie należy montować sygnalizatora
dymu:
w pomieszczeniach z dużą ilością pary, kurzu lub dymu np. w kuchni, łazience,
garażu lub warsztacie.
w pobliżu palenisk otwartych kominków.
w miejscach, gdzie ciąg powietrza utrzymuje dym z dala od czujnika dymu, np.
okno / lufciki.
w pobliżu świetlówek / lamp energooszczędnych ponieważ starter przez elektryczne
pole przy włączeniu lampy może wywołać fałszywy alarm -> minimalny odstępa
od lampy 50 cm.
w kątach ostrych (np. szczyty dachu) lub bezpośrednio w pobliżu ścian. W tych
miejscach może się zbierać w falach pożaru powietrze bezdymne i zakłócać
wykrycie dymu -> min odstęp od ściany / sufit 50 cm.
w pomieszczeniach, których wysokość przekracza 6 m.
w pomieszczeniach w których panują temperatury poniżej -10°C lub ponad +60 °C.
przy zastosowaniu modułu sieci radiowej pod lub w pobliżu części metalowych,
w przeciwnym razie zasięg nadawczy modułu będzie ograniczony.

Montaż sygnalizatora dymu
Przy montażu należy zwrócić uwagę na:
sygnalizator dymu nie może zostać
zabrudzony przez kurz powstały podczas
wiercenia itp.
połączyć baterię blokową z przyłączem baterii
i włożyć baterię do uchwytu.
nałożyć sygnalizator dymu do puszki
montażowej i unieruchomić przez lekki obrót
w kierunku wskazówek zegara.
potem przeprowadzić test funkcji.
Bez założonej baterii blokowej sygnalizator
dymu RM.1 nie pasuje do puszki montażowej!

T 41

Zalecenia
Czujniki dymu RM.1 są minimalnym zabezpieczeniem instalowanym przed lub w
sypialni tak aby w nocy alarm obudził śpiących. W budynkach z wieloma piętrami
powinien być zainstalowany przynajmniej 1 czujnik RM.1 na każdym piętrze na
korytarzu. W większych budowlach w celu ich zabezpieczenia należy połączyć ze
sobą więcej czujników dymu. Przy montażu w długich korytarzach odstęp między
2 czujnikami nie powinien przekraczać 8 m.
Po rozpoznaniu dymu przez czujnik wywołuje on alarm i uruchamia dalsze czujniki
dymu .
W ten sposób alarm dociera do sypialni, mimo że dym pojawił się na poddaszu.

Wymienić wszystkie sygnalizatory dymu RM.1 najpóźniej po 10 latach!

CZUJNIK DYMU
Sygnalizator dymu RM.1 jest zasilany wg wyboru pojedynczo lub sieciowo. Do
urządzenia mogą być przyłączone zewnętrzne nadajniki sygnału w celu dodatkowego
optycznego lub akustycznego ostrzegania oraz urządzenia do sterowania żaluzjami.

Składniki rozszerzające

Dla okablowanego i/lub radiowego połączenia są potrzebne następujące, dostępne
opcjonalnie moduły:
Moduł przekaźnikowy (nr zamówieniowy 019151)
- do podłączenia zewnętrznych nadajników sygnału
- do sprzężenia / łączenia w sieci przy / przez Istanbusa EIB
- do sterowania elementami Funkbus i RolloTec®
Moduł radiowego połączenia w sieć (nr zamówieniowy 019150)
- do radiowego połączenia w sieć (np. przedłużenie sygnałów alarmowych / serwisu)
- do tworzenia "grup ostrzegawczych" (w dużym domu sygnalizatory dymu mogą
być połączone wewnątrz jednego mieszkania.
Podłączenie zewn. nadajnika sygnału za pomocą modułu przekaźnikowego
Przy podłączeniu zewnętrznego nadajnika
sygnału należy zwrócić uwagę na:
syrena, światła ostrzegawcze itp. muszą
dysponować własnym zasilaniem.
Koniecznie zachować właściwą biegunowość (jak pokazano)!

Okablowane połączenie w sieć
Okablowane połączenie w sieć następuje za pomocą wbudowanego w sygnalizator
dymu RM.1 zacisku. Połączenie urządzenia jest realizowane równolegle za pomocą
2 żyłowego przewodu (np. kabla telefonicznego J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm.
W ten sposób może być połączonych w sieć do 40 sygnalizatorów dymu. Łączna
długość sieci sygnalizatorów dymu nie może przekraczać 450 m!
Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość!

Podłączenie do Istanbusa EIB za pomocą modułu przekaźnikowego
Przez interfejs uniwersalny EIB ośmiokrotny, sygnalizator
dymu może być przyłączony i połączony za pomocą modułu
przekaźnikowego do Istanbusa EIB.
Należy zwrócić uwagę na:
maksymalnie 4 sygnalizatory dymu dają się
przyłączyć do interfejsu uniwersalnego.
Moduł przekaźnikowy jest przyłączony
do wejścia, zacisk połączenia w sieć
sygnalizatora dymu do str. wyjściowej.
Długość przewodów między interfejsem
uniwersalnym i sygnalizatorem dymu może
wynosić max. 10 m
Dowolnie wiele uniwersalnych interfejsów
EIB może być połączonych w sieć tzn.
każdy połączony w sieć sygnalizator dymu
może sygnalizować dym.

Następujący przykład pokazuje okablowane połączenie w sieć. Sygnalizator dymu na
dachu jest rozszerzony za pomocą modułu przekaźnikowego, do którego może być
przyłączony zewnętrzny nadajnik sygnału (akustyczny sygnalizator ostrzegający).

z opcjonalnym modułem
przekaźnikowym
wyposażonym RM.1
sygnalizator dymu RM.1

Opcjonalne podłączenie systemowe
Okablowane i radiowe połączenie w sieć kombinowane
Obie opisane techniki połączenia w sieć mogą być zestawiane.
Następujący przykład pokazuje kombinację okablowanego i radiowego połączenia
sieciowego. Zaletą tej instalacji jest np. bezprzewodowa integracja znajdujących się
w piwnicy okablowanych sygnalizatorów dymu RM.1 w system sygnalizatorów
dymu RM.1.
Zalety: okablowane zmostkowanie bariery radiowej, np. przez uzbrojony beton,
zastosowanie korzystniejszego okablowanego połączenia w sieć w piwnicy, gdzie
jest mniejsze zapotrzebowanie na światło.

Radiowe połączenie sieciowe za pomocą radiowego modułu sieciowego
Radiowy moduł sieciowy pozwala na bezdrutowe przekazywanie i połączenie
w sieć sygnalizatorów dymu z tzw grupami wykrywającymi. Jeśli urządzenie wykrywa
w połączonej w sieć grupie pożar, to następuje wyzwolenie alarmu. Ten alarm jest
odbierany przez inne sygnalizatory dymu grupy wykrywającej, które także zostają
uruchomione (również meldunki zakłócające i słabość baterii w grupie wykrywającej
są dalej przekazywane). Dzięki 4 łącznikom przesuwanym przy radiowym module
sieciowym można podłączyć do 8 grup wykrywających ewentualnie 1 funkcji Repater.
Te funkcje mogą być ustawione tylko przy rozbudowanym module!

sygnalizator dymu RM.1
połączony w sieć
z radiowym modułem
sieciowym wyposażonym
RM.1

Następujący przykład pokazuje radiowe połączenie w sieć. Jednostka z parterem
i 1 piętrem (jasnoszare ściany) jest zabezpieczona sygnalizatorem dymu grupy
wykrywającej. Inna jednostka z parterem, piwnicą i nadbudówką (ciemnoszare
ściany) jest pokryta niezależnie urządzeniami grupy ostrzegawczej 2, przy czym
RM.1 w holu jest nastawiony za pomocą łącznika przesuwanego przy module jako
wzmacniacz.

Zwrócić uwagę na wskazówki planowania w
instrukcji obsługi i w temacie Funkbus

T 42

FUNKBUS PRZEGLĄD

Radiowy czujnik ruchu 180
w wykonaniu płaskim
lx

W połączeniu z przyciskiem załącza
przy ustawionej jasności 1- 80/∞ z czasem
opóźnienia wynoszącym 1 min
przy mechanizmach ściemniających włącza na
zapamiętaną wartość przy jasności 1 - 80/∞ lx
z czasem opóźnienia wynoszącym 1 min,
ponowna aktywacja

Włącza na zapamiętaną wartość przy
ustawionej jasności 1-80/∞ lx z czasem
opóźnienia wynoszącym 1 min,
ponowna aktywacja

0180

Włączanie przy jasności < 80 lx z czasem
opóźnienia wynoszącym 1 min, włącza się na
zapamiętaną wartość Memory
przy jasności < 80 lx

lx,

lx

lx

lx

lx

lx

Włącza przy ustawionej jasności 1-80/∞ lx
z czasem opóźnienia 1 min.,
ponowna aktywacja
lx

Załączanie przy jasności <30-80 lx,
nastawianie, z nastawialnym czasem
opóźnienia 10 sek - 15 min

lx,

lx,
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FUNKBUS PRZEGLĄD

Radiowy nadajnik ścienny płaski
Radiowy nadajnik ścienny mechanizm

Radiowy interfejs przyciskowy, podtynkowy
4 kanałowy

Radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

załączanie

załączanie

włączanie

ściemnianie

ściemnianie

ściemnianie

wywoływanie scen świetlnych z funkcją
blokowania zapamiętywanie scen świetlnych
w płaskich nadajnikach ściennych

wywoływanie scen świetlnych z funkcją
blokowania zapamiętywanie scen świetlnych
w płaskich nadajnikach ściennych

funkcje centralna, funkcja wszystko wyłączone

funkcje centralna, funkcja wszystko wyłączone

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

załączanie

załączanie

włączanie

ściemnianie

ściemnianie

ściemnianie

wywoływanie scen świetlnych z funkcją
blokowania zapamiętywanie scen świetlnych
w płaskich nadajnikach ściennych

wywoływanie scen świetlnych z funkcją
blokowania zapamiętywanie scen świetlnych
w płaskich nadajnikach ściennych

funkcja centralna, funkcja wszystko wyłączone

funkcja centralna, funkcja wszystko wyłączone

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

załączanie

załączanie

włączanie

ściemnianie

ściemnianie

ściemnianie

wywoływanie scen świetlnych z funkcją
blokowania zapamiętywanie scen świetlnych
w płaskich nadajnikach ściennych

wywoływanie scen świetlnych z funkcją
blokowania zapamiętywanie scen świetlnych
w płaskich nadajnikach ściennych

funkcja centralna, funkcja wszystko wyłączone

funkcja centralna, funkcja wszystko wyłączone

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

Włączanie ustawienia

załączanie

załączanie

włączanie

wywoływanie scen świetlnych z funkcją
blokowania zapamiętywanie scen świetlnych
w płaskich nadajnikach ściennych

naciskanie (patrz tryb dzwonka)

naciskanie (patrz tryb dzwonka)

wywoływanie scen świetlnych włączone /
wyłączone

funkcja centralna, funkcja wszystko wyłączone
funkcje centralne wszystko włączone /
wyłączone
W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

włączanie na czas opóźnienia

włączanie na czas opóźnienia

włączanie / wyłączanie na 2 godz (funkcja party)

włączanie / wyłączanie na 2 godz (funkcja party)

W zależności od ustawienia

W zależności od ustawienia

Włączanie ustawienia
włączanie na czas opóźnienia

Ustawienia żaluzji

podnoszenie / opuszczanie żaluzji

podnoszenie / opuszczanie żaluzji

podnoszenie / opuszczeni żaluzji

przestawianie lameli

przestawianie lameli

przestawianie lameli

wywoływanie scen świetlnych położenia
końcowe podnoszenie / opuszczanie

wywoływanie scen świetlnych położenia
końcowe podnoszenie / opuszczanie

funkcje centralne położenia końcowe wszystko
opuszczone

funkcje centralne położenia końcowe wszystko
opuszczone
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FUNKBUS − PODSTAWY
Definicja pola swobodnego
Nadajnik

ok. 100 m

Odbiornik

Zale¿noæ zasiêgu nadajnika od wysokoci monta¿u
Teoretyczny
Wysokoæ monta¿u
zasiêg nadajnika
odbiornika
100 m
>2m
>
56 m
1,5 m
m
20
m
20
34 m
1,0 m
> 20 m
>
0,8 m
28
m
Odstêp
od
Odstêp od
obiektów
0,6 m
23
m
obiektów Wysokoæ monta¿u > 2 m Wysokoæ monta¿u > 2 m
zak³óca0,4 m
18 m
zak³ócaj¹cych
P³askie pod³o¿e
j¹cych
0,2 m
13 m

> 20 m

Funk-Sender 2Kanal UP

Funk-Schaltaktor 1Kanal Up

0124

Schalter

K2 -- K1
AB AUF
AUS EIN

LB

Prog.

0179

ON/OFF

Taster/
Jalousie

AC 230V~
50Hz
1000 W

N

LA N

BU

µ

BN

BN

L

BK

Za³o¿enia dla pomiaru zakresu pola swobodnego
- p³askie pod³o¿e,
- pozioma odleg³oæ obiektów zak³ócaj¹cych od linii
nadajnik - odbiornik > 20 m,
- wysokoæ nadajnika/ odbiornika > 2 m powy¿ej pod³ogi,
- optymalne ustawienie anteny (roz³o¿ona)
- wilgotne pod³o¿e.

Metal

W ka¿dym obiekcie, w którym ma byæ zainstalowany system Funkbus, znajduj¹ siê korzystne i niekorzystne miejsca dla instalacji tego typu urz¹dzeñ. W skrajnych
przypadkach wybór w³aciwego miejsca monta¿u mo¿e decydowaæ o poprawnym dzia³aniu urz¹dzenia. Dlatego przy planowaniu i instalacji powinny zostaæ uwzglêdnione nastêpuj¹ce kryteria:
- Odstêp od du¿ych powierzchni metalowych, jak np. drzwi metalowe, lub metalowe
- Si³a przenikania transmisji radiowej
ocie¿nice, ¿aluzje aluminiowe lub szafy metalowe, powinien byæ mo¿liwie du¿y (kilka dm).
materia³
przenikanie
Nadajnik
drewno, gips, szk³o
ok. 90%
ceg³a, p³yty wiórowe
ok. 70%
beton uzbrojony
ok. 30%
metal, laminat aluminiowy
ok. 10%
deszcz, nieg
ok. 0 - 40%
- Linia po³¹czeñ miêdzy nadajnikiem i odbiornikiem powinna byæ tak dobrana,
aby na mo¿liwie krótkich odcinkach przebiega³a przez mur i inne materia³y t³umi¹ce.
W szczególnoci powinno unikaæ siê wnêk w murach.
Nadajnik

ieñ

C
Odbiornik

Efektywna
gruboæ
ciany 24
cm

Efektywn
gruboæ a
ciany 55
cm

ie ie
sk ien
Ni um
t³

Wy
so
kie

min.
20 cm

Odbiornik
N
1
L

OFF

Funk-Schaltaktor Eb
0125

Prog

ON

Antenne

AC 230 V~
10A
µ

Prog

Odbiornik

- Nie montowaæ nadajnika i odbiornika za metalowymi lub przewodz¹cymi powierzchniami,
jak np. pod³ogi antystatyczne, wyciszenia z metalowym laminowaniem, trasami kabli,
sufitami z metalowej siatki, panelami z w³ókna wêglowego, ogrzewania na gor¹c¹ wodê,
elektrycznego ogrzewania pod³ogi itp.
Anteny, jeli mo¿liwe wyprowadzaæ z materia³u..

t³u
mi
en
ie

Odbiornik

sy

gn

a³u

- Okna ze szk³a zatrzymuj¹cego ciep³o z naparowanym metalem t³umi¹ lub odbijaj¹
sygna³y radiowe bardzo silnie.

Odbiornik

- Wysokoæ monta¿u nadajnika i odbiornika nie mo¿e ni¿sza 50 cm.
- Odstêp od nadajnika do odbiornika powinien wynosiæ min. 30cm a miêdzy odbiornikami
przynajmniej 10 cm.

- Wilgoæ w sufitach i cianach, lub nieg na zewn¹trz t³umi¹ lub odbijaj¹ sygna³y
radiowe bardzo silnie.

- Anteny nadajnika i odbiornika powinny byæ skierowane mo¿liwie wszystkie pionowo
lub wszystkie poziomo.

- Odbiór radiowy mo¿na ka¿dorazowo sprawdziæ przed instalacj¹ za pomoc¹ nadajnika
i odbiornika. Tutaj powinien byæ uwzglêdniony stan rozbudowy budynku, jak np.
stopieñ wysuszenia tynków lub drzwi i uzbrojeñ zas³on.

- Nie skracaæ, nie przed³u¿aæ i nie izolowaæ anten, poniewa¿ s¹ one dok³adnie
dostosowane do d³ugoæ fali.

- Za pomoc¹ sterowników radiowych nie mo¿e byæ sterowany ¿aden nastêpny nadajnik
radiowy, aby unikn¹æ nak³adania siê telegramów.

- Dla komponentów radiowych innych grup funkcyjnych, np. radiowych s³uchawek lub
telefonów radiowych powinien byæ zachowany min odstêp wynosz¹cy 3 m

- Telegramy radiowe w obrêbie "strefy radiowej" powtarzaæ tylko za pomoc¹ radiowego
wzmacniacza sygna³u, poniewa¿ w przeciwnym razie mo¿e dochodziæ do nak³adania
siê telegramów. Wzmacniacz sygna³u powinien siê znajdowaæ w odstêpie minimalnym
wynosz¹cym 1 m od nadajnika i odbiornika, aby unikn¹æ przesterowañ.

- Komputer, urz¹dzenia audio.wideo, kuchenki mikrofalowe albo elektroniczne transformatory
i urz¹dzenia wstêpne s¹ ród³ami zak³óceñ o wysokiej czêstotliwoci. W stosunku do
tych urz¹dzeñ powinien zostaæ zachowany minimalny odstêp wynosz¹cy 0,5 mn.
- Nadajniki lub odbiorniki, które powinny przej¹æ g³ówne zadania w ca³ym budynku
(np. wszystko wy³¹czone, centralne sterowanie ¿aluzjami) mog¹ byæ tak¿e centralnie
umiejscowione.

- W obrêbie "strefy radiowej" nie mo¿e byæ zastosowane wiêcej ni¿ 8 radiowych
czujników obecnoci. Z powodu czêstoci telegramów przy ci¹g³ej obecnoci
w zakresie wykrycia mo¿e dojæ w radiowym kanale do na³o¿eñ telegramów.

- Radiowy czujnik obecnoci mo¿e byæ uruchamiany tylko bateriami alkaicznymi,
poniewa¿ tylko takie dysponuj¹ wystarczaj¹cymi impulsami pr¹dowymi.
- Przy nieprawid³owym odbiorze zalecane jest przesuniêcie nadajnika lub odbiornika
o kilka cm. Te zak³ócenia odbioru wystêpuj¹ czêsto przez odgrodzenia, wagaszanie - Przewody przy³¹czeniowe interfejsu radiowego mog¹ byæ przed³u¿ane (max do
lub odbicie sygna³u radiowego, które znane s¹ np. z radia samochodowego lub
5 m) tylko parami na kana³ skrêconymi przewodami o rednicy oko³o 0,2 mm2.
telefonu komórkowego.
Wzmacniacz sygna³u transmisji
Jeli odcinek transmisji wykazuje wysokie t³umienie albo nie wystarcza 100 m zasiêgu, przez co transmisja sygna³u nie jest mo¿liwa, mo¿e byæ zastosowany na po³owie
odcinka wzmacniacz sygna³u jako wzmacniacz regeneracyjny. Mo¿e on wzmacniaæ do 50 kana³ów nadawczych. Wszystkie radiotelegramy bêd¹ zrozumia³e, ale tylko te
zapamiêtane zostan¹ wzmocnione. Kaskada sygna³ów wzmocnionych nie jest mo¿liwa, tzn. Wzmacniacz sygna³u nie wzmacnia sygna³ów pochodz¹cych od innych
wzmacniaczy sygna³ów.
38
0177 09

Proszê przestrzegaæ
wskazówek dot.
planowania Funkbusa

Funk-Signalverstärker

N L

94

Antenne

ON

OFF

110

Pilot radiowy Mini
Pilot radiowy Mini umo¿liwia bezprzewodow¹ obs³ugê na odleg³oæ. Po naciniêciu
przycisku zakodowany telegram radiowy jest wysy³any, rozumiany i analizowany
przez wszystkie odbiorniki.
Mog¹ byæ wykorzystywane 2 kana³y dla w³¹czania / wy³¹czania, rozjaniania /
ciemniania wzglêdnie rozkazy otwierania / zamykania.
2769

2

2

<

1

1

Proszê przestrzegaæ
zaleceñ dotycz¹cych
planowania Funkbusa.

<

Pilot radiowy radiowy Mini

Dioda nadawania LED
Klawisz kana³u
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Dane techniczne
Wzmacniacz sygna³u
Napiêcie zasilaj¹ce
230V~, 50/60 Hz
Pobór mocy
ok. 1,10 W
Czêstotliwoæ nadajnika
433,42 MHz, (ASK)
Zasiêg nadajnika
max. 100 m (wolne pole)
Moc nadawcza
< 10 mW
R&TTE dopuszczenie (EU i EFTA)
tak
Kody sygna³u (co kana³ jednorazowo podaæ)
> 1 Mrd.
Liczba wzmocnionych kodów sygna³u (kana³ów)
60
Temp. pracy
-20 °C do 55 °C
Rodzaj zabezpieczenia
IP 20
zaciski rubowe max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
Zaciski
110 x 38 x 94 mm
Wymiary(d³ x szer x wys.)
017709
Nr. zam.
Dane techniczne
Pilot radiowy Mini
Napiêcie zasilaj¹ce
3 V=
Baterie
1 x ogniwo litowe (CR2032)
¿ywotnoæ baterii
ok. 3 lat
czêstotliwoæ nadawania
433,42 MHz, (ASK)
zasiêg nadawania
max. 30 m (wolna przestrzeñ)
moc nadawania
< 10 mW
Dopuszczenia R&TTE (UE i EFTA)
Tak
Liczba kana³ów
2
Kod radiowy (na ka¿dy kana³ > 1jednorazowo przydzielany)
> 1 miliard
Temp. pracy
0 °C do 55 °C
wymiary (d³ x szer x wys)
73 x 40 x 19 mm
Nr zamówieniowy
2769

FUNKBUS − NADAJNIKI
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FUNKBUS − NADAJNIKI
Radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L

Radiowy nadajnik 2 kana³owy podtynkowy

Radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L s³u¿y do rozszerzenia istniej¹cej instalacji
przez bezprzewodowe przenoszenie poleceñ w³¹czania, przyciskania, ciemniania i ¿aluzji.
Telegram radiowy jest rozumiany i analizowany przez wszystkie odbiorniki radiowe systemu
Funkbus. Radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L ma 3 tryby pracy:

L
N

Tryb A: 2 kana³y ciemniania obs³uga jednej powierzchni (prze³¹czanie do
przeciwstawnego po³o¿enia)
Zastosowanie: ciemniacze seryjne
Radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L wysy³a rozkaz ciemniania / prze³¹czania
na ka¿dy kana³ np. przez ³¹cznik klawiszowy z 2 zestykami zwiernymi (prze³¹czanie
do przeciwstawnego po³o¿enia)
Krótkie przyciniêcie (krótsze ni¿ 1 sek): w³¹czenie / wy³¹czenie.
D³ugie przyciniêcie (d³u¿ej ni¿ 1 sek) rozjanianie / ciemnianie.
Wskazówka: Prze³¹czanie (prze³¹czanie do przeciwstawnego po³o¿enia) typów telegramu
(w³¹czone / wy³¹czone, rozjanianie / ciemnianie) nastêpuje w nadajniku, dlatego musi
byæ radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L przy odbiorniku albo przez inny
nadajnik, aby osi¹gn¹æ ¿¹dan¹ reakcjê.

zastosowanie:
- ciemniacz seryjny
- 2 ciemniacze
- tryb dzwonka

zastosowanie:
³¹cznik seryjny

Funk-Sender Up mit
L-Leiter 012410

>1sec
Modus ändern

Funk-Sender Up mit
L-Leiter 012410

>1sec
Modus ändern

AC 230V~
50/60Hz

>0,5sec
Modus anzeigen

BN

5x 1 blinken --> 2 Kanal Dimmen
5x 2 blinken --> 2 Kanal Schalten
5x 3 blinken --> 1 Kanal Jalousie

E1 E2 N L

BU BK

szary

Gy

BN

E1 E2 N L

BU BK

Tryb C: 1 kana³ ¿aluzje ewentualnie ciemnianie obs³uga 2 powierzchni.
Zastosowanie: sterowanie ¿aluzjami
Radiowy nadajnik podtynkowy wysy³a telegramy podnoszenie / opuszczanie ¿aluzji
(tryb krótkotrwa³y / d³ugotrwa³y) dla 1 kana³u.
Sterowanie: np. mechanizmem
Uruchomienie: E1 > 1 s: jazda w górê
E1 < 1 s: przestawianie lameli do góry
E2 > 1 s: opuszczanie
E2 < 1 s: przestawianie lameli w dó³
Zastosowanie: ciemniacz 2 powierzchniowy
Radiowy nadajnik podtykowy wysy³a telegramy ciemniacza w³¹czone / wy³¹czone
(rozjanianie / ciemnianie) dla ka¿dego kana³u. Sterowanie: np. ³¹cznikiem
wieloklawiszowym z 2 zestykami zwiernymi.
Uruchomienie: E1 < 1 s: w³¹czanie
E1 > 1 s: rozjanianie
E2 < 1 s: wy³¹czanie
E2 > 1 s: ciemnianie
Wskazówka: d³ugie uruchomienie (>1 sek) przy wy³¹czonym obci¹¿eniu prze³¹cza
ciemniacze na minimaln¹ jasnoæ (wiat³o nocne).
Radiowy interfejs przyciskowy p/t 4-kana³owy
Poczwórny radiowy interfejs podtynkowy s³u¿y do rozbudowy istniej¹cej ju¿
instalacji poprzez bezprzewodowe przesy³anie rozkazów ciemniania, przesuwu
rolet, ³¹czenia i owietlenia sceny. Sterowanie wejæ E1-E4 nastêpuje przez
bezpotencja³owe kontakty ³¹czeniowe i klawiszowe. Telegram radiowy jest
rozumiany i analizowany przez wszystkie odbiorniki systemu Funkbus.

br¹zowy

br¹zowy

br¹zowy

niebieski

niebieski

niebieski

czarny

czarny

Dane techniczne
Interfejs radiowy
Napiêcie zasilaj¹ce
3 V=
Baterie
1 x Li ogniwo typ: (CR 20 32)
Czas ¿ycia baterii
oko³o 3 lata
Czêstotliwoæ nadawania
433,42 MHz, (ASK)
Zasiêg nadawania
max. 100 m (na wolnym polu)
Moc nadawania
< 10 mW
R&TTE dopuszczenie (UE i EFTA)
Tak
Liczba kana³ów
2/4 na tryb pracy
Kod radiowy (na ka¿dy kana³ jednorazowo przydzielany)
> 1 miliard
Sceny wietlne
max 4 w zale¿noci od ustawienia
Temp. pracy
5 °C do 55 °C
Rodzaj ochrony
IP20
D³ugoæ przewodów
ok. 290 mm, z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia max. 5 m
Wymiary (d³ x szer x wys)
44 x 40 x 11mm
Nr zamówieniowy
0126

Nr. Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 Dip5
0 0
0
0
0
0
1 0
0
0
1
0
2 0
0
1
0
0
3 0
0
1
1
0
4 0
1
0
0
0
5 0
1
0
0
1
6 0
1
0
1
1
7 0
1
0
1
1
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BN

BU BK

czarny

np: z ³¹cznikiem seryjnym
np: ze sterownikiem RolloTec®
w g³êbokiej puszce podtynkowej w g³êbokiej puszce podtynkowej

Proszê przestrzegaæ
wskazówek planowania
Funkbus.
Podtynkowy nadajnik radiowy
z przewodem L nie mo¿e byc
pod³¹czany równolegle do
napêdu ¿aluzji.

Dane techniczne
Radiowy nadajnik 2 kana³owy podtynkowy
Pobór mocy
ok. 0,49 W
Napiêcie zasilaj¹ce
230 V~, 50/60 Hz
Czêstotliwoæ nadawania
433,42 MHz, (ASK)
Zasiêg nadawania
max. 100 m (wolnej przestrzeni)
Moc nadawania
< 10 mW
R&TTE dopuszczenie (EU i EFTA)
Tak
Liczba kana³ów
1-2 na kade przy³¹cze i rodzaj pracy
Kod radiowy (na ka¿dy kana³ jednorazowo przydzielany)
> 1 miliard
Zak³ócenia radiowe
zgodnie z EN55015
Temp. pracy
-20 °C do 55 °C
Rodzaj ochrony
IP20
Wymiary (gruboæ x wysokoæ)
52 x 23 mm
Nr zamówieniowy
012410

Radiowy interfejs przyciskowy p/t 4-kana³owy
Funk Tasterschnittstelle Up 4fach

E4
PK

E3

E2

GY

GN

Funk Tasterschnittstelle Up 4fach

Radiowy interfejs przyciskowy
p/t 4-kana³owy w po³¹czeniu
z systemem TS

0126

E1

0126

E4

YE

PK

9 8 7 6 5 4 3 2 1

E3
GY

E2

E1

GN

YE

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Widok
z przodu

Sterowanie: ³¹cznik, zastosowanie: 2 ³¹czniki szeregowe.
Poczwórny interfejs radiowy podtynkowy wysy³a na ka¿dy kana³ rozkaz za³¹czaj¹cy
przy zamykaniu i rozkaz roz³¹czaj¹cy przy otwieraniu ³¹cznika..
Sterowanie przez np.: 2 seryjne ³¹czniki.
Funkcja specjalna dla " dzwonka" jest mo¿liwa po zastosowaniu przycisku.
Sterowanie: Przycisk, zastosowanie: poczwórny przycisk i system TS.
Poczwórny radiowy interfejs wysy³a w zale¿noci od ustawienia Dip- ³¹cznika
rozkazy ciemniania, przesuwu rolet lub wywo³anie scenwietlnych dla 4 kana³ów.

Gy

szary

Tryb B: W³¹czanie 2 kana³ów, zastosowanie: ³¹czniki seryjne.
Radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L wysy³a polecenia w³¹czenia na ka¿dy
kana³ przy w³¹czeniu i polecenie wy³¹czenia przy wy³¹czeniu napiêcia.
Sterowanie przez np. ³¹cznik seryjny = ³¹czenie seryjne. Przy sterowaniu przez ³¹cznik
czasowy mo¿e np. umo¿liwiaæ symulacjê obecnoci.
Tryb 2: W³¹czanie 2 kana³ów, zastosowanie: ³¹cznik przyciskowy / tryb dzwonka.
Radiowy nadajnik podtynkowy z przewodem L wysy³a przy naciniêciu ³¹cznika
przyciskowego (zestyku zwiernego) polecenie w³¹czenia i przy zwolnieniu ³¹cznika
przyciskowego polecenie wy³¹czenia..

AC 230V~
50/60Hz

>0,5sec
Modus anzeigen

5x 1 blinken --> 2 Kanal Dimmen
5x 2 blinken --> 2 Kanal Schalten
5x 3 blinken --> 1 Kanal Jalousie

E1 E2 N L
Gy

Funk-Sender Up mit
L-Leiter 012410

>1sec
Modus ändern

AC 230V~
50/60Hz

>0,5sec
Modus anzeigen

5x 1 blinken --> 2 Kanal Dimmen
5x 2 blinken --> 2 Kanal Schalten
5x 3 blinken --> 1 Kanal Jalousie

szary

zastosowanie
sterowanie ¿aluzjami

Widok
z boku

ró¿owy
szary
zielony

1x
CR2032

+
Tx
On

¿ó³ty
open

Low Batt

OFF 1 2 3 4 5

Widok z ty³u

Funk Tasterschnittstelle Up 4fach

0126
E4
PK

E3
GY

E2
GN

5034

E1
YE

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Radiowy interfejs przyciskowy p/t 4-kana³owy
w po³¹czeniu z ³¹cznikiem grupowym z 4 stykami.

Wejcie 1 (E1)
Wejcie 2 (E2)
Wejcie 3 (E3)
1-powierzchniowy prze³¹czanie / ciemnianie E1=K1, E2=K2, E3=K3, E4=K4
2-powierzchniowy prze³¹czanie / ciemnianie E1+E2=K1; E3+E4=K2
1-powierzchniowy prze³¹czanie E1=K1, E2=K2, E3=K3, E4=K4
1-powierzchniowy prze³¹czanie E1=K1, E2=K2, E3=K3, E4=K4
wszystko w³¹cz.
wszystko wy³.
scena wietlna 1
wszystko wy³.
scena wietlna 1
scena wietlna 2
wszystko wy³.
scena wietlna 3
scena wietlna 4
scena wietlna 1
scena wietlna 2
scena wietlna 3

Wejcie 4 (E4)

scena wietlna 2
scena wietlna 3
scena wietlna 5
scena wietlna 4

Sterowanie
przycisk
przycisk
³¹cznik
³¹cznik
przycisk
przycisk
przycisk
przycisk

FUNKBUS − STEROWNIKI
Klawisz radiowy BLC
Owietlenie mo¿e byæ w³¹czane rêcznie lub zdalnie drog¹ radiow¹ przy pomocy
mechanizmów w³¹czeniowych BLC w³¹czanie / wy³¹czanie i przy pomocy ciemniaczy
klawiszowych BLC którymi mo¿na rozjaniaæ / ciemniaæ. Po¿¹dana wartoæ jasnoci
w³¹czeniowej mo¿e byæ zapamiêtana przez ciemniacz klawiszowy i przy ka¿dym
rozkazie w³¹czania przywo³ana.

Klawisz radiowy BLC z np. ciemniaczem uniwersalnym BLC
L
N

BLC uniwersalny ciemniacz klawiszowy BLC rozszerzenie BLC

Przy odbiorze sygna³u radiowego sterownik BLC jest uruchamiany na ok. 1 min
i do pamiêci ciemniacza przyciskowego BLC zapisywana jest wartoæ.

Radiowy uniwersalny ciemniacz przewodowy / radiowy uniwersalny ciemniacz
do zabudowy

Uruchomienie klawisza Wszystko w³¹czone/ wszystko wy³¹czone pilota radiowego
Komfort, radiowego nadajnika ciennego, poczwórnego interfejsu i prowadzi do
w³¹czenia/ wy³¹czenia pe³nego obci¹¿enia.

lub

rezystancyjny / ind.

N

AC 230 V

L
rezystancyjny / poj.

1 L

1 L

Tryb z
rozszerzeniami
Funkcja z rozszerzeniem

Proszê przestrzegaæ zaleceñ
dotycz¹cych planowania Funkbusa

Dane techniczne
Napiêcie zasilaj¹ce
Pobór mocy
Czêstotliwoæ odbierana
Iloæ zapamiêtywanych nadajników radiowych
Kod radiowy (na ka¿dy kana³ jednorazowo przydzielany)
Odleg³oæ do nadajnika w trybie uczenia siê
Dopuszczenia R&TTE (UE i EFTA)
Sceny wietlne
Temp. pracy
Rodzaj ochrony
Nr zamówieniowy

BLC przycisk radiowy
z mechanizmu podtynkowego
ok.0,68 W
433,42 MHz, (ASK)
30
> 1 miliard
0,5 - 5 m
Tak
5
4 °C do 55 °C
IP20
1760..

Radiowy uniwersalny ciemniacz przewodowy
L
N
PE
PE
PE

PE
N

N

N

1
L

lub

AC 230 V

L
rezystancyjny / ind.

0128

L
N
PE

Rozszerzenie BLC

L

Nie jest mo¿liwa funkcja
z rozszerzeniami ³¹cznika
przyciskowego (zestyku zwiernego)

2907
PE
PE

PE

N

AC 230 V

rezystancyjny / poj.

Proszê przestrzegaæ zaleceñ
dotycz¹cych planowania Funkbusa

£¹czenie podstawowe

N

Przy odbiorze sygna³ów radiowych pamiêæ czujników radiowych w³¹czana jest na
oko³o 1 min. (uruchamia siê) i przy pomocy ciemniaczy klawiszowych BLC ustawiana
(uruchamiaj¹ca siê).
Radiowy uniwersalny ciemniacz przewodowy i radiowy uniwersalny ciemniacz do
zabudowy s¹ wytrzyma³e na zwarcie dziêki elektronicznemu zabezpieczeniu z
automatycznym ponownym rozruchem i jednoczesnym usuniêciem b³êdów, s¹ tak¿e
odporne na przeci¹¿enia. £agodny start chroni lampê , dziêki czemu zwiêksza siê
jego ¿ywotnoæ.

N
L

Owietlenie mo¿e byæ w³¹czane rêcznie na urz¹dzeniu, zdalnie drog¹ radiow¹ lub
poprzez dodatkowe urz¹dzenia BLC. Poprzez nadajnik radiowy i dodatkowe urz¹dzenie
BLC mo¿e byæ realizowane ciemnianie/rozjanianie. ¯¹dana jasnoæ mo¿e byæ
zapamiêtana i przywo³ywana przy w³¹czeniu.
Stosuj¹c pilot radiowy Komfort, nadajnik cienny lub poczwórny interfejs mo¿liwe jest
uruchomienie funkcji scen wietlnych. Jeli radiowemu ciemniaczowi lub radiowemu
uniwersalnemu ciemniaczowi do zabudowy przyporz¹dkowano funkcjê scen wietlnych,
wówczas ¿¹dane wartoci owietlenia mog¹ zostaæ zapamiêtane i wywo³ane w
scenach wietlnych.

535331

AC 230 V

Tryb scen wietlnych mo¿liwy jest z pilotem radiowym Komfort, ciennym nadajnikiem,
poczwórnym interfejsem podtynkowym i HM1801.
Jeli klawiszowi radiowemu BLC przypisano funkcje scen wietlnych to wartoci
owietlenia (ciemniacze klawiszowe) oraz stany za³¹czenia (mechanizmy w³¹czeniowe
BLC) bêd¹ zachowane po wywo³aniu funkcji scenowej.
Uruchomienie klawisza Wszystko w³¹czone/ wszystko wy³¹czone pilota radiowego,
radiowego nadajnika ciennego, poczwórnego interfejsu i HM1801 prowadzi do
w³¹czenia/ wy³¹czenia pe³nego obci¹¿enia.

do dalszych
rozszerzeñ

2907

2902

N

N

1
L

1 L

lub

AC 230 V

L
rezystancyjny / ind.

0128

N

AC 230 V

L
rezystancyjny / poj.

Tryb pracy z roszerzeniami BLC

Radiowy ciemniacz uniwersalny do zabudowy
L
N

Rozszerzenie
2907

N

AC 230 V

L

lub

rezystancyjny / ind.

Proszê przestrzegaæ zaleceñ
dotycz¹cych planowania Funkbusa

N

AC 230 V

L
rezystancyjny / poj.

Nie jest mo¿liwa funkcja z rozszerzeniami
³¹cznika przyciskowego (zestyku zwiernego)

Radiowy ciemniacz uniwersalny Eb
0181

1 L

1
L

AC 230V~ 50/60Hz
50 - 315VA

Prog

Tryb pracy z roszerzeniami BLC
Dane techniczne
Napiêcie zasilaj¹ce
Obci¹¿alnoæ

Uniwersalny radiowy ciemniacz do zabudowy
230V ~ 50/60Hz
50 - 315 W/VA
230 V ¿arówki (obci¹¿enie omowe, odstêp miêdzy przewodami fazowymi)
lampy halogenowe wysokonap. (obci¹¿. omowe, odstêp miêdzy przewodami fazowymi)
Transformator Tronic (obci¹¿enie pojemnociowe, odstêp miêdzy przewodami fazowymi)
konw. transformator (min. 85% obci¹¿.) obci¹¿. ca³k. ³¹cznie strata mocy transf. nie mo¿e przekr. 315 VA
obci¹¿enie indukcyjne
obci¹¿enia mieszane specjalnych rodzajów obci¹¿eñ (nie pojemnociowe z ind. obci¹¿eniem)
max. 10
Dodatki mocy DMS/do zabudowy
wycinanie lub obcinanie fazy
Zasada ciemniania
ok. 0,65 W
Pobór mocy
W³¹czenie
chroni¹cy lampy ³agodny start
Liczba rozszerzeñ
rozszerzenia BLC dowolnie du¿o
Powstawanie szumów
bardzo cichy
Czêstotliwoæ odbierana
433,42 MHz, (ASK)
Iloæ zapamiêtywanych odbiorników radiowych
30
kod radiowy (na ka¿dy kana³ jednorazowo przydzielany)
> 1 miliard
Odleg³oæ do nadajnika w trybie uczenia siê
0,5 - 5 m
Dopuszczenia R&TTE (UE i EFTA)
Tak
Sceny wietlne
5
Zabezpieczenie przed zwarciem
Wy³¹czenie z ponownym automat. w³¹czeniem
zabezpieczenie elektroniczne (bez zmian)
Zak³ócenia radiowe
zgodnie z EN 55015
Temp. pracy
0 °C do 55 °C
IP20
Rodzaj ochrony
zaciski rubowe max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
Zaciski przy³¹czeniowe
188,5 x 28 x 28 mm
Wymiary (d³. x szer. x wys)
0181
Nr zamówieniowy

Dane techniczne
Napiêcie zasilaj¹ce
Obci¹¿alnoæ

Radiowy uniwersalny ciemniacz przewodowy
230V ~ 50/60Hz
50 -315 W/VA
230 V ¿arówki (obci¹¿enie omowe, odstêp miêdzy przewodami fazowymi)
lampy halogenowe wysokonapiêc. (obci¹¿. omowe, odstêp miêdzy przewodami fazowymi)
Transformator Tronic (obci¹¿enie pojemnociowe, odstêp miêdzy przewodami fazowymi)
konw. transfor. (min. 85% obci¹¿.) obci¹¿. ca³k. ³¹cznie strata mocy transf. nie mo¿e przekr. 315 VA
obci¹¿enie indukcyjne
obci¹¿enia mieszane specjalnych rodzajów obci¹¿eñ (nie pojemnociowe z ind. obci¹¿eniem)
Dodatki mocy DMS/do zabudowy
max. 10
Zasada ciemniania
wycinanie lub obcinanie fazy
Pobór mocy
ok. 0,63 W
W³¹czenie
chroni¹cy lampy ³agodny start
Liczba rozszerzeñ
rozszerzenia BLC dowolnie du¿o
Powstawanie szumów
bardzo cichy
Czêstotliwoæ odbierana
433,42 MHz, (ASK)
Iloæ zapamiêtywanych odbiorników radiowych
30
kod radiowy (na ka¿dy kana³ jednorazowo przydzielany)
> 1 miliard
Odleg³oæ do nadajnika w trybie uczenia siê
0,5 - 5 m
Dopuszczenia R&TTE (UE i EFTA)
tak
Sceny wietlne
5
Zabezpieczenie przed zwarciem
Wy³¹czenie z ponownym automat. w³¹czeniem
zabezpieczenie elektroniczne (bez zmian)
Zak³ócenia radiowe
zgodnie z EN 55015
Temp. pracy
0 °C do 55 °C
Rodzaj ochrony
IP20
zaciski rubowe max. 2,5 mm2 lub 2 x 1,5 mm2
Zaciski przy³¹czeniowe
125,7 x 59,6 x 29,6 mm
Wymiary (d³. x szer. x wys)
0128
Nr zamówieniowy
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FUNKBUS − STEROWNIKI
Radiowa jednostka steruj¹ca 1-10V do zabudowy
Owietlenie mo¿e byæ w³¹czone rêcznie na urz¹dzeniu lub zdalnie drog¹ radiow¹,
przy pomocy pilotów radiowych, ciennych nadajników radiowych lub radiowego
interfejsu przyciskowego p/t 4-kana³owego. W ten sposób mo¿e odbywaæ siê
ciemnienie. Wartoæ za³¹czonej jasnoci mo¿e byæ zapamiêtana i wywo³ana przy
ka¿dym rozkazie za³¹czenia.

Radiowa jednostka steruj¹ca 1-10 V do zabudowy

N

Przy odbiorze przyuczonego sygna³u radiowego radiowego uruchamiany jest na ok.
1 min sterownik i zapamiêtana zostaje wartoæ jasnoci.
Wymiarowanie mocy za³¹czalnej i pr¹du steruj¹cego (patrz informacje techniczne
urz¹dzeñ 1-10 V)
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Radiowa jednostka steruj¹ca
1-10 V do zabudowy
0180

µ

AC 230V~
10A

L

Za pomoc¹ pilota radiowego Komfort, nadajnika ciennego, interfejsu podtynkowego
poczwórnego i urz¹dzenia HM1801 jest mo¿liwy tryb scen wietlnych. Jeli radiowa
jednostka steruj¹ca 1-10V do zabudowy zosta³a przyporz¹dkowana scenom wietlnym,
to ¿¹dana wartoæ jasnoci mo¿e byæ zapamiêtana i za³¹czona przy wywo³ywaniu
sceny wietlnej.
Uruchomienie klawisza wszystko wy³¹czone / wszystko w³¹czone pilota radiowego,
radiowego nadajnika ciennego, radiowego interfejsu ³¹cznika przyciskowego
podtynkowego poczwórnego i prowadzi do wy³¹czenia / w³¹czenia obci¹¿enia.

Proszê przestrzegaæ zaleceñ
dotycz¹cych planowania Funkbusa

L
N

1
2
3
4

£¹czenie podstawowe

+

Prog

EVG

-

+

L1
N

Do dalszych elektronicznych steteczników lub
transformatorów Tronic z interfejsem 1-10V

Radiowa jednostka steruj¹ca 1-10 V do zabudowy
Dane techniczne
230V~ 50/60 Hz
Napiêcie zasilaj¹ce
ok. 1,22 W
Pobór mocy
1 - 10V
Napiêcie steruj¹ce
15 mA
Max pr¹d steruj¹cy
Zestyk ³¹cz¹cy
Przekanik
Obci¹¿enie omowe
1800 W
Eltkron. statecznik, transformator
zale¿ny od typu
ok. 12 jednolampowy steteczników, 6 dwulampowych steteczników
Czêstotliwoæ odbierana
433,42 MHz, (ASK)
Iloæ zapamiêtywanych odbiorników radiowych
30
kod radiowy (na ka¿dy kana³ jednorazowo przydzielany)
> 1 miliard
Odleg³oæ do nadajnika w trybie uczenia siê
0,5 - 5 m
Dopuszczenia R&TTE (UE i EFTA)
Tak
Sceny wietlne
5
Zabezpieczenie
wy³¹cznik bezp. powy¿ej 10A
Zak³ócenia radiowe
zgodnie z EN 55015
Temp. pracy
0 °C do 55 °C
Rodzaj ochrony
IP20
2
Zaciski przy³¹czeniowe
zaciski rubowe max. 2,5 mm lub 2 x 1,5 mm2
Wymiary
188,5 x 28 x 28 mm
Nr zamówieniowy
0180

FUNKBUS − STEROWNIKI
Radiowy sterownik załączający do zabudowy

Radiowy sterownik załączający do zabudowy z rozszerzeniem
łącznika przyciskowego (zestyku zwiernego)
Przestrzegać wskazówek

Radiowy sterownik załączający do zabudowy w połączeniu z przyuczonym
nadajnikiem radiowym umożliwia zdalne załączanie urządzeń zasilanych z sieci.
Sterownik załącza elektryczne obciążenia (230V/10A), w momencie odbioru
odpowiedniego (przyuczonego) sygnału radiowego. Radiowy sterownik łączący do
zabudowy daje się obsługiwać za pomocą rozszerzenia BLC lub łącznika
przyciskowego (zestyku zwiernego) zastosowanego jako rozszerzenie.

planowania Funkbus
L
N

N
1
L

Łącznik
przyciskowy
Zestyk zwierny
opcjonalnie

Za pomocą radiowego nadajnika ręcznego, nadajnika ściennego, interfejsu
łącznika przyciskowego podtynkowego 4 krotnego i HM 1801 jest możliwe
wywołanie scen świetlnych (tylko łączenie). Jeśli scena świetlna została
przyporządkowana (przyuczona) radiowemu sterownikowi załączającemu, może
być zapamiętany żądany stan (włączony / wyłączony),który jest ustawiony przy
wywołaniu sceny świetlnej.

Prog
OFF

Funk-Schaltaktor Eb
0125

Antenne

ON

AC 230 V~
10A
μ
Prog

Łączenie podstawowe
Dane techniczne
Napięcie zasilające
Zestyk łączący
Obciążalność

Radiowy sterownik załączający do zabudowy
230 V~, 50/60 Hz
przekaźnik
lampy żrowe i wysokonap. lampy halogenowe 2300 W
konw. transformatory (obciążone przynajmniej w 85%) obciążenie całk.
łącznie z stratą mocy transformatora nie może przekraczać 1000 VA
transformatory Tronic 1500 VA
świetlówki nieskomp.1200 VA
skomp. równolegle z 47 μF 920 VA
łączenie podwójne 2300 VA
Liczba rozszerzeń
dowolnie wiele rozszerzeń BLC łącznika przyciskowego zestyku zwiernego
Pobór mocy (czuwanie)
ok. 0,71 W
Częstotliwość odbioru
433,42 MHz, (ASK)
Możliwość przyuczenia radiowych nadajników
30
Kody radiowe (na kanał)
> 1 Mrd.
Odległość do nadajnika w module uczenia
0,5 - 5 m
Dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
Tak
Sceny świetlne
5
Zabezpieczenie
przez 16A łącznik ochronny
Eliminacja zakłóceń
zgodnie z normą EN 55015
Temp. pracy
-20 °C do 55 °C
Rodzaj ochrony
IP20
2
Zaciski przyłączeniowe
zaciski śrubowe do max. 2,5 mm lub 2 x 1,5 mm2
Wymiary (dł.x szer. x wys.)
175 x 42 x 18 mm
Nr zamówieniowy
0125

Uruchomienie klawisza wszystko wyłączone / wszystko włączone, przyuczonego
radiowego nadajnika ręcznego, radiowego nadajnika ściennego, radiowego
interfejsu łącznika przyciskowego podtynkowego poczwórnego i HM 1801 prowadzi
do wyłączenia / włączenia obciążenia.
Przy odbiorze przyuczonego sygnału radiowego czujnika ruchu włącza się on na
ok. 1 min (z możliwością nastawienia).
Możliwa jest funkcja specjalna "tryb dzwonkowy" w połączeniu z radiowym
nadajnikiem podtynkowym z przewodem L lub radiowym interfejsem łącznika
przyciskowego podtynkowego poczwórnego.

Radiowy sterownik załączający podtynkowy
Radiowy sterownik załączający podtynkowy w połączeniu z przyuczonym
nadajnikiem radiowym umożliwia zdalne załączanie urządzeń zasilanych z sieci.

Radiowy sterownik łączący podtynkowy
Za pomocą radiowego nadajnika ręcznego, nadajnika ściennego, interfejsu łącznika
przyciskowego podtynkowego 4 krotnego i HM 1801 jest możliwe wywołanie scen
świetlnych (tylko łączenie). Jeśli scena świetlna została przyporządkowana
(przyuczona) radiowemu sterownikowi załączającemu, może być zapamiętany
żądany stan (włączony / wyłączony),który jest ustawiony przy wywołaniu sceny
świetlnej.

Funk-Schaltaktor Up

0179
Prog.
ON/OFF
AC 230V~
50/60Hz
1000 W

N

BU BN

μ

L

BN BK

niebieski

Uruchomienie klawisza wszystko wyłączone / wszystko włączone, przyuczonego
radiowego nadajnika ręcznego, radiowego nadajnika ściennego, radiowego interfejsu
łącznika przyciskowego podtynkowego poczwórnego i HM 1801 prowadzi do
wyłączenia / włączenia obciążenia.

brązowy
brązowy
czarny

L
N
N
L

Przy odbiorze przyuczonego sygnału radiowego czujnika ruchu włącza się on na ok.
1 min (z możliwością nastawienia).
Możliwa jest funkcja specjalna "tryb dzwonkowy" w połączeniu z radiowym
nadajnikiem podtynkowym z przewodem L lub radiowym interfejsem łącznika
przyciskowego podtynkowego poczwórnego.

Funk-Schaltaktor Up

0179
Prog.
ON/OFF
AC 230V~
50/60Hz
1000 W

N

BU BN

μ

L

BN BK

przestrzegać wskazówek
planowania Funkbus

łączenie podstawowe

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Zestyk łączący
Obciążalność

Radiowy sterownik łączący podtynkowy
Kody radiowe (na kanał)
Odległość do nadajnika w trybie uczenia
Dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
Sceny świetlne
Zabezpieczenie
Eliminacja zakłóceń
Temp. pracy
Rodzaj ochrony
Długość przewodów
Wymiary (dł.x szer. x wys.)
Nr zamówieniowy

230 V, 50/60 Hz
przekaźnik, zestyk zwierny bezpot. (FELV)
1000 W lampy żarowe i wysokonap. lampy halogenowe
750 W transformatory Tronic
konw. transformatory (obciążone przynajmniej w 85%) obciążenie
całk. łącznie z stratą mocy transformatora nie może
przekraczać 750 świetlówki nieskomp. 500 VA
skomp. równolegle 400 VA
łączenie podwójne 1000 W
ok. 0,56 W
Pobór mocy (czuwanie)
433,42 MHz, (ASK)
Częstotliwość odbioru
7 na kanał
Dające się przyuczyć nadajniki radiowe

> 1 Mrd.
0,5 - 5 m
Tak
5
przez 10A łącznik ochronny
zgodnie z normą EN 55015
-20 °C do 55 °C
IP20
ok. 210 mm
52 x 21 mm
0179

System Funkbus DMS
L
N
230 V~

M

1-10V

L

94050100

L

Antena do radiowego odbiornika DMS
jest dodatkowo wymagana np. przy
metalowych rozdzielnicach albo w celu
zwiększenia zasięgu.

o
d
e
r

N
L

N

1

N

L

N

L

1 - 10 V

N
L
+

N

N
L

1

L

N

+

L

N

N

L

L

A1
A2

FunkSchaltaktor REG
94500100
µ 10A 230V~ 50/60Hz

FunkJalousieaktor
RE G
94600100

Funk-Universaldimmer REG
94550100

Funk-Steuereinheit 1-10V REG
94650100

50-400 W/VA 230V~ 50/60Hz

µ 8A 230V~ 50/60Hz 1-10V/max.15mA

ON/OFF/Prog.

µ 6A 230V~ 50/60Hz

+-

+-

+-

N

L

A3
A4

Funk-Schaltaktor
4fach REG
94500200
µ 10A 230V~ 50/60Hz

+-

+-

L

N

Przestrzegać
wskazówek
planowania
Funkbusa

+-

przewód danych DMS max 3 m do połączenia radiowego
odbiornika DMS z maksymalnie 30 sterownikami DMS.
Podłączenie następuję za pomocą zacisków przyłączeniowych
EIB.
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FUNKBUS − STEROWNIKI
Radiowy sterownik załączający podwójny podtynkowy
Radiowy sterownik załączający p/t w połączeniu z przyuczonym nadajnikiem radiowym
umożliwia zdalne łączenie urządzeń zasilanych z sieci.

Radiowy sterownik załączający podwójny
podtynkowy

Funk-Schaltaktor
2fach Up
0129 AC 230V~

4sec
Prog.
1 sec

50/60 Hz
2x350W

A B A+B -

RD GN RD GN

Radiowy sterownik załączający podwójny nadaje się szczególnie do tego aby ze stanu
wyłączonego, bez dodatkowych przewodów uruchamiać łączenia seryjne.

INSTA 57608 R2

L A LB L

N

PK

BU

GY

BK

różowy
szary
czarny
niebieski

L
N
N

Uruchomienie klawisza wszystko wyłączone / wszystko włączone przyuczonego
radiowego nadajnika ręcznego, radiowego nadajnika ściennego, radiowego interfejsu
łącznika przyciskowego podtynkowego poczwórnego i HM 1801 prowadzi do wyłączenia
/ włączenia obciążenia.
Przy odbiorze przyuczonego radiowego sygnału radiowego czujnika ruchu włącza
się on na ok. 1 min (dający się nastawić).
Możliwa jest funkcja specjalna "tryb dzwonkowy" w połączeniu z radiowym nadajnikiem
podtynkowym z przewodem L.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Obciążalność
Zestyk łączący

230 V, 50/60 Hz
2 przekaźniki na 1 zestyk zwierny
350W lampy żarowe i wysokonap. lampy halogenowe
300W transformatory Tronic
konw. transformatory (obciążone przynajmniej w 85%) obciążenie całk. łącznie
z stratą mocy transformatora nie może przekraczać 350 VA
świetlówki nieskomp. 350VA
ok. 0,37 W
Pobór mocy Stand By
433,42 MHz, (ASK)
Częstotliwość odbioru
7 na kanał
Dające się przyuczyć nadajniki radiowe

Radiowy sterownik załączający wtyczki pośredniej

L
N

Uruchomienie klawisza wszystko wyłączone / wszystko włączone przyuczonego
radiowego nadajnika ręcznego, radiowego nadajnika ściennego, radiowego
interfejsu łącznika przyciskowego podtynkowego poczwórnego i HM 1801 prowadzi
do wyłączenia / włączenia obciążenia.
Przy odbiorze przyuczonego radiowego sygnału radiowego czujnika ruchu włącza
się on na ok. 1 min (dający się nastawić).
Możliwa jest funkcja specjalna "tryb dzwonkowy" w połączeniu z radiowym
nadajnikiem podtynkowym z przewodem L.

Radiowy sterownik żaluzjowy podtynkowy
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INSTA 57608 R2

L A LB L

N

PK

BU

GY

BK

Radiowy sterownik załączający podwójny podtynkowy
> 1 Mrd.
Kody radiowe (na kanał jednorazowo podać)
0,5 - 5 m
Odległość do nadajnika w module uczenia
Tak
Dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
5
Sceny świetlne
przez 10 A łączniki ochrony przewodów
Zabezpieczenie
zgodnie z normą EN 55015
Eliminacja zakłóceń
-20°C do 55°C
Temp. pracy
IP20
Rodzaj ochrony
52 x 23 mm
Wymiary
0129
Nr zamówieniowy

70

Radiowy sterownik załączający wtyczki pośredniej
34,5

Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbus

136

Dane techniczne
Napięcie zasilające
Zestyk łączący
Obciążalność

Radiowy sterownik załączający wtyczki pośredniej
230 V~, 50/60 Hz
Relais
lampy żarowe i wysokonap. lampy halogenowe 1000 W
konw. transformatory (obciążone przynajmniej w 85%)
obciążenie całk. łącznie z stratą mocy transformatora
nie może przekraczać 750 VA
świetlówki nieskomp. 5000VA
skomp. równolegle z 47 mF 400 VA
łączenie podwójne 1000 VA
Pobór mocy Stand By
ok. 0,43 W
Podwyż. ochrona przed dotykiem zg. z normą VDE 0620 cz. 1 (zabezp. przed dziećmi)
Tak
Częstotliwość odbioru
433,42 MHz, (ASK)
Dające się przyuczyć nadajniki radiowe
30
Kody radiowe (na kanał jednorazowo podać)
> 1 Mrd.
Odległość do nadajnika w module uczenia
0,5 - 5 m
Dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
Tak
Sceny świetlne
5
Zabezpieczenie
T6,3 A
Eliminacja zakłóceń
zgodnie z normą EN 55015
Temp. pracy
-20 °C do 55 °C
Rodzaj ochrony
IP20
Nr zamówieniowy
017809

Radiowy sterownik żaluzjowy podtynkowy

Radiowy sterownik żaluzjowy podtynkowy w połączeniu z przyuczonymi radiowymi
nadajnikami umożliwia zdalne łączenie silników żaluzjowych i zasilanych z sieci.
Naciśnięcie klawisza radiowego nadajnika < 1 sek powoduje przestawieni lameli,
przy > 1 sek. napęd przechodzi na 2 min. w tryb ciągły. Sterownik nadaje się
szczególnie, z istniejących sterowań pojedynczych do zrealizowania sterowań
centralnych i / lub grupowych bez dodatkowego rozkładania przewodów.
Sterownik instalowany jest pod tynkiem w puszkach rozgałęźnych, puszkach
łączników lub w wodoodpornej puszce rogałęźnej w skrzynce rolet.
Za pomocą radiowego nadajnika ręcznego Komfort, nadajnika ściennego,
interfejsu łącznika przyciskowego podtynkowego 4 krotnego i HM 1801 jest
możliwy tryb scen świetlnych (tylko położenia końcowe). Jeśli scena świetlna
została przyporządkowana (przyuczona) radiowemu sterownikowi żaluzyjnemu
podtynkowemu, pożądane położenie końcowe (podniesione / opuszczone) żaluzji,
które jest ustawione przy wywołaniu sceny świetlnej może być zapamiętany.
Powiązanie z funkcją wszystko włączone / wszystko wyłączone (tylko położenia
końcowe) jest możliwe.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Zestyki łączące
Obciążalność
Pobór mocy Stand By
Czas zaryglowania
Czestotliwość odbioru
Dające się przyuczyć radiowe nadajniki
Kody radiowe (na kanał jednorazowo podać)
Odległość do nadajnika w module uczenia

50/60 Hz
2x350W

A B A+B -

RD GN RD GN

L

Radiowy sterownik załączający wtyczki pośredniej w połączeniu z przyuczonym
nadajnikiem radiowym umożliwia zdalne łączenie urządzeń zasilanych z sieci (np.
lampa stojąca, lampa biurowa, wentylator, urządzenia RTV itp.) z wtyczką sieciową.
Za pomocą radiowego nadajnika ręcznego Komfort, nadajnika ściennego,
interfejsu łącznika przyciskowego podtynkowego 4 krotnego i HM 1801 jest
możliwy tryb scen świetlnych (tylko łączenie). Jeśli scena świetlna została
przyporządkowana (przyuczona) radiowemu sterownikowi załączającemu wtyczki
pośredniej, pożądany stan łączenia (włączony / wyłączony),który jest ustawiony
przy wywołaniu sceny świetlnej może być zapamiętany.

Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbus

Funk-Schaltaktor
2fach Up
0129 AC 230V~

4sec
Prog.
1 sec

On/Prog

Za pomocą radiowego nadajnika ręcznego Komfort, nadajnika ściennego, interfejsu
łącznika przyciskowego podtynkowego 4 krotnego i HM 1801 jest możliwy tryb scen
świetlnych (tylko łączenie). Jeśli scena świetlna została przyporządkowana (przyuczona)
radiowemu sterownikowi załączającemu, pożądany stan łączenia (włączony /
wyłączony),który jest ustawiony przy wywołaniu sceny świetlnej może być zapamiętany.

230 V, 50/60 Hz
2 zestyki zwierne wzajemnie zaryglow.
max. 1 silnik 700 W
ok. 0,40 W
ok. 1 sek.
433,42 MHz, (ASK)
14
> 1 Mrd.
0,5 - 5 m

L
N
Funk-Jalousieaktor
4sec

0127
Prog

AC 230V~
50/60 Hz
700W

1sec
|-| |-

N
BU

nieb.
brązowy
różowy

Funk-Jalousieaktor
4sec
Prog

RD GN

BN

PK

L

BK

0127

AC 230V~
50/60 Hz
700W

M

1sec
|-| |RD GN

N
BU

BN

PK

L

BK

Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbus

czarny
Dalsze zastosowanie patrz następna strona

Radiowy sterownik żaluzjowy P/T
Dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
Sceny świetlne
Zabezpieczenie
Eliminacja zakłóceń
Temp. pracy
Rodzaj ochrony
Wymiary
Stopień ochrony
Nr zamówieniowy

Tak
5
przez 10A bezpiecznik linii
zgodnie z normą EN 55015
-20 °C do 55 °C
IP20
52 x 21 mm
IP 20
0127

ROLLOTEC®/FUNKBUS
Wyposażenie z RolloTec® i Funkbus przy istniejącym przewodzie 230V w skrzynce rolety.
Sterowanie grupowe / centralne
3

3
M

4

Funk-Jalousieaktor Up

Funk-Jalousieaktor Up
4sec

0127
Prog

4sec

AC 230V~
50/60 Hz
700W

RD GN

N
BU

BN

PK

L

N

0127

BK

BU

Antenne
Antenne

TOP
2764

1

C

Uhrzeit
Datum

2 N

0124
Funk-Sender UP

L

0124
Mode

Set

N

L

Schalter Taster/
K2 -- K1
Jalousie
AB AUF
AUS EIN

LB LA N

Łącznik czasowy
RolloTec®

W wielu obiektach jest rozłożony przy renowacji 230V przewód w skrzynce rolet
Aby zrealizować teraz dodatkowe sterowanie możliwy jest następujący wariant
instalacyjny: zainstalować w skrzynkach rolet sterownik żaluzyjny radiowy w
wodoopornej puszce rozgałęźnej nr zam. 4292. Przez przyuczenie radiowego
nadajnika ściennego i / lub radiowego nadajnika ręcznego do radiowego
sterownika żaluzyjnego jest możliwe sterowanie roletami. Sterowanie centralne
jest realizowane bez problemu za pomocą radiowego nadajnika podtynkowego
w kombinacji z np. łącznikiem czasowym RolloTec® (zalecenie: głębokie puszki
podtynkowe). Ten nadajnik jest przyuczony do każdego sterownika żaluzyjnego
radiowego znajdującego się w skrzynce rolety. Przed instalacją należy
przetestować zasięg radiowy.

C
B
A

1
2
3
4
5
6
7
8

2
5 3

Prog Zufall Astro

ON
K1
K2
+/K3
+/+/-

2764

1

L1

2925
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

TOP

4

751611xx

2764

N

B

L

BK

open
Batt. OFF
LS1/Alles Aus
LS2/LS3
LS4/LS5

ON
K1
K2
+/K3
+/+/-

Sterowanie
centralne
A

PK

open
Batt. OFF
LS1/Alles Aus
LS2/LS3
LS4/LS5

751611xx

BN

Funk-WandsenderEinsatz

Funk-WandsenderEinsatz

2764

AC 230V~
50/60 Hz
700W

|-| |-

|-| |RD GN

0127

0127
Prog

1sec

1sec

Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbusa

M

4

Mechanizm Standard RolloTec® z radiowym klawiszem RolloTec® i radiowym sterownikiem żaluzyjnym: zdalne sterowanie centralne
i grupowe
L2 N
L1 N
N
L2
L3
Sterowanie
pojedyncze

Sterowanie
pojedyncze

2911

Sterowanie pojed.

2925

Zdalne sterowanie grupowe
Sensor dotykowy pojedynczy
radiowy nadajnik ścienny
Antenne

N

Sterowanie pojed.

2911

Funk-Jalousieaktor Up
4sec
Prog

M

L

TOP

M

L

N

M

L

M

RD GN

N
BU

BN

PK

L

BK

open
Batt. OFF
LS1/Alles Aus
LS2/LS3
LS4/LS5

751611xx

AC 230V~
50/60 Hz
700W

|-| |-

Funk-WandsenderEinsatz

2764

0127

1sec

ON
K1
K2
+/K3
+/+/-

Klawisz radiowy

Klawisz radiowy

Klawisz radiowy

Radiowy sterownik żaluzyjny podtynkowy

2764

Sterowanie
pojedyncze

L2

N

N

L2

Sterowanie
pojedyncze

Sterowanie pojed.

2911

L1

N

Funk-Jalousieaktor Up
4sec
Prog

TOP

L

M

N

M

AC 230V~
50/60 Hz
700W

L

L

M

|-| |-

M

RD GN

N
BU

BN

PK

L

BK

open
Batt. OFF
LS1/Alles Aus
LS2/LS3
LS4/LS5

751611xx

0127

1sec

Funk-WandsenderEinsatz

2764

Sterowanie pojed.

2911

2925

Zdalne sterowanie grupowe
Sensor dotykowy pojedynczy
radiowy nadajnik ścienny
Antenne

L3
N

ON
K1
K2
+/K3
+/+/-

Klawisz radiowy

Klawisz radiowy

Klawisz radiowy

Radiowy sterownik żaluzyjny podtynkowy

2764

Zdalne sterowanie centralne

L

N
2925

Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbusa

0124

Prog Zufall Astro
A
B

1

C

Uhrzeit
Datum

Mode

2 N

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Funk-Sender UP

L

0124

Set

N

L

Schalter Taster/
Jalousie
K2 -- K1
AB AUF
AUS EIN

LB LA N

Radiowy nadajnik ścienny jako sterowanie grupowe i radiowy nadajnik podtynkowy jak sterowanie
centralne są przyuczone do przyporządkowanych sterowań pojedynczych (klawisze radiowe) i
radiowych sterowników żaluzyjnych. Polecenia grupowe i centralne są przekazywane drogą
radiową.

Łącznik czasowy
RolloTec®

Radiowy klawisz RolloTec®
Radiowy klawisz jest komponentem systemu RolloTec®. W połączeniu z
mechanizmem Rolltec® umożliwia zdalne i ręczne sterowanie silnikiem.
Za pomocą klawisza ê zasłona jest podnoszona a za pomocą klawisza ë
opuszczana.
Do sterowania są do dyspozycji radiowy nadajnik ręczny, radiowy nadajnik ścienny,
radiowy interfejs łącznika przyciskowego podtynkowy czterokrotny, podtynkowy
radiowy nadajnik i HM1801.
Jeśli klawiszowi została przyporządkowana scena świetlna (przyuczona) może być
pożądane położenie końcowe zasłony zapamiętane (podniesione "auf" /
opuszczone "zu"), które przy wywołaniu sceny świetlnej jest realizowane.

Dane techniczne
Radowy klawisz RolloTec®
z mechanizmu Rollotec® 2911, 2925, 2975, 2975 01
Napięcie zasilające
ok. 1,21 W
Pobór mocy stand by
433,42 MHz, (ASK)
Częstotliwość odbioru
30
Przyuczone nadajniki radiowe
> miliard
Kody radiowe (na każdy kanał nadać 1)
0,5 - 5m
Odstęp do nadajnika w module uczenia
TAK
Dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
ok. 1 Sek.
Czas przełączenia przy zmianie kierunku jazdy
5
Sceny świetlne (tylko położenia końcowe)
4 °C do 55 °C
Temperatura pracy
IP20
Rodzaj ochrony
1758 .., 1759 .. z przyłączem sensora
Nr zamówieniowy

i Przyłącze centralne, grupowe i sterowanie pojedyncze patrz Rollotec®.

T 52

FUNKBUS CZUJNIK OBECNOŚCI
Przykłady możliwości kombinacji radiowego czujnika obecności z komponentami systemu Funkbus
Radiowe czujniki obecności mogą być
eksploatowane tylko ze sterownikami
Funkbusa stanem release R2 lub
wyższymi. Proszę przestrzegać
wskazówek planowania Funkbusa dzielnik mocy radiowego

Ściemniacz klawiszowy
z klawiszem BLC

czujnika ruchu

Radiowy czujnik obecności

2902

jako regulacją ciągła
natężenia oświetlenia

Funk-Schaltaktor Up

018209

funkcja czujnika
obecności

0179

N

BU BN

Radiowy ściemniacz przewodowy
lub radiowy ściemniacz uniwersalny

On/Prog

1 L

Prog.
ON/OFF
AC 230V~
50Hz
1000 W

μ

L

BN BK

jako regulacją ciągła
natężenia oświetlenia

funkcja czujnika
obecności

Radiowy element sterujący
do czujników ruchu n/t

jako regulacją ciągła
natężenia oświetlenia
funkcja czujnika
obecności
funkcja czujnika
obecności

Radiowa jednostka sterująca 1-10 V Eb
N

Funk-Steuereinheit 1-10 V Eb
0180
μ

L

AC 230V~
10A

Prog

+

Mechanizm łączący
BLC z klawiszem BLC
2905

Funkbus

Radiowy sterownik załączający Eb
N
Funk-Schaltaktor Eb
1 0125
AC 230 V~
L 10A
Prog
OFF

Funk-Wächterleistungsteil
Ap
System-Leistungsteil

Antenne

ON

1 L

μ

Prog

Dzielnik mocy radiowego czujnika ruchu
Radiowy czujnik obecności , nie montować w bezpośrednim
otoczeniu oświetlenia i wentylatorów
Zasilanie tylko bateriami alkaicznymi, ponieważ tylko te
dysponują wystarczającymi prądami impulsowymi

H=2,50 m

Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbusa

2,50 m
4m

Radiowe czujniki obecności natynkowe mogą być przyuczone w sterownikach Funkbus w wersji R2 lub wyższym, odpowiednie oznaczenie R2 jest wydrukowane
na urządzeniu.
Kiedy tylko natynkowy radiowy czujnik obecności zostanie przyuczony do sterownika Funkbus, przestawia odpowiedni sterownik wewnętrznie na moduł regulacji światła
i zmienia działanie.
Włączanie przez krótkie uruchomienie (większe niż 1 sek) z miejsca lub zdalnie, włącza odpowiedni sterownik najpierw na 2 min, jeśli w tym czasie nie następuje
wykrycie obecności to wyłącza.
Wyłączenie przez krótkie uruchomienie (większe niż 1 sek) z miejsca lub zdalnie, wyłącza odpowiedni sterownik na 2 min, w ciągu tego czasu włączenie jest
utrudnione przez wykrycie obecności i jest możliwe tylko ręcznie (np. w czasie pokazu slajdów).
Za pomocą sterownika ściemniającego (np. mechanizmu ściemniającego BLC z klawiszem radiowym BLC, uniwersalnym ściemniaczem przewodowym Eb,
radiową jednostką sterującą 1-10V Eb) jest możliwa rozbudowa regulacji świetlnej stałej.
Tutaj jest porównywana nastawiona przy natynkowym radiowym czujniku obecności nastawiona żądana wartość jasności z wartością rzeczywistą i wartościowana
w ściemniaczu.
Przez długie uruchomienie z miejsca lub za pomocą klawiszy radiowych może być zmieniana jasność przy sterownikach ściemniających, podobnie jak przy
normalnym procesie ściemniania. Uzyskana wartość jasności jest przejściowo przejęta do następnego wyłączenia jako wartość pożądana, tzn. radiowy czujnik
obecności próbuje zachować tą wartość na stałe.
W połączeniu z radiowymi sterownikami załączającymi jest możliwe tylko włączenie lub wyłączenie.
Aby przy tym nie powstało wahanie światła (urządzenie ciągle włącza i wyłącza) może być pożądane podwyższenie pożądanej wartości jasności, w tym celu
nastawiacz jasności przy radiowym czujniku obecności jest obrócony w kierunku symbolu słońca.
Generalnie radiowy czujnik obecności nie powinien być montowany za blisko lamp, aby ten efekt zminimalizować. Im jaśniejsza jest przyłączona lampa tym
silniejszy jest opisany wyżej efekt.
Dane techniczne
Napięcie zasilające
Baterie
Żywotność (w zależ. od zapotrz)
10 krotne migotanie podczas wysyłania
Kąt wykrywalności
Wielkość wykrywalności na wysokości biurka
Wielkość wykrywalności na podłodze
Wysokość montażu do nominalnych obszarów wykrywalności
czas załączenia
poziomy wykrywalności
liczba stref
liczba segmentów włączania

T 53

6 V=
4 x 1,5V Alkaliczne (LR 03)
ok. 3 lat
słabe baterie wymienić
360°
ok. 5m
ok. 8m
2,5 m
ok. 2 min. do 60 min.
6
80
320

Radiowy czujnik obecności
czułość progowa
jasność zadana dla regulacji oświetleniem
częstotliwość nadawania
Zasięg działania
moc nadawcza
kody radiowe (na każdy kanał 1)
dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
Zakres temperatur
Stopień ochrony
wymiary
nr zamówieniowy

20-100%
ok. 3 Lux do 1000 Lux
433,42 MHz, (ASK)
max. 100 m (na wolnym polu)
< 10 mW
> 1 miliard
TAK
0°C do 45°C
IP20
103 mm, wysokość 42 mm
018209

FUNKBUS CZUJNIK RUCHU/SYSTEM
System radiowych czujników ruchu

Radiowy czujnik ruchu 180

System radiowych czujników ruchu jest bezprzewodowym systemem i nadaje się do
dodatkowej instalacji. Maksymalnie 30 radiowych czujników ruchu może być
przyłączonych do natynkowego dzielnika mocy radiowego czujnika ruchu. Radiowe
czujniki ruchu mogą być także przyuczone do innych odbiorników Funkbus
(radiowych łączników przyciskowych BLC, sterownika załączającego radiowej wtyczki
pośredniej i radiowych sterowników załączających Eb/ podtynkowych itp.), i wywołują
włączenie obciążenia na 1 min (nastawialny). Radiowy czujnik ruchu może być
przyuczony do dowolnie wielu radiowych odbiorników. Przy każdym radiowym
czujniku ruchu może być nastawiona czułość zadziałania do wykrycia, aby sprostać
zróżnicowanym warunkom. Dzięki łącznikowi przyciskowemu (zestykowi zwiernemu)
w doprowadzeniu natynkowego dzielnika mocy radiowego czujnika ruchu mogą być
wyzwolone funkcje dodatkowe. Te funkcje dają się wykorzystać za pomocą
przyuczonych radiowych ręcznych lub ściennych nadajników w następujący sposób:
krótkie uruchomienie klawisza
włączenie na nastawiony czas
krótkie uruchomienie klawisza
wyłączenie (autom. pozos.
aktywna)
długie uruch. (dłuższe niż 1 sek) klawisza
2 godz włączone
długie uruch. (dłuższe niż 1 sek) klawisza
2 godz wyłączone
Natynkowy dzielnik mocy radiowego czujnika ruchu
Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbusa!
Funkbus

Natynkowy dzielnik mocy
radiowego czujnika ruchu
Lux

L

N
Min.

Podłączenie fazy
Podłączenie obciążenia
OFF

Przestrzegać wskazówek
planowania Funkbusa! Dzięki
technologi Low Power czujnik
ruchu jest gotowy do pracy
po ok. 1 min.
Nastawianie czułości
20-100%

SENS.

Status diody LED czerwonej (migocze przy
nadawaniu) migotanie: potwierdzenie
wysyłki, szybkie migotanie: słaba bateria
Dane techniczne
typ baterii
żywotność baterii alkaicznej
pobór mocy

Radiowy czujnik ruchu 180
9V alkaiczna bateria blokowa 6LR61
ok. 3 lat
tryb dzienny 0,14 mW
tryb nocny 0,27 mW
nadawanie radiowe 27 mW
< 10 mW
433,42 MHz, ASK
ok. 100 m swobodne pole
> 1 miliard
TAK
180°
16m x 32m
ok. 2,40m
20% - 100%
3 - 200 Lux +/- 50%
mniej niż 80 Lux
do 200 Lux
-25°C do+55°C
IP 55
0174 01 09

Moc nadawania
częstotliwość nadawania
zasięg nadawania
Kody radiowe (jednorazowe nadanie)
Dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
Kąt wykrycia
Pole swobodne
Wysokość montażu
Czułość zadziałania
Zakres roboczy jasności
Sensor, jasność zadziałania
Sensor, ponowne uruchomienie
Temp. pracy
Rodzaj ochrony
Nr zamówieniowy

ON

Możliwość obrotu i
pochylenia

Podłączenie przewodu zerowego
Ustawienie jasności ok. 3-80 Lux

95°

360°
Czas włączenia ok. 10sek do 15 min
Łącznik uczenia

Natynkowy dzielnik mocy radiowego czujnika ruchu
Dane techniczne
230V~, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe
zestyk przekaźnikowy
Zestyk łączący
Obciążalność
2300 W
lampy żarowe i wysokonap. lampy halog
1200 VA
świetlówki nieskompens.
920 VA
równolegle skompens.
2300 VA
łączenie podwójne
max.20 A
prąd łączenia
ok. 1,10 W
pobór mocy stand - by
ok. 10 Sek. do 15 Min. +/- 10%
czas opóźnienia
ok. 3 do 80 Lux +/- 10%
jasność
z łacznikiem przyciskowym (zestykiem zwiernym)
funkcje dodatkowe
600 ms
czas między impulsami przyciskowymi
1 raz nacisnąć = włączone na czas właczenia
1.Funkcja
2 razy nacisnąć = włączone na 2 godz +/-10%
2.Funkcja
3 razy nacisnąć = wyłączone na 2 godz +/- 10%
3.Funkcja
433,42 MHz, ASK
częstotliwość odbioru
30
dające się przyuczyć radiowe nadajniki
> 1 miliard
kody radiowe (na kanał 1)
dopuszczenie R&TTE (dla krajów EU i EFTA)
Tak
eliminacja zakłóceń
zgodnie z EN 55015
temperatura pracy
-25°C do +55°C
rodzaj ochrony
IP 55
nr zamówieniowy
0175 09

Radiowy czujnik ruchu 180 w wykonaniu płaskim
Radiowy czujnik ruchu 180 w wykonaniu płaskim z wbudowanym czujnikiem
natężenia oswietlenia pozwala na rozszerzenie istniejącej instalacji
o bezprzewodową transmisję sygnałów załączania. Po wykryciu ruchu czujnik
wysyła radiowy sygnał, który jest odbierany i wykonywany przez odbiorniki w systemie.
Na tylnej powierzchni czujnika ruchu 180 w wykonaniu płaskim znajdują się dwa
potencjometry pozwalajace na ustawienie czułości oraz progowego natężenia
oświetlenia zadziałania.
Nastawienie jasności zadziałania:
- pozycja (skopiować symbol kropki) niezalezne od natężenia
- regulowany zakres (skopiować symbol skali) około 1 do 80 lx
- pozycja (skopiować symbol - ) około 80 lx
W przypadku połączenia czujnika ruchu z radiowym elementem sterującym
do czujników ruchu, czułośc oraz natężenie zadziałania nastawiane jest
w elemencie sterującym.
W połączeniu z innymi odbiornikami radiowymi (przyciski radiowe BLC, radiowe
sterowniki załaczające itp. ) czujnik załącza obciążenie na czas 1 minuty
(ponowna aktywacja).
Radiowy czujnik ruchu 180 w wykonaniu płaskim może być przykręcony
lub przyklejony do płaskiej powierzchni (drewno, gips, szkło, lustro itp.)
oraz do puszki instalacyjnej.
Radiowy czujnik ruchu 180 w wykonaniu płaskim
Dane techniczne
Napięcie zasilające
3 V=
Typ baterii
1 x litowa (CR 2450 N)
Żywotność baterii
baterie wyczerpane, wymienić
Wielokrotne miganie czerwonej diody LED
433,42 MHz, (ASK)
Częstotliwośc nadawania
max. 60 m (wolna przestrzeń)
Zasięg nadawania
< 10 mW
Moc nadawania
> 1 miliarda.
Kod radiowy (przydzielany jednorazowo na kanał)
Tak
R&TTE dopuszczenie (na teren EU i EFTA)
1
Liczba kanałów
180°
Kąt detekcji
10 x 12 m
Pole detekci półowalne
1,1 m
Nominalna wysokość montażu
ok. 20 - 100%
Nastawialna czułość
ok 1do 80/ ∞ lx
Natężenie oświetlenia zadziałania
5 do 35 C°
Temperatura pracy
IP44
Klasa szczelności
23,5 mm
Wysokość od powierzchni tynku

Radiowy czujnik ruchu 180 w wykonaniu płaskim
Proste rozszerzenie kombinacji
przez montaż natynkowy

32
20
C R 3V

Regulacja czułości
Funk-Wächter 180 flach
9420
Batt.: 1x
CR2450N

Sens.

Regulacja natężenia
oświetlenia zadziałania

TOP

Płytka nośna

Proszę przestrzegać zaleceń
dotyczących planowania
systemu Funkbus.
Żywotnośc bateri
ulega skróceniu
gdy potencjometr
jest ustawiony na
symbol kropki) Lux.

Montaż

Montaż czujnika
Należy się upewnić że w pobliżu miejsca montażu czujnika nie ma źródeł zakłuceń
np.: lamp lub grzejników. W celu optymalnej pracy czujnik powinien
być montowany prostopadle do kierunku ruchu.

optymalny

Promienie detekcji
są przecinane optymalnie.

nieoptymalny

Promienie detekcji nie
są przecinane optymalnie.
Zasięg jest zredukowany.

niewłaściwy

Promienie detekcji nie są przecinane.
Czujnik wykrywa obiekt za późno.
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TECHNIKA ANTENOWA
Instalacja antenowa telewizji naziemnej i/lub
telewizji zbiorczej w strukturze gwieździstej

Instalacja antenowa telewizji naziemnej i/lub
telewizji zbiorczej w strukturze gwiaździstej
BK
BK

1: Wzmacniacz
2: Odgałęzienie
3. Gniazdo antenowe,
nr zamówieniowy 53 4550 10
(gniazdo abonenckie)
4: Rezystor końcowy
Nr zamówieniowy 4503

~
=

1: Wzmacniacz
2: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4515
(gniazdo przelotowe)
3: Rezystor końcowy
Nr zamówieniowy: 4503

1

2

~
=

1

2
4
Jeśli tylko jedno gniazdo antenowe ma
być dostępne w telewizji zbiorczej,
musi być zastosowane gniazdo
przelotowe z rezystorem końcowym.

3

3
3

Instalacja antenowa dla telewizji naziemnej
i/lub telewizji zbiorczej w strukturze
drzewiastej / strukturze gwiaździstej

Instalacja antenowa telewizji
naziemnej i SAT, z podwójnym
konwekterem do odbioru programów
analogowych z 1 satelity.
1: Wzmacniacz
2: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4546
(gniazdo przelotowe)
3: Rezystor końcowy
2 sztuki Nr zamówieniowy: 4503

2
.
.
.
.
.
.

3

4

max.8

VH

VH

2

V

1

4

VH

3

Instalacja antenowe dla TV satelitarnej z pojedynczym
konwekterem do odbioru programów analogowych i
cyfrowych satelity

Instalacja z konwekterem poczwórnym
dla odbioru cyfrowego lub
analogowego satelity

VH

VH

2

H

V

2
.
.
.
.
.
.
max.8

V

Instalacja satelitarna SAT z pojedynczym uniwersalnym
konwekterem dla maksymalnie 2 - 3 gniazd antenowych.
Do odbioru programów analogowych i cyfrowych satelity.
Także do użycia za łącznikiem grupowym!

=

1

H

Ze zwrotnicą do przyłączenia
sygnałów UKW / TV naziemnej.

1

1: Wzmacniacz
2: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4546
(gniazdo przelotowe)
3: Rezystor końcowy
2 sztuki Nr zamówieniowy: 4503

V

1

W zależności od
zastosowania
analogowego lub
cyfrowego podłączamy
jedną z żądanych
polaryzacji (pionową lub
1 poziomą)
H

1: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 53 4553 01 (gniazdo jednostkowe)
2: Zwrotnica antenowa
2

VH

3

1: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 45xx (Gniazdo przelotowe)
2: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 53 4553 01 (Gniazdo końcowe)

Przykłady:

1
Oglądanie jednego programu satelitarnego i
jednocześnie nagrywanie innego programu.

2

SAT

SAT

Funkcja:
Jeśli obydwa gniazda antenowe będą równocześnie używane, w obu gniazdach będzie
występował sygnał o jednakowej polaryzacji (poziomej lub pionowej).

H

V

H

Twin
Sat-Receiver

V

Dolby

Instalacja antenowa dla odbioru TV
naziemnej i SAT z pojedynczym konwekterem
w strukturze drzewiastej

terr.
TV

Video

terr.
Radio

22:10

~
+
- 15V

1: Wzmacniacz
2: Rozdzielacz
3: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4523
(gniazdo przelotowe)
4: Rezystor końcowy
Nr zamówieniowy 4503

1

=

Instalacja samodzielnego stanowiska odbioru satelitarnego w pokoju obok.

2
SAT

H

V

H

3
4

SAT

Twin
Sat-Receiver

V

Dolby

terr.
TV
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1

=

H

3

~

V

2

H

1

V

~

1: Wzmacniacz
2: Rozdzielacz
3: Gniazdo antenowe,
nr zamówieniowy 53 4552 01
(gniazdo abonenckie)
4: Rezystor końcowy
Nr zamówieniowy: 4503

H

BK

terr.
Radio

Twin
Sat-Receiver

TECHNIKA ANTENOWA
Instalacja antenowa SAT z poczwórnym LNB
dla analogowego i cyfrowego odbioru satelity

~

3

2

4 otwory gniazd antenowych do
ogl¹dania jednego i odbierania
drugiego kana³u

1

2

Ze zwrotnic¹ do przy³¹czenia
sygna³ów naziemnych np. dla
odbioru regionalnych UKF / TV

1

V

1

2

H

1: multiswitch ze wzmacniaczem
2: gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy 4545 (gniazdo
jednostkowe)

V

1: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4522 (gniazdo jednostkowe)
2: £¹cznik DiSEqC
3: Zwrotnica

H

Instalacja antenowa SAT z dwoma obracalnymi uniwersalnymi,
pojedynczymi konwerterami dla obioru np. Astry i Eutelsat.
Do odbioru analogowego i cyfrowego drugiej satelity.

Przyk³ady:
Zastosowanie w urz¹dzeniu multiswitcha. Jeden program satelitarny
ogl¹daæ a drugi odbieraæ.

Instalacja antenowa SAT z 2 konwektorami obracalnymi
dla odbioru np. Astry i Eutelsat.
Do odbioru analogowego i cyfrowego drugiej satelity
1: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4522 (gniazdo jednostkowe)
2: Prze³¹cznik DiSEqC
3: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4545 (gniazdo jednostkowe)

SAT

SAT

multiswitch
2

H

2

Twin
Sat-Receiver

V

Dolby

V

Zastosowanie w zbiorczych sieciach kablowych

SAT / naziemny

1: multiswitch ze wzmacniaczem
2: gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy 4522 (gniazdo koñcowe)
3: gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy 4545 (gniazdo koñcowe)
alternatywnie
4 otwory gniazd antenowych do
ogl¹dania jednego kana³u i obioru
innego.

Dziêki kaskadowemu po³¹czeniu
multiswitcha i odga³êzieniom /
rozdzielaczom daj¹cy siê
rozszerzaæ na wiêcej ni¿ 100
uczestników.

~

~

1
2

2

2
3

alternatywnie

alternatywnie
H

alternatywnie

H V
V

V

H

V

H

V

Dziêki kaskadowemu pod³¹czeniu 2
multiswitch i odga³êzieniom /
rozdzielaczom daj¹cy siê
rozszerzaæ na wiêcej ni¿ 100
3
gniazd.

~

1

V

H

Dziêki kaskadowemu po³¹czeniu
multiswitcha i odga³êzieniom /
rozdzielaczom daj¹cy siê
rozszerzaæ na wiêcej ni¿ 100
uczestników.

~

H

V

1

alternatywnie

3

H

Dziêki kaskadowemu pod³¹czeniu
multiswitch wielokrotnemu
i odga³êzieniom / rozdzielaczom
daj¹cy siê rozszerzaæ na wiêcej
ni¿ 100 gniazd.

alternatywnie

alternatywnie

3

V

1

22:10

Instalacja antenowa z dwoma poczwórnymi
konwektorami dla analogowego i cyfrowego odbioru
2 satelit np. Astry i Eutelsat

H

Alternatywnie
4 otwory gniazd antenowych do
ogl¹dania jednego kana³u
i odbierania drugiego

Video

V

V

1: multiswitch ze wzmacniaczem
2: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy 4522 (gniazdo jednostkowe)
3: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy 4545 (gniazdo jednostkowe)

Dolby

H

H

Instalacja antenowa SAT z poczwórnym konwektorem dla analogowego
i cyfrowego odbioru satelity np. Astry.

naz.
naziem. sygna³ radiowy
TV

V

V

Ze zwrotnic¹ do przy³¹czenia
sygna³ów naziemnych np. dla
odbioru regionalnych UKF / TV

V

H

H

1

H

Twin
Sat-Receiver

V

2

1

BK

SAT

H

1: Gniazdo antenowe
Nr zamówieniowy: 4545 (gniazdo jednostkowe)
2: Zwrotnica

BK

V

Instalacja antenowa SAT z uniwersalnym podwójnym LNB dla ogl¹dania
jednego kana³u i odbierania drugiego np. 2 razy Astra.
Do odbioru analogowego i cyfrowego satelity.

H

1

V

1

4 otwory gniazd antenowych do
ogl¹dania jednego i odbierania
drugiego kana³u

22:10

H

2

H

2

Video

naziem.
naziem. sygna³ radiowy
TV

3

Z wejciem do przy³¹czenia
sygna³y TV naziemnej sygna³u np.
dla odbioru regionalnego UKW/TV
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TECHNIKA KOMUNIKACJI
Przyporządkowanie w kablu przy wiązce
poczwórnej gwieździstej

Oznaczenie z dzwonkiem np. przy
J-2Y(St)Y 2x2x0,6 Bd

Oznaczenie farbami np. J-Y (St)Y 2 x
2 x 0,6 Lg nowy (stary)

1a
2b

2a

17 mm
1b

1a

rt (ge)

1a

1b

sw(rt)

1b

2a

ws(gn)

2a

2b

ge(bl)

2b

Kody kolorów
rt = czerwony
sw = czarny
ws = biały
g = żółty
gn = zielony
bl = niebieski

pierwsza
para

druga
para

17 mm

34 mm

Wtyczka TAE
La, Lb = przewód przyłączeniowy przychodzący
a2, b2 = przewód przyłączeniowy wychodzący (N -zakodowane
urządzenia np. fax skierować do następnego gniazda N)
W= dodatkowe urządzenie wywoławcze np. dzwonek
(przyłącze do W i Lb)
E = uziemienie

podłączenie przy przewodzie 7 żyłowym

Podłączenie przy przewodzie 4 żyłowym
(widok wtyczki z tyłu)

(widok wtyczki z tyłu)

żółty

zielony

niebieski
brązowy
biały

szary
żółty
zielony

brązowy
biały

Widok gniazd TAE
zielony - La
niebieski - E
szary - W
żółty - Lb
brązowy - b2
biały - a2

zielony - W
brązowy - Lb
biały - La
żółty - E

4E
5 b2
6 a2

W 3
Lb 2
La 1

4E
5 b2
6 a2

W 3
Lb 2
La 1

kodowanie F

kodowanie N

Gniazda przyłączeniowe TAE
UAE8(6)/TAE 6F+N
1 2 3 4 5 6
6

F+
N

6 5 4 3 2 1

1

5
6

4

3

1

2

F+
N
1 2 3 4 5 6

F+
N

4
5
6

3
2
1

6 5 4 3 2 1 4488..
do jednego aparatu
telefonicznego
2 przewody sieciowe

N

F

N

N

4487..

N

F

4
5
6

F

4
5
6

3
2
1

F

3
2
1

6 5 4 3 2 1
4500..
do jednego aparatu telefonicznego i 1
urządzenia dodatkowego jak również do
jednego oddzielnego aparatu
2 przewody sieciowe

4500..

do jednego aparatur
telefonicznego i 2 urządzeń
dodatkowych
1 przewód sieciowy

do jednego aparatu
telefonicznego
1 przewód sieciowy

F

1 2 3 4 5 6
3
2
1

4
5
6

3
2
1

N N F

1 2 3 4 5 6

4
5
6

1 - La
2 - Lb
3-W
4-E
5 - b2
6 - a2

Warianty podłączenia do magistrali ISDN-S0-Bus
230V~

NTBA
a b 1a

230V~
1b 2a

2b

.
2
.
.
do
.
12

1b 2a

2b

a b 1a

S 1 2 3 4 5 6 7 8
8
1
UAE

S -Bus
0
max. 120 m
dł.

S 1 2 3 4 TR5 6 7 8
8
UAE
1

1
.
.
.
2
.
.
do
.
6

S 1 2 3 4 5 6 7 8
8
1 8
1
UAE

Przewód ISDN do
łączy centralnych

S -Bus
0
max. 120 m
dł.

S 1 2 3 4 5 6 7 8
8
1 8
1
UAE

S 1 2 3 4 TR5 6 7 8
8
UAE
1 8
1

TR

TR

maksymalnie 12 gniazd
przyłączeniowych pojedynczych przy
czym łącznie może być podłączonych
8 urządzeń końcowych (max 4
telefony, 4 urządzenia dodatkowe)

1b 2a

2b

Przewód
doprowa-dz
ający ISDN

Przewód
doprowa-dz
ający ISDN
S 1 2 3 4 5 6 7 8
8
1
UAE

NTBA

230V~

a b 1a

Przewód
doprowa-dz
ający ISDN
1
.
.

NTBA

maksymalnie 6 gniazd przyłączeniowych
podwójnych przy czym łącznie może być
podłączonych 8 urządzeń końcowych
(max 4 telefony, 4 urządzenia dodatkowe)

S 1 2 3 4 5 6 7 8
8
1 8
1
UAE

1
.
.

NTBA = przyłącze sieci (Network
Terminator Basic Access)

S -Bus
0
max. 120 m
dł.

.
S 1 2 3 4 5 6 7 8
2
8
1
UAE
.
.
do
.
S 1 2 3 4 TR5 6 7 8
12
8
UAE
1 8
1
gniazd
TR

UAE = Uniwersalna jednostka
przyłączeniowa
TR = oporność robocza (Terminal
Resister) na każde 100 omów 1/4W.
Jako gniazdo końcowe może być
zastosowane gniazdo przyłączeniowe
UAE z dającymi się łączyć oporami nr
zam. 4582
Urządzenie ISDN

maksymalnie 12 gniazd przy czym
łącznie może być podłączonych 8
urządzeń końcowych (max 4 telefony, 4
urządzenia dodatkowe)

przewód magistrali S0

przyłącze sieci
NTBA

8

1

U PN
a/b

8

1

8

1

8

telefon S0
PC z kartą S0

1

8

1

8

1

grupa 4 faksy

2
5

7

P

telefony systemowe
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8
0

"normalne" ewentualnie
bezprzewodowe telefony z
przyłączem analogowym

grupa 3 faksy

DANE/TELEKOMUNIKACJA
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WYMIARY MODUL/MODUL STAR/B.KWADRAT/B.1/B.3/B.7 GLAS
MODUL/MODUL STAR

80

55

3 krotna L = 222 mm
4 krotna L = 294 mm
5 krotna L = 364 mm

8

52
80

71
152

11,7

B.KWADRAT
151,5
71

3 krotna L = 223 mm
4 krotna L = 294 mm
5 krotna L = 365 mm

80,5

52
80,5

11,7

56

71
152,1

5
81,1

81,1

56

5

B.1

71

11,7

52

161

90

3 krotna L = 223,1 mm
4 krotna L = 294,1 mm
5 krotna L = 365,1 mm
52
90,7

R190

71
152,1
4
6,5

B.7 GLAS

T 59

85

56
90

90

52
95

11,7

90

90,7

56
81,1

R190

B.3

3 krotna pionowa L = 223,1 mm
4 krotna pionowa L = 294,1 mm
5 krotna pionowa L = 365,1 mm

9,1

3 krotna pozioma L = 232 mm
4 krotna pozioma L = 303 mm
5 krotna pozioma L = 374 mm

6,5

3 krotna L = 232 mm
4 krotna L = 303 mm
5 krotna L = 384 mm

71
161

9,1

WYMIARY GLASSERIE/SERIE 1930/PALAZZO
GLASSERIE
1,8

10

4

80

71

71

71

71

71

1,8

4

45
80

71

151

222
4 krotna L = 293 mm
5 krotna L = 364 mm

SERIA PALAZZO

9,5

8

71

71

71
156

71

71

65
85

45

8

65
85

71
227
4 krotna L = 298 mm
5 krotna L = 369 mm

SERIA 1930
4 krotna L = 293 mm
5 krotna L = 364 mm

45
80

71

71

71

222
7,
2

151

9

71

71
222

35,3

49,5

88

5
4,

Puszki

49,5
86

Kombinacja 2 x puszka
tylko w kombinacji - ³¹cznik
i ramka pojedyncza
mo¿liwa
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WYMIARY ARSYS/K.1/K.5/IP44/AQUATEC

BERKER K.1/K.5

56,5
80,5

71
151,5

3 krotna pionowa L = 222,5 mm
4 krotna pionowa L = 293,5 mm
5 krotna pionowa L = 364,5 mm

52
71,5
87
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9,9

71
158
3 krotna pozioma L = 229 mm
4 krotna pozioma L = 300 mm
5 krotna pozioma L = 371 mm

WYMIARY BERKER TS SENSOR/B.IQ
DOTYKOWY SENSOR SZKLANY I DOTYKOWY SENSOR SZKLANY Z REGULATOREM TEMPERATURY
Dotykowy sensor szklany

31
93

76

23
160

71
138,4
148,9

Montaż z pierścieniem adaptacyjnym

15
24,5

5

60
74,9

4
5,7

14,5

10,7

48,5
86

Dotykowy sensor szklany z regulatorem temperatury

Puszka 2-krotna p/t do sensorów dotykowych
(z regulatorem temperatury) i Crystal Ball nr zam. 1870
68

Montaż z pierścieniem adaptacyjnym

24,5

B.IQ

7,5

60
86

5

2

15

R
35
,5

5,6

31

93
160

139

71

115,3

37

27

75

10,7

4
5,7

31,1
8

88,5 3-krotny
118,1 4-krotny
147,7 5-krotny

1,3
5,7

1,3
5,7

tworzywo sztuczne śnieżnobiałe

151,6

33,9
88,5

Odbiornik
podczerwieni (IR)
Przycisk (IR) z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem 3- do 5-krotny
1,3
5,7

88,5
Przycisk 4-krotny
Przycisk do wywoływania scen świetlnych

15

Przycisk 1do 3-krotny

44,5

44,5

88,5

118,1

tworzywo sztuczne śnieżnobiałe

Szkło i Stal szlachetna nierdzewna

16,65

Szkło i Stal szlachetna nierdzewna

151,6

144,2

138,9

114,6

109,3

85

79,7

151,6

28,9
Możliwość wykonania nadruku

Pole opisowe do przycisków B.IQ 1-, 2-, i 3-krotnych

28,9
Możliwość wykonania nadruku

Pole opisowe do przycisków B.IQ 4-krotnych
28,9
Możliwość wykonania nadruku

Pole opisowe do przycisków B.IQ 5-krotnych
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
BERKER POLSKA SP. Z O.O. (STAN: 12/2008)
§ 1 (Zastosowanie)
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
(zwane dalej warunkami) stosuje się
do wszelkich umów świadczenia usług
i sprzedaży zawieranych przez BERKER
POLSKA Sp. z o.o., zwaną dalej
Sprzedawcą z Zamawiającym.

§ 2 (Przedmiot umowy)
1.
Oferty sprzedaży Sprzedawcy nie
są wiążące do chwili pisemnego
potwierdzenia przez Sprzedawcę
przyjęcia zamówienia lub wystawienia
faktury. Z chwilą potwierdzenia przez
Sprzedawcę przyjęcia zamówienia
zawarta zostaje umowa
z Zamawiającym.

czy też ma zostać przez Sprzedawcę
dostarczony do siedziby Zamawiającego
bądź innego miejsca na terenie Polski
wskazanego przez Zamawiającego.
2.
Sprzedawca upoważniony jest do
dokonywania dostaw częściowych.
3.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do wysyłki w ilościach odpowiadających
pełnym opakowaniom.
4.
Ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia towaru przechodzi
na Zamawiającego z chwilą wydania
towaru z magazynu Sprzedawcy.

2.
Zamówienia muszą być składane
w formie pisemnej i podpisane przez
osobę, która uprawniona jest do
reprezentowania Zamawiającego.
W razie wątpliwości podpisanie
zamówienia stanowi jednocześnie
oświadczenie podpisującego, że jest
on uprawniony do reprezentowania
Zamawiającego.

5.
W przypadku, gdy Sprzedawca
dostarcza towar do Zamawiającego,
Sprzedawca jest upoważniony do
wyboru sposobu transportu oraz osoby
przewoźnika. Przy tym uwzględnia on
interesy Zamawiającego, jednakże nie
gwarantuje za wybór najtańszego dla
Zamawiającego przewozu czy
opakowania. Na pisemne żądanie
Zamawiającego Sprzedawca prześle
towar na koszt Zamawiającego zgodnie
z jego życzeniami.

3.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo
dokonania zmiany konstrukcyjnej,
projektowej oraz materiałowej także
po wysłaniu potwierdzenia zamówienia,
o ile zmiany te nie wpływają znacząco
na cenę, wzór, funkcjonalność wyrobu
lub termin dostawy.

6.
Zwrot towarów możliwy jest tylko
w przypadku wcześniejszej zgody
Sprzedawcy. W takim wypadku
Zamawiający ponosi wszelką
odpowiedzialność oraz koszty
do momentu przekazania towaru
do magazynu Sprzedającego.

§ 3 (Realizacja zamówienia)

§ 5 (Ceny)

1.
Sprzedawca może uzależnić realizację
zamówienia od dokonania przez
Zamawiającego przedpłaty lub od
ustanowienia przez Zamawiającego
na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia
zapłaty.

1.
Ceny sprzedawanych artykułów ustalane
są według cennika Sprzedawcy
obowiązującego w chwili potwierdzenia
przyjęcia zamówienia, chyba że
zaznaczono w nim, iż obowiązuje cena
z dnia dostawy.

2.
Terminy realizacji zamówienia są dla
Sprzedawcy wiążące tylko wtedy, jeśli
zostaną potwierdzone pisemnie w
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Termin ten ulega przedłużeniu o okres,
o który Zamawiający opóźnił się
z dokonaniem przedpłaty lub
zabezpieczenia stosownie
do postanowień ust. 1.

2.
Wyrażone w cenniku ceny nie obejmują
podatku od towarów i usług VAT oraz
kosztów ubocznych (np. opakowania,
transportu). Powyższe ceny są cenami
loco zakładu produkcyjnego
Sprzedawcy w Kórniku k. Poznania.

3.
Jeżeli z przyczyn niezależnych, np.: siła
wyższa, decyzje urzędów państwowych,
zakłócenia w produkcji spowodowane
brakiem surowców, strajki − również
u dostawców Sprzedawcy, nastąpi
opóźnienie realizacji zamówienia lub
odbioru produktów, uzgodniony termin
zostaje odpowiednio wydłużony.
O powyższych okolicznościach strony
niezwłocznie poinformują się na piśmie.
W przypadku przekroczenia
potwierdzonego terminu dostawy
powyżej 30 dni z przyczyn
wymienionych powyżej strony mają
prawo do odstąpienia od umowy.
Dalej idące roszczenia są wykluczone.
4.
W przypadku pojawienia się opóźnienia
w realizacji zamówienia większego niż
okres 30 dni z innych niż określone
w ust. 3 przyczyn, Zamawiający może
wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy
7−dniowy termin do jego realizacji.
Jeżeli po upływie tego terminu towar
nie zostanie dostarczony lub realizacja
zamówienia będzie niemożliwa,
Zamawiający może od umowy odstąpić.
W tej sytuacji Sprzedawca zwróci
Zamawiającemu wpłaconą przez niego
przedpłatę wraz z odsetkami
ustawowymi liczonymi od dnia
dokonania przedpłaty. Dalej idące
roszczenia są wykluczone.

3.
Przy zamówieniu towaru o wartości netto
powyżej 2000 zł Sprzedawca nie
pobiera dodatkowej opłaty za jego
opakowanie oraz zapewnia bezpłatną
dostawę w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej.
4.
Przy zamówieniu towaru o wartości netto
poniżej 200 zł Sprzedawca pobiera
dodatkowo koszty manipulacyjne
w wysokości 50 zł.

§ 6 (Płatności)
1.
Termin płatności pełnej kwoty faktury
wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia
jej wystawienia, chyba że Zamawiający
otrzyma od Sprzedawcy pisemne
potwierdzenie innego terminu płatności.
Zapłata przez potrącenie jest wyłączona.
Dniem zapłaty jest dzień wpływu kwoty
faktury na konto Sprzedawcy.
2.
W przypadku dokonania zapłaty w dniu
wystawienia faktury Sprzedawca udzieli
Zamawiającemu specjalnego rabatu.
3.
W przypadku, gdy Zamawiający nie
zapłaci w terminie całej należności
wynikającej z faktury będą naliczane
odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia w niezrealizowanej płatności.

§ 4 (Sposób dostawy)

§ 7 (Ochrona produktów)

1.
W zamówieniu określa się, czy towar
zostanie odebrany przez Zamawiającego
we własnym zakresie z magazynu
Sprzedawcy w Kórniku k. Poznania,

1.
Wykonywane przez Sprzedawcę
produkty, jak i wszelkie odnoszące
się do nich kosztorysy, rysunki oraz
dokumenty ofertowe podlegają ochronie

na zasadach określonych w przepisach
chroniących obrót gospodarczy oraz
prawa własności intelektualnej.
Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty
ofertowe stanowią własność Sprzedawcy
i nie mogą zostać udostępnione
osobom trzecim bez pisemnego
zezwolenia Sprzedawcy, chyba
że zostały przeznaczone na cele
reklamowe. Powinny zostać niezwłocznie
zwrócone Sprzedawcy w przypadku,
gdy nie doszło do złożenia zamówienia.

§ 9 (Ograniczenie przeniesienia praw)

2.
W przypadku naruszenia przez
Zamawiającego praw Sprzedawcy
wynikających z przepisów chroniących
obrót gospodarczy oraz prawa
własności intelektualnej Zamawiający
zobowiązany jest obok wynagrodzenia
strat do zapłaty kary umownej
Sprzedającemu w wysokości
odszkodowania, nie mniejszej jednak
niż 2000 zł za każde stwierdzone
naruszenie powyższych praw.

1.
Towar sprzedany przez Sprzedawcę
pozostaje jego własnością do chwili
wywiązania się przez Zamawiającego ze
wszystkich zobowiązań wobec
Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy
sprzedaży lub dostawy, a w
szczególności do czasu zapłaty całej
ceny.

§ 8 (Warunki rękojmi)
1.
Sprzedawca, pod następującymi
warunkami, udziela na swoje wyroby
24 miesięcy rękojmi, lecz nie dłużej niż
36 miesięcy od daty produkcji.
2.
Zamawiający zobowiązuje się
do niezwłocznego skontrolowania
odebranego towaru pod kątem
ewentualnych wad.
3.
Wady jawne winny zostać zgłoszone
Sprzedawcy najpóźniej w terminie 14
dni kalendarzowych po odbiorze towaru,
wady ukryte najpóźniej w ciągu 14 dni
od chwili ich wykrycia, pod rygorem
utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
4.
Jeżeli reklamacja nie zostanie
odrzucona na piśmie w ciągu 14 dni
od jej otrzymania Sprzedawca według
własnego wyboru: wymieni produkt
bezpłatnie na wolny od wad lub usunie
wadę.
5.
Jeżeli Sprzedawca nie spełni obowiązku
wynikającego z ust. 4 w ciągu 20 dni
od daty otrzymania reklamacji,
Zamawiający może według własnego
wyboru żądać adekwatnej obniżki ceny
lub odstąpić od umowy. W przypadku
odstąpienia od umowy Zamawiający
zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy
towar w stanie kompletnym i
nieuszkodzonym, a Sprzedawca
zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej
przez Zamawiającego ceny zakupu.
Dalej idące roszczenia są wykluczone.
6.
Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady powstałe
po przejściu ryzyka na Zamawiającego,
chyba że wady te powstały z przyczyn
istniejących poprzednio
w dostarczonych przez Sprzedawcę
produktach. W związku z powyższym
Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady powstałe
wskutek nieprawidłowej eksploatacji
lub montażu produktów przez
Zamawiającego lub osoby trzecie,
a także wskutek zwykłego ich zużycia
bądź dokonania przez Zamawiającego
lub osoby trzecie samowolnej przeróbki
lub naprawy.
7.
Okres rękojmi na dokonane przez
Sprzedawcę naprawy lub wymienione
części wynosi 6 miesięcy i nie może się
skończyć przed upływem okresu rękojmi
towaru głównego.
8.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
tylko za szkody będące następstwem
wystąpienia wady, jeśli taka
odpowiedzialność jest narzucona przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa. Dalej idąca odpowiedzialność
za szkody będące następstwem
wystąpienia wady są wykluczone.

1.
Przeniesienia wierzytelności wynikających
z umów zawartych między
Zamawiającym, a Sprzedającym bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony są bezskuteczne.

§ 10 (Zastrzeżenie własności towaru)

2.
Przedmioty pozostające własnością
Sprzedawcy nie mogą stać się
przedmiotem zastawu ani służyć jako
zabezpieczenie zobowiązań
Zamawiającego w jakiejkolwiek innej
formie.
3.
W przypadku sprzedaży przez
Zamawiającego towarów będących
własnością Sprzedawcy, Zamawiający
tytułem zabezpieczenia zobowiązuje się
przenieść niezwłocznie i nieodpłatnie na
Sprzedawcę wszelkie wierzytelności
przysługujące Zamawiającemu wobec
kupującego towar. W przypadku
niedotrzymania terminu płatności przez
Zamawiającego na żądanie Sprzedawcy,
Zamawiający poinformuje Sprzedawcę
oraz swoich dłużników o przeniesieniu
wierzytelności, przekazując równocześnie
Sprzedawcy wszystkie dokumenty, które
będą niezbędne do egzekucji
wierzytelności. Wierzytelności powyższe
Sprzedawca zobowiązuje się przenieść
ponownie na Zamawiającego z chwilą
uregulowania wszelkich zobowiązań
Zamawiającego w stosunku do
Sprzedawcy.
4.
Jeżeli Zamawiający nie zapłaci
w terminie rachunków, Sprzedawca
ma prawo do odebrania towarów.
Zamawiający jest wówczas zobowiązany
do niezwłocznego wydania towarów
Sprzedawcy. Odbiór towarów nie jest
jednoznaczny z odstąpieniem od
umowy.
5.
Zamawiający jest zobowiązany do
działań mających na celu zapobieżenie
czynnościom egzekucyjnym
podejmowanym przez osoby trzecie
w stosunku do towarów będących
własnością Sprzedawcy, a także
w stosunku do wierzytelności, o których
mowa w § 10.2. O takim przypadku
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Sprzedawcę oraz przekaże Sprzedawcy
wszelkie dokumenty, które umożliwią
mu przystąpienie do sprawy.

§ 11 (Postanowienia końcowe)
1.
W sprawach nieuregulowanych
w niniejszych warunkach zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym dla wszelkich sporów
wynikających z tych warunków jest
właściwy rzeczowo sąd powszechny
w Poznaniu. Konwencja Haska z
1.7.1964 i Porozumienie NZ z 11.4.1980
nie mają tutaj żadnego zastosowania.
W przypadku gdy poszczególne
postanowienia niniejszych warunków
są lub okażą się bezskuteczne lub
niewykonalne, inne postanowienia
pozostają w mocy. Strony zobowiązują
się w wyżej opisanym przypadku
zastąpić postanowienia bezskuteczne
lub niewykonalne innymi w taki sposób,
aby wypełniały one pierwotnie obrany
cel.
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SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
0102 09*
0124 10
0125
0126
0127
0129
0151 09
0152 09
0155
0159
0161
0163 01*
0165 01
0169
0170
0171
0172 01
0173
0174 01 09
0174 01 09
0175 09
0175 09
0177 09
0179
0181
0183 01
0184
0190*
0191 09
0191 50
0191 51
1001 01
1001 09
1009 14 04
1009 14 14
1009 16 06
1009 16 16
1009 19 09
1009 19 19
1009 20
1009 21
1010 00
1010 71 00
1010 72 00
1011 14 04
1011 16 06
1011 19 09
1011 30 04
1011 39 04
1011 64 14*
1011 66 16*
1011 69 09
1012 14 04
1012 16 06
1012 19 09
1012 30 04
1012 39 04
1012 64 14*
1012 66 16*
1012 69 09
1013 14 04
1013 16 06
1013 19 09
310

Strona
166
172
174
173
175
174
169
169
169
169
26
24
25
28
28
28
28
29
173
167
174
168
173
174
175
28
28
166
29
29
29
138
138
92
92
92
92
92
92
143
143
133
102
102
74
74
74
78
78
82
82
82
74
74
74
78
78
82
82
82
74
74
74

Nr zam.
1013
1013
1013
1013
1013
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1021
1021
1021
1022
1022
1022
1022
1023
1023
1023
1024
1024
1024
1025
1025
1025
1029
1029
1029
1029
1030
1030
1030
1030
1031
1031
1031
1031
1033
1033
1033
1034
1034
1034
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035

30
39
64
66
69
14
16
19
30
64
66
69
14
16
19
30
39
64
66
69
12
22
32
14
16
19
59
14
16
19
14
16
19
14
16
19
00
00
90
90
00
00
90
90
00
00
90
90
14
16
19
00
00
00
00
00
00
01
01
01
70
70
70

Strona
04
04
14*
16*
09
04
06
09
04
14*
16*
09
04
06
09
04
04
14*
16*
09

04
06
09
04
06
09
04
06
09
04
06
09
01
62
04
11
01
62
04
11
01
62
04
11
04
06
09
01
02
04
01
02
69
01
02
69
02
04
06*

78
78
82
82
82
74
74
74
78
82
82
82
74
74
74
78
78
82
82
82
119
119
119
74
74
74
62
74
74
74
74
74
74
74
74
74
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
93
93
93
132
132
132
132
132
132
132
132
132
115
115
115

Nr zam.
1035
1035
1039
1039
1040
1040
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1042
1043
1043
1043
1043
1043
1043
1043
1043
1043
1043
1044
1044
1044
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1052
1052
1052
1052
1052
1052
1052
1052
1053

Strona

70 09
70 24*
20
21
01
14
16
16
19
19
70
70
70
70
70
14
16
16
19
19
70
70
70
70
70
14
16
16
19
19
70
70
70
70
70
00
00
00
00
00
00
01
01
01
70
70
70
70
70
71
71
71
71
14
16
19
70
70
70
70
70
14

04
06
06
09
09
02
04
06*
09
24*
04
06
06
09
09
02
04
06*
09
24*
04
06
06
09
09
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
69
01
02
69
02
04
06*
09
24*
02
06*
09
24*
04
06
09
02
04
06*
09
24*
04

115
115
143
143
143
143
75
78
75
78
75
97
100
97
97
97
75
78
75
78
75
97
100
97
97
97
75
78
75
78
75
97
100
97
97
97
130
130
130
130
130
130
130
130
130
108
108
108
108
108
108
108
108
108
75
75
75
97
100
97
97
97
75

Nr zam.
1053
1053
1053
1053
1053
1053
1053
1056
1057
1058
1064
1064
1076
1076
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1080
1080
1080
1081
1081

16
19
70
70
70
70
70
00
00
00
20
21
09
09
00
00
00
01
01
01
71
71
71
71
71
00
00
00
01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
04
05
05
05
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
14
16
19
14
16

Strona
06
09
02
04
06*
09
24*

75
75
97
100
97
97
97
118
118
118
143
143
203
168
122
122
122
122
122
122
107
107
107
107
107
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
86
86
86
86
86

01
02
69
01
02
04
02
04
06*
09
24*
01
02
69
01
02
69
01
02
69
01
02
04
01
02
04
01
02
04
02
04
06*
09
24*
02
04
06*
09
24*
02
04
06*
09
24*
04
06
09
04
06

*

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
1081
1082
1083
1090
1090
1090
1090
1091
1091
1091
1091
1092
1092
1092
1092
1093
1093
1093
1093
1094
1094
1094
1094
1095
1095
1095
1095
1102
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1124
1124
1124
1134
1134
1134
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1137
1137
1137
1137

Strona

19 09
19 09
19 09
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
00
00
00
70
70
70
70
70
90
90
02
09
14
16
19
89
89
14
16
19
00
00
00
00
00
00
70
70
70
70
70
14
14
16
16

01
02
69
02
04
06*
09
24*
04
11

04
06
09
82
89
04
06
09
01
02
04
01
02
69
02
04
06*
09
24*
04
24
06
26

86
86
86
139
140
140
140
139
140
140
140
139
140
140
140
139
140
140
140
139
140
140
140
139
140
140
140
139
131
131
131
114
114
114
114
114
131
131
57
57
92
92
92
39
39
86
86
86
124
124
124
124
124
124
108
108
108
108
108
86
86
86
86

Nr zam.
1137
1137
1137
1137
1146
1146
1146
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1181
1181
1181
1181
1181
1181
1181
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1182
1184
1184

19 09
19 29
22
29
14 04
16 06
19 09
00 01
00 02
00 69
70 02
70 06*
70 09
70 24*
90 04
90 11
00 01
00 02
00 69
01 01
01 02
01 04
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
00 01
00 02
00 69
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
90 04
90 11
02*
09*
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
02
09
14 04
16 06
19 09
89 82
89 89
00 01
00 02
00 69
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
90 04
90 11
00 01
00 02

Strona
86
86
50
50
86
86
86
122
122
122
107
107
107
107
122
122
123
123
123
123
123
123
108
108
108
108
108
123
123
123
108
108
108
108
108
123
123
58
58
115
115
115
115
115
58
58
93
93
93
39
39
133
133
133
115
115
115
115
115
133
133
131
131

Nr zam.
1184
1184
1184
1184
1184
1184
1185
1185
1185
1186
1186
1186
1186
1186
1186
1186
1186
1187
1187
1187
1196
1196
1196
1197
1197
1197
1198
1198
1198
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1202
1202
1202
1203
1203
1203
1220
1221
1222
1225
1225
1226
1227
1229
1229
1230
1231
1232
1247
1279
1279
1279
1280

00
70
70
70
70
70
00
00
00
00
00
00
70
70
70
70
70
00
00
00
14
16
19
14
16
19
14
16
19
00
00
00
01
01
01
70
70
70
70
70
00
00
00
14
16
19

Strona
04
02
04
06*
09
24*
01
02
69
01
02
04
02
04
06*
09
24*
01
02
69
04#
06#
09#
04
06
09
04
06
09
01
02
69
01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
04
06
09

01

02

00 04
02
03
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131
114
114
114
114
114
131
131
131
131
131
131
114
114
114
114
114
131
131
131
92
92
92
92
92
92
86
86
86
131
131
131
131
131
131
114
114
114
114
114
131
131
131
92
92
92
14
142
142
142
142
142
142
142
142
14
14
14
123
14
14
14
13

Nr zam.
1281
1282
1283
1309 14
1309 16
1309 19
1309 30
1309 39
1309 64
1309 66
1309 69
1309 70
1309 70
1309 70
1309 70
1309 70
1309 89
1309 89
1311*
1313 00
1313 00
1313 00
1313 00
1313 70
1313 70
1313 70
1313 70
1313 70
1314 00
1314 00
1314 00
1321*
1323 00
1323 00
1323 00
1323 00
1323 70
1323 70
1323 70
1323 70
1323 70
1324 00
1324 00
1324 00
1331 11
1331 19
1333 00
1333 00
1333 00
1333 70
1333 70
1333 70
1333 70
1333 70
1334 00
1334 00
1334 00
1341*
1343 00
1343 00
1343 00
1343 70
1343 70

Strona

04
06
09
04
04
14*
16*
09
02
04
06*
09
24*
82
89
01
02
62
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
62
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04

01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
69
02
04

13
13
13
74
74
74
78
78
82
82
82
97
100
97
97
97
32
32
146
118
118
118
118
96
100
96
96
96
118
118
118
146
118
118
118
118
96
100
96
96
96
118
118
118
138
138
118
118
118
96
100
96
96
96
118
118
118
146
118
118
118
96
100
311

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
1343 70
1343 70
1343 70
1344 00
1344 00
1344 00
1353 00
1353 00
1353 00
1353 70
1353 70
1353 70
1353 70
1353 70
1354 00
1354 00
1354 00
1363 00
1363 00
1363 00
1363 00
1363 70
1363 70
1363 70
1363 70
1363 70
1364 00
1364 00
1364 00
1366*
1373 00
1373 00
1373 00
1373 70
1373 70
1373 70
1373 70
1373 70
1374 00
1374 00
1374 00
1381 01
1381 09
1381 21
1381 29
1381 31
1381 39
1381 41
1381 49
1381 51
1381 59
1381 65
1381 69
1383 00
1383 00
1383 00
1383 70
1383 70
1383 70
1383 70
1383 70
1384 00
1384 00
312

06*
09
24*
01
02
04
01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
62
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04

01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02

Strona

Nr zam.

96
96
96
118
118
118
118
118
118
96
100
96
96
96
118
118
118
118
118
118
118
96
100
96
96
96
118
118
118
146
118
118
118
96
100
96
96
96
118
118
118
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
137
137
118
118
118
96
100
96
96
96
118
118

1384 00
1388*
1391*
1392*
1393 00
1393 00
1393 00
1393 70
1393 70
1393 70
1393 70
1393 70
1394*
1394 00
1394 00
1394 00
1404 00
1404 00
1404 00
1404 03
1404 03
1404 03
1405 00
1405 00
1405 00
1405 03
1405 03
1405 03
1405 70
1405 70
1405 70
1405 70
1405 70
1405 71
1405 71
1405 71
1405 71
1405 71
1407
1407 00
1407 00
1407 00
1407 01
1407 14
1407 16
1407 19
1407 70
1407 70
1407 70
1407 70
1407 70
1408 00
1408 00
1408 00
1409
1409 00
1409 00
1409 00
1409 01
1409 14
1409 16
1409 19
1409 70

Strona
04

01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
04
01
02
04
01
02
69
01
02
69
02
04
06*
09
24*
02
04
06*
09
24*
01
02
69
04
06
09
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
69
04
06
09
02

118
146
146
146
118
118
118
96
100
96
96
96
146
118
118
118
121
121
121
122
122
122
121
121
121
122
122
122
105
105
105
105
105
107
107
107
107
107
143
132
132
132
143
93
93
93
115
115
115
115
115
132
132
132
143
132
132
132
143
93
93
93
115

Nr zam.
1409
1409
1409
1409
1410
1410
1410
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1416
1416
1416
1416
1416
1417
1417
1417
1417
1417
1417
1417
1417
1418
1418
1418
1424
1424
1424
1424
1425
1425
1425
1425
1425
1425
1425
1425
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1434
1434
1434
1434

70
70
70
70
00
00
00
00
00
00
02
02
02
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
00
00
00
02
02
00
00
00
71
71
71
71
71
00
00
00
00
00
00
10
00
00
00
71
71
71
71
71
00
00
00
70
70
70
70
70
00
00
00
01

Strona
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
69
01
02
69
02
04
06*
09
24*
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
04
01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01
02
04
04
01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
69
02
04
06*
09
24*
01
02
04
01

115
115
115
115
132
132
132
121
121
121
121
121
121
105
105
105
105
105
106
106
106
106
106
121
121
121
121
121
121
121
121
106
106
106
106
106
121
121
121
121
121
121
133
121
121
121
106
106
106
106
106
121
121
121
105
105
105
105
105
122
122
122
122

Nr zam.
1434
1434
1434
1434
1434
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1435
1436
1436
1436
1436
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1464
1464
1464
1464
1464
1464
1464
1464
1464

01
01
03
03
03
00
00
00
01
01
01
03
03
03
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
00
00
00
10
00
00
00
70
70
70
70
70
01
02
02
02
04
04
09
09
09
11
14
14
16
02
02
02
09
09
09
14
14
16

Strona
02
04
01
02
04
01
02
69
01
02
69
01
02
69
02
04
06*
09
24*
02
04
06*
09
24*
02
04
06*
09
24*
01
02
04
04
01
02
69
02
04
06*
09
24*

122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
107
107
107
107
107
121
121
121
133
122
122
122
106
106
106
106
106
132
115
59
132
132
115
115
59
132
132
115
59
115
115
58
132
115
58
132
115
58
115

04*
04
06*

04*
04
06*

*

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1468
1469
1472
1472
1472
1472
1472
1472
1472
1472
1472
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1484
1486
1504
1504
1504
1504
1504
1506
1506
1506
1511
1511
1511
1513
1513
1513
1533
1533
1533
1600
1600
1605
1605
1609
1610
1620

00 01*
00 02*
00 69*
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
90 04*
90 11*
09
09
02
02
02
09
09
09
14 04*
14 04
16 06*
01
02
02
02
04
04
09
09
09
09
11
14 04
14 04
1404
16 06
1606
19 09
09
00 11
00 12
00 79
90 14
90 21
14 04
16 06
19 09
14 04
16 06
19 09
14 04
16 06
19 09
14 04
16 06
19 09
02
10*
14*
13
14 04

Strona
122
122
122
106
106
106
106
106
122
122
62
62
115
59
132
115
59
132
115
59
115
131
114
58
131
114
131
114
62
58
131
131
93
58
114
93
114
93
62
123
123
123
123
123
86
86
86
93
93
93
93
93
93
93
93
93
13
12
12
12
120
14
84

Nr zam.
1620 14 14
1620 16 06
1620 16 16
1620 19 09
1620 19 19
1621 14 04
1621 16 06
1621 19 09
1622 14 04
1622 16 06
1622 19 09
1623 14 04
1623 16 06
1623 19 09
1624 14 04
1624 16 06
1624 19 09
1625 14 04
1625 16 06
1625 19 09
1626 14 04
1626 16 06
1626 19 09
1627 14 04
1627 16 06
1627 19 09
1628 14 04
1628 16 06
1628 19 09
1640 02
1640 09
1640 14 04
1640 16 06
1640 19 09
1640 89 82
1640 89 89
1641 00 01
1641 00 02
1641 00 69
1641 71 02
1641 71 04
1641 71 06*
1641 71 09
1641 71 24*
1641 90 04
1641 90 11
1644 14 04
1644 16 06
1644 19 09
1647*
1647 01*
1647 65*
1647 65
1647 69*
1647 69
1665 14 04
1665 16 06
1665 19 09
1665 89 82
1665 89 89
1675*
1675 04*
1676*

Strona
85
84
85
84
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
50
50
86
86
86
33
33
122
122
122
107
107
107
107
107
122
122
85
85
85
141
141
141
137
141
137
85
85
85
33
33
12
12
13

Nr zam.
1676 01*
1676 02*
1676 03*
1678*
1678 01*
1678 02*
1678 03*
1678 04*
1679*
1679 01*
1679 02*
1679 03*
1679 04*
1680*
1681 05*
1681 07*
1681 09*
1682 05*
1682 07*
1682 09*
1683 05*
1683 07*
1683 09*
1684 05*
1684 07*
1684 09*
1685 78*
17 01 08
1701 10
1701 11*
1756 00 11
1756 00 12
1756 00 79
1756 12
1756 14 04
1756 16 06
1756 19 09
1756 49
1756 70 02
1756 70 04
1756 70 06*
1756 70 09
1756 70 24*
1756 89 82
1756 89 89
1756 90 12
1756 90 14
1756 90 21
1757 00 01
1757 00 02
1757 00 11
1757 00 12
1757 00 69
1757 00 79
1757 02
1757 09
1757 12
1757 14 04
1757 16 06
1757 19 09
1757 49
1757 70 02
1757 70 04
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Strona
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
13
161
161
161
161
161
161
162
162
162
162
162
162
155
168
168
167
129
129
129
55
91
91
91
55
113
113
113
113
113
38
38
129
129
129
130
130
129
129
130
129
56
56
56
91
91
91
56
113
113

Nr zam.
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1758
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759

70 06*
70 09
70 24*
89 82
89 89
90 04
90 11
90 12
90 14
90 21
00 11
00 11
00 12
00 12
00 79
00 79
12
12
14 04
14 04
16 06
16 06
19 09
19 09
49
49
70 02
70 02
70 04
70 04
70 06*
70 06*
70 09
70 09
70 24*
70 24
89 82
89 89
8982
8989
90 12
90 12
90 14
90 14
90 21
90 21
00 01
00 02
00 11
00 11
00 12
00 12
00 69
00 79
00 79
02
02
09
09
12
12
14 04
14 04

Strona
113
113
113
38
38
130
130
129
129
129
184
129
184
129
184
129
55
178
91
179
91
179
91
179
55
178
113
182
113
182
113
182
113
182
113
182
179
179
37
37
184
129
184
129
184
129
129
129
184
129
184
129
129
184
129
55
178
55
178
55
178
91
180
313

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1759
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
314

16
16
19
19
49
49
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
02
02
09
09
14
14
16
16
19
19
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
89
89
89

Strona
06
06
09
09

02
02
04
04
06*
06
09
09
24*
24
82
82
89
89
04
11
12
12
14
14
21
21
01
01
02
02
04
04
11
11
12
12
69
69

04
04
06
06
09
09
02
02
04
04
06*
06*
09
09
24*
24*
82
82
89

91
180
91
180
55
178
113
182
113
182
113
182
113
182
113
182
38
180
38
180
129
129
184
129
184
129
184
129
184
124
184
124
184
124
184
124
184
124
184
124
50
178
50
178
87
179
87
179
87
179
109
182
109
182
109
182
109
182
109
182
34
179
34

Nr zam.
1760
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1762
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1765
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770

89 89
00 01
00 02
00 04
00 11
00 12
00 69
02
09
14 04
16 06
19 09
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
89 82
89 89
00 01
00 02
00 69
02
09
14 04
16 06
19 09
71 02
71 04
71 06*
71 09
71 24*
89 82
89 89
90 04
90 11
00 01*
00 02*
00 04*
00 11*
00 12*
00 69*
02*
09*
14 04*
16 06*
19 09*
70 02*
70 04*
70 06*
70 09*
70 24*
89 82*
89 89*
00 11
00 12
00 79
12
14 04
16 06
19 09
70 02
70 04

Strona
179
124
124
124
124
124
124
50
50
87
87
87
109
109
109
109
109
34
34
130
130
130
56
56
91
91
91
113
113
113
113
113
38
38
130
130
124
124
124
124
124
124
50
50
87
87
87
108
108
108
108
108
34
34
128
128
128
54
90
90
90
112
112

Nr zam.
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1771
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775

70 06*
70 09
70 24*
8982
8989
90 12
90 14
90 21
00 01
00 02
00 11
00 12
00 69
00 79
02
09
12
14 04
16 06
19 09
49
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
8982
8989
90 04
90 11
90 12
90 14
90 21
00 01
00 02
00 69
02
09
14 04
16 06
19 09
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*
89 82
89 89
90 04
90 11
00 01
00 02
00 69
02
09
14 04
16 06
19 09
70 02
70 04
70 06*
70 09
70 24*

Strona
112
112
112
37
37
128
128
128
128
128
128
128
128
128
54
54
54
91
91
91
54
113
113
113
113
113
37
37
128
128
128
128
128
130
130
130
56
56
92
92
92
114
114
114
114
114
38
38
130
130
130
130
130
57
57
92
92
92
114
114
114
114
114

Nr zam.
1775
1775
1775
1775
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787

89
89
90
90
00
00
00
02
09
14
16
19
19
70
70
70
70
70
89
89
90
90
00
00
00
02
09
14
16
19
70
70
70
70
70
89
90
90
00
00
00
02
09
14
16
19
19
70
70
70
70
70
89
89
90
90
00
00
00
02
09
14
16

Strona
82
89
04
11
01
02
69

39
39
130
130
124
124
124
51
51
87
87
63
87
109
109
109
109
109
34
34
124
124
125
125
125
51
51
88
88
88
110
110
110
110
110
35
125
125
125
125
125
52
52
88
88
63
88
110
110
110
110
110
35
35
125
125
126
126
126
52
52
89
89

04
06
09
02
04
06*
09
24*
82
89
04
11
01
02
69

04
06
09
02
04
06*
09
24*
82
04
11
01
02
69

04
06
09
02
04
06*
09
24*
82
89
04
11
01
02
69

04
06

*

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
1787 19 09
1787 70 02
1787 70 04
1787 70 06*
1787 70 09
1787 70 24*
1787 89 82
1787 89 89
1787 90 04
1787 90 11
1809*
1811 10*
1811 12*
1811 13*
1812
1812 01
1813 05
1813 09
1817 05
1817 09
1818
1818 01
1823 05
1823 09
1824*
1857
1857
1857
1870*
1885
1895 10*
1895 12*
1895 13*
1905 00 02
1905 00 02
1905 00 02
1905 00 69
1905 00 69
1905 00 69
1905 00 69
1905 02
1905 69
1905 70 04
1964 00 01*
1965 02 03*
1965 02 08*
1966 02 15*
2026 00 01*
2026 00 02*
2026 00 69*
2026 02*
2026 09*
2026 14 04*
2026 16 06*
2026 19 09*
2026 71 02*
2026 71 04*
2026 71 06*
2026 71 09*
2026 71 24*
2026 89 82*
2026 89 89*
2026 90 04*

Strona
89
111
111
111
111
111
36
36
126
126
146
146
146
146
141
141
138
138
138
138
71
71
138
138
146
172
172
173
163
143
146
146
146
114
39
131
114
92
39
131
57
57
114
150
150
150
150
127
127
127
53
53
90
90
90
112
112
112
112
112
36
36
127

Nr zam.
2026
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2043

90 11*
00 01*
00 02*
00 69*
02*
09*
14 04*
16 06*
19 09*
71 02*
71 04*
71 06*
71 09*
71 24*
89 82*
89 89*
90 04*
90 11*
00 01*
00 02*
00 69*
02*
09*
14 04*
16 06*
19 09*
71 02*
71 04*
71 06*
71 09*
71 24*
89 82*
89 89*
90 04*
90 11*
00 01*
00 02*
00 69*
02*
09*
14 04*
16 06*
19 09*
71 02*
71 04*
71 06*
71 09*
71 24*
89 82*
89 89*
90 04*
90 11*
00 01*
00 02*
00 69*
02*
09*
14 04*
16 06*
19 09*
71 02*
71 04*
71 06*

Strona
127
126
126
126
53
53
89
89
89
111
111
111
111
111
36
36
126
126
126
126
126
53
53
89
89
89
111
111
111
111
111
36
36
126
126
127
127
127
53
53
90
90
90
112
112
112
112
112
37
37
127
127
127
127
127
54
54
90
90
90
112
112
112

Nr zam.
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2723
2723
2723
2723
2723
2723
2724
2724
2724
2724
2724
2724
2724
2724
2724
2764
2766
2769
2779
2819
2834
2834
2835
2835
2856
2857
2860

71
71
89
89
90
90
00
00
02
09
10
10
14
16
19
70
70
70
70
90
90
00
00
02
09
10
10
14
16
19
70
70
70
70
90
90
10
10
70
70
70
70
00
00
02
09
14
16
19
90
90

01
10
11
10
11

10
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Strona
09*
24*
82*
89*
04*
11*
02
69

06
09
04#
06#
09#
04
06*
09
24*
04
11
02
69

06
09
04#
06#
09#
04
06*
09
24*
04
11
06
09
04
06*
09
24*
02
69

04#
06#
09#
04
11

112
112
37
37
127
127
185
185
179
179
180
180
181
181
181
183
183
183
183
185
185
185
185
179
179
180
180
181
181
181
183
183
183
183
185
185
180
180
183
183
183
183
185
185
179
179
181
181
181
185
185
172
172
172
241
20
142
142
142
142
26
26
20

Nr zam.
2861 10
2862 10
2866 10
2867 10
2872
2874
2885
2891 10
2897*
2901*
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2911*
2912
2925
2926 10
2928 10
2930
2931
2934 10
2968 01
2975
2975 01
2977
3032
3032 12
3033 03
3035
3035 20
3036
3037
3038 08
3811
3811 01
3812
3812 01
3822 10
3831 10
3838 00*
3846 00*
3851
3852
3875 00*
3876 00*
3877 00*
3893 00*
3956 19
3962
3966
4108 14 04
4108 16 06
4108 19 09
4108 19 62
4152 00 01
4152 00 02
4152 00 69
4152 71 02
4152 71 04

Strona
21
21
20
20
22
20
20
21
22
22
23
22
23
23
23
24
24
27
24
27
25
25
29
29
24
21
27
27
25
70
70
70
70
71
70
70
70
141
141
141
141
71
71
141
141
71
71
141
141
141
141
71
70
70
84
84
84
84
120
120
120
104
104
315

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
4152
4152
4152
4152
4152
4161
4503
4505
4505
4540
4540
4541
4541
4541
4572
4572
4573
4573
4586
4587
4594
4714
4714
4714
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715
4723
4723
4723
4734
4734
4734
4735
4735
4735
4735
4735
4735
4735
4735
4743
4743
4743
4743
4743
4743
4743
4744
4744
4744
4745
4745
316

71
71
71
71
90
01

Strona
06*
09
15
24*
04
82

01
02
01
02
01
05
07
06
09
06
09

00
00
00
00
00
00
00
70
70
70
70
70
70
70
70
71
14
16
19
00
00
00
00
00
00
70
70
70
70
70
14
16
19
19
19
19
19
14
16
19
20
21

01
02
04
01
02
62
69
02
04
06*
09
13
14
15
24*
15
04
06
09
01
02
04
01
02
69
02
04
06*
09
24*
04
06
09
12
13
14
22
04
06
09

104
104
104
104
120
120
15
14
14
17
17
17
17
17
14
14
14
14
16
16
15
120
120
120
120
120
120
120
104
104
104
104
104
104
104
104
104
84
84
84
120
120
120
120
120
120
104
104
104
104
104
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
141
141

Nr zam.
4746 14 04
4746 16 06
4746 19 09
4747 00 01
4747 00 02
4747 00 69
4748 00 01
4748 00 02
4748 00 69
4751 71 02
4751 71 04
4751 71 06*
4751 71 09
4751 71 24*
4751 72 02
4751 72 04
4751 72 06*
4751 72 09
4751 72 24*
4752 71 02
4752 71 04
4752 71 06*
4752 71 09
4752 71 24*
4752 72 02
4752 72 04
4752 72 06*
4752 72 09*
4752 72 24*
4755
4755 01
4757 00 01
4757 00 02
4757 00 04
4758 00 01
4758 00 02
4758 00 04
4758 10 04
4758 20 04
5031
5031 01
5032 03
5034 04
5035
5035 01
5035 03
5035 20
5036
5038 08
5056#
5056 01*
5101 10
5104
5104 01
53 1011 81#
53 1011 82
53 1011 83#
53 1011 84
53 1011 85#
53 1011 89
53 1011 89 82
53 1011 89 89
53 1011 92#

Strona
84
84
84
120
120
120
121
121
121
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
141
141
120
120
120
121
121
121
133
133
70
70
70
71
70
70
70
71
70
70
12
12
13
142
142
42
42
42
46
42
42
32
32
43

Nr zam.
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

1011
1011
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1013
1013
1013
1013
1013
1013
1013
1013
1013
1013
1013
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1021
1021
1021
1029
1029
1029
1029
1030
1030
1030
1030
1031
1031
1031
1031
1033
1033

Strona
94#
99#
81#
82
83#
84
85#
89
89 82
89 89
92#
94#
99#
81#
82
83#
84
85#
89
89 82
89 89
92#
94#
99#
81#
82
83#
84
85#
89
89 82
89 89
92#
94#
99#
81#
82
83#
84
85#
89
89 82
89 89
92#
94#
99#
12
22
32
00 62
00 62
00 69
00 69
00 62
00 62
00 69
00 69
00 62
00 62
00 69
00 69
89 82
89 89

46
43
42
42
42
46
42
42
32
32
43
46
43
42
42
42
46
42
42
32
32
43
46
43
42
42
42
46
42
42
32
32
43
46
43
42
42
42
46
42
42
32
32
43
46
43
48
48
48
48
119
48
119
48
119
48
119
48
119
48
119
39
39

Nr zam.
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

1041
1041
1042
1042
1043
1043
1080
1080
1080
1080
1080
1109
1124
1124
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1137
1137
1137
1137
1137
1197
1197
1197
1198
1198
1198
1198
1198
1203
1203
1234
1234
1234
1328
1329
1330
1407
1407
1407
1407
1407
1409

Strona
99 02
99 09
99 02
99 09
99 02
99 09
82
84
89
89 82
89 89
84
89 82
89 89
36#
36#
37#
37#
62#
62#
63#
63#
64#
64#
65#
65#
66#
66#
67#
67#
68#
68#
82#
82#
89#
89
82
84
89
89 82
89 89
82
84
89
82
84
89
89 82
89 89
89 82
89 89
82
84
89
09
09
09
82
84
89
89 82
89 89
82

32
32
32
32
32
32
50
50
50
34
34
57
34
34
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
50
50
50
34
34
57
57
57
50
50
50
34
34
39
39
50
50
50
62
62
62
58
58
58
39
39
58

*

“#” Uwaga na produkty, które są wycofywane z oferty · “ ” Nowość

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

1409
1409
1409
1409
1445
1445
1445
1475
1475
1475
1550
1552
1553
1601
1610
1620
1620
1620
1620
1620
1621
1621
1621
1621
1621
1622
1622
1622
1622
1623
1623
1623
1623
1623
1624
1624
1624
1624
1625
1625
1625
1625
1625
1627
1627
1627
1627
1627
1640
1783
1784
1884
3075
3076
3076
3077
3077
3331
3332
3333
3335
3335
3336

Strona
84
89
89 82
89 89
82*
84*
89*
82
84
89
09
09
09
03
82
84
89
89
89
82
84
89
89
89
82
89
89
89
82
84
89
89
89
82
89
89
89
82
84
89
89
89
82
84
89
89
89
84
84
84
09
09
29
09
29

20

82
89

82
89

82
89

82
89

82
89

82
89

82
89

58
58
39
39
57
57
57
58
58
58
62
62
62
13
14
49
49
49
33
33
49
49
49
33
33
49
49
33
33
49
49
49
33
33
49
49
33
33
49
49
49
33
33
49
49
49
33
33
50
51
51
62
66
66
66
66
66
12
12
12
12
13
12

Nr zam.
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

3337
3338
3841
3842
4143
4143
4143
4204
4538
4539
4550
4552
4553
4553
4554
4555
4556
4564
4565
4566
4567
4576
4578
5076
5101
5112
5131
5172
5331
5335
5336
6103
6103
6103
6103
6103
6106
6106
6106
6154
6154
6154
6183
6183
6183
6183
6183
6380
6380
6380
6380
6380
6380
6380
6576
6576
6576
6576
6576
6583
6583
6583
6583

Strona
08

82
84
89
09

10
01
10
20

09
09
09
09
09
09
19
02
19
20
82
84
89
89
89
82
84
89
82
84
89
82
84
89
89
89
82
84
85
89
89
89
89
82
84
89
89
89
82
84
89
89

82
89

82
89

82
85
89

82
89

82

12
12
13
13
49
49
49
62
16
16
15
15
15
15
16
16
16
66
66
66
66
16
66
67
13
67
14
67
12
13
12
49
49
49
33
33
49
49
49
42
46
42
42
46
42
32
32
48
48
48
48
32
32
32
48
48
48
32
32
48
48
48
32

Nr zam.
53 6583
53 6589
53 6589
53 6589
53 6589
53 6589
61 6114
61 6114
61 6114
61 6114
61 6115
61 6115
61 6115
61 6115
61 6115
61 6115
61 6703
61 6715
61 6715
61 6715
61 6715
61 6715
61 6733
61 6733
61 6733
63 3023
63 3023
67 1009
67 1009
67 6574
67 6574
67 6575
67 6575
67 6575
67 6575
67 6575
67 6575
67 6575
67 6575
67 6575
67 6575
67 6576
67 6576
67 6576
67 6576
67 6577
67 6577
67 6577
67 6577
67 6577
67 6579
67 6579
7500 00
7500 00
7500 00
7501 00
7501 00
7501 00
7501 00
7501 00
7501 00
7501 00
7502 00
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Strona
89
82
84
89
89
89
00
00
01
01
00
00
00
01
01
01
19
70
70
70
70
70
14
16
19

20
21
00
00
00
00
00
00
00
70
70
70
70
70
00
14
16
19
71
71
71
71
71

89

82
89
01
04
01
04
01
02
69
01
02
69
09
02*
04*
06*
09*
24*
04
06
09

01
04
01
02
62
63
69
02
04
06*
09
24*
62
04
06
09
02
04
06*
09
24*

01
04
05
08
02
09
10
12
13
14
15*
01

32
48
48
48
32
32
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
84
104
104
104
104
104
84
84
84
70
12
143
143
119
119
119
119
119
119
119
104
104
104
104
104
84
84
84
84
104
104
104
104
104
141
141
190
190
190
189
188
188
189
189
189
188
191

Nr zam.
7504
7504
7504
7504
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7506
7514
7514
7514
7514
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10
11
20
21
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13

Strona
01
02
03
04
12
19
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85
89
12
19
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85
89
00
00
00
00
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
91
93
99
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
70
73

191
191
191
189
208
208
230
230
230
230
213
213
222
222
222
222
222
213
213
213
208
208
230
230
230
230
213
213
222
222
222
222
222
213
213
213
190
190
190
190
209
209
231
231
231
231
215
215
215
236
236
236
209
209
231
231
231
231
214
214
214
223
223
317

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
318

13
13
13
13
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27

Strona
74*
75*
80
85
91
93
99
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
70
73
74*
75*
80
85
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
91
93
99
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
70
73
74*
75*
80
85
91
93
99
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
70
73

223
223
214
214
236
236
236
209
209
232
232
232
232
216
216
216
224
224
224
224
215
215
209
209
231
231
231
231
215
215
215
236
236
236
209
209
231
231
231
231
214
214
214
223
223
223
223
214
214
237
237
237
209
209
232
232
232
232
216
216
216
224
224

Nr zam.
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516

27
27
27
27
30
30
30
33
33
33
33
33
33
35
35
35
37
37
37
37
37
37
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
43
43
43
43
43
43
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47

Strona
74*
75*
80
85
91
93
99
70
73
74*
75*
80
85
91
93
99
70
73
74*
75*
80
85
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
91
93
99
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
70
73
74*
75*
80
85
91
93
99
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
70
73

224
224
215
215
236
236
236
223
223
223
223
215
215
237
237
237
224
224
224
224
216
216
209
209
232
232
232
232
215
215
215
236
236
236
209
209
231
231
231
231
214
214
214
223
223
223
223
215
215
237
237
237
210
210
232
232
232
232
217
217
217
224
224

Nr zam.
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7516
7521
7521
7521
7521
7521
7521
7521
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526

47
47
47
47
86
86
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
20
30
40
40
40
60
80
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15

Strona
74*
75*
80
85
91
93
99
12
19
42
43
44
49
83#
85#
89#
70
73
74*
75*
80
85
06
06
06
07
08
01
01
12
19
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85
89
12
19
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85
89
12
19

224
224
216
216
237
237
237
210
210
233
233
233
233
217
217
217
225
225
225
225
217
217
202
202
202
202
191
192
192
211
211
234
234
234
234
220
220
227
227
227
227
227
220
220
220
211
211
234
234
234
234
220
220
228
228
228
228
228
220
220
220
211
211

Nr zam.
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7526
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7533
7533
7534
7534
7534
7534
7541
7541
7542
7543
7544
7544
7544
7544
7544

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
40
00
10
20
20
30
40
40
40
40
40
40
60
60
80
80
80
00
60
10
10
10
20
40
40
40
10
11
11
11
11
11

Strona
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85
89
12
19
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85
89
01
01
02
07
07
08*
05
11
13
15
16
17
18
02
03
03
04
05
01
01
01
02
03
01
03
04
04
01
12
19
42
43
44

235
235
235
235
221
221
228
228
228
228
228
221
221
221
212
212
235
235
235
235
221
221
229
229
229
229
229
221
221
221
203
203
197
198
198
194
199
197
198
195
195
199
197
195
200
196
195
196
200
200
194
197
198
194
204
193
193
202
210
210
233
233
233

*
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SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH
Nr zam.
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7544
7549
7549
7550
7551
7552
7563
7564
7564
7564
7564
7564
7564
7564
7564
7564
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566

11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
00
20
00
40
40
00
20
20
20
20
30
30
30
40
80
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Strona
49
72
73
74*
75*
79
83
85
89
12
19
42
43
44
49
72
73
74*
75*
79
83
85
89
01*
01
02
01
01
04
01
34*
35*
39*
34*
35*
39*
01
01
12
19
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85
89
12*
19*
42*
43*
44*
49*
52*
59*
72*

233
227
227
227
227
227
219
219
219
210
210
233
233
233
233
227
227
227
227
227
219
219
219
204
201
200
199
199
207
192
160
160
160
160
160
160
192
193
208
208
230
230
230
230
213
213
222
222
222
222
222
213
213
213
208
208
231
231
231
231
214
214
223

Nr zam.
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7566
7571
7571
7574
7574
7574
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586
7586

03
03
03
03
03
03
03
27
27
27
27
27
27
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
37
37
45
45
45
46
46
46
55
55
55
56
56
56
57
57
57
57
57
57
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Strona
73*
74*
75*
79*
83*
85*
89*
70
73
74*
75*
80
85
91
93
99
91
93
99
70
73
74*
75*
80
85
91
93
99
91
93
99
91
93
99
91
93
99
70
73
74*
75*
80
85
03
04*
09
12*
13*
12
19
42
43
44
49
52
59
72
73
74*
75*
79
83
85

223
223
223
223
214
214
214
225
225
225
225
218
218
238
238
238
239
239
239
226
226
226
226
218
218
238
238
238
240
240
240
239
239
239
240
240
240
226
226
226
226
219
219
207
207
206
206
206
212
212
235
235
235
235
221
221
229
229
229
229
229
221
221

Nr zam.
7586
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7590
7591
7591
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7594
7596
7596

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
10
10
00
00
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Strona
89
21
31*
32*
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56#
57
66*
67*
68*
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
80
81
82
01
02
03
04
05
09
01
03
02
02
02
02
02
03
03
04
04
04
09
09
09
09
09
83
85
89
01
01
01
02

221
206
163
163
204
203
203
203
205
205
205
205
205
205
204
188
188
188
27
201
27
201
27
201
27
201
26
201
26
201
241
241
241
204
203
206
206
206
206
206
206
112
54
234
211
128
234
128
112
234
128
112
54
234
211
128
90
90
90
26
191
210
210

Nr zam.
7596
7596
7596
7596
9209
9251
9251
9405
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9420
9450
9450
9455
9455
9460
9465
9490
9498
9498
9498
9498
9498
9498
9498

00
00
00
00
01
02
01
00
00
02
09
14
16
19
70
70
70
70
70
89
89
90
90
01
02
01
02
01
01
01
02
11
11
27
28
33
33

Strona
03
04
05
06

00
02
69

04
06
09
02
04
06*
09
24*
82
89
04
11
00
00
00
00*
00
00
00
02
02
30
30
02
02*
30*

233
233
233
233
173
28
28
176
184
184
178
178
181
181
181
182
182
182
182
182
181
181
184
184
176
176
177
175
176
177
176
182
185
185
182
182
183
183
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Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem:
Berker Polska Sp. z o.o., ul. Średzka 19, 62−035 Kórnik
Telefon (061) 817 99 00, fax (061) 817 99 01
biuro@berker.pl
www.berker.pl

