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Energy meets Design

Witamy w świecie
wyłączników 
i automatyzacji
budynków



Marka Hager to doskonała jakość i dążenie do perfekcji. 
Pozycję lidera budujemy w oparciu o przywiązanie 
do kreatywności i umiejętności zaskakiwania klientów unikalnymi 
i zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami. 
Naszą ambicją jest łączenie nowoczesnych technologii 
z ciekawym designem. Dlatego w 2010 roku pozyskaliśmy 
spółkę Berker GmbH & Co. KG znaną z niepowtarzalnego 
wzornictwa swoich produktów nadających każdemy wnętrzu 
oryginalny charakter. 
Grupa Hager oferować będzie milionom swoich klientów 
kompleksowe rozwiązania instalacji elektrycznych o najwyższej 
jakości użytkowej, jak i estetycznej.
Korzystając z potencjału firmy Berker uzupełniliśmy naszą ofertę 
o nowe systemy automatyki, opierające się na 
zindywidualizowanych rozwiązaniach gwarantujących komfort 
i bezpieczeństwo użytkownikom pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych, oraz komercyjnych. 
Dzięki połączeniu potencjału obu firm staliśmy się kompleksowym
dostawcą inteligentnych rozwiązań elektrotechnicznych 
dla budynków. 

Jacek Lubecki
Hager

Berker, jako jeden z liderów na europejskim rynku instalacji 
elektrycznych, proponuje szeroką ofertę najwyższej jakości produktów:

od ponadczasowego, klasycznego designu łączników do inteligentnej
techniki automatyki systemowej w budynkach. 

To dzięki naszym produktom spełniają się marzenia klientów o pięknym
domu, mieszkaniu czy biurze, w którym światło tworzy 

niepowtarzalny klimat, a innowacyjne systemy automatyki zapewniają
komfort i bezpieczeństwo.

Od początku istnienia firmy proponujemy tylko takie rozwiązania, 
które pomagają w odnalezieniu własnego stylu będąc jednocześnie 

potwierdzeniem najwyższej jakości i innowacyjności. 
Dzięki dołączeniu firmy Berker do Hager Group pojawiła się szansa na

stworzenie nowej jakości i idealne dopasowanie produktów do potrzeb
naszych Klientów.  Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań i otwartość

na zmiany to podstawa naszej współpracy. 
Wspólną ofertę przygotowaliśmy zgodnie z zasadą 

Energy meets Design. Słowo „spotkanie” oznacza dla nas wzajemną
inspirację i twórczą komunikację pomiędzy firmami, pracownikami, 

a przede wszystkim pomiędzy nami i naszymi klientami. 
Chcemy wspólnie, Hager i Berker, realizując filozofię  spotkania, 

poznawać i spełniać Państwa oczekiwania, proponując innowacyjne
technologicznie i designersko rozwiązania. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wspólną ofertą, 
którą stworzyliśmy kierując się zasadą: Energy meets Design.

Joanna Przybylak 
Berker

Energy meets Design

Informacja o produkcie 
i systemie
Za pośrednictwem strony www.hager.pl możecie Państwo 
uzyskać informacje o produktach i systemach programu Hager 
i Berker. Możecie Państwo zamówić najnowszy katalog Hager
dotyczący oferty na wyłączniki i automatykę budynków, 
a także najnowszy katalog z kompleksową ofertą Berker.

Wsparcie techniczne
Jeśli macie Państwo pytania natury technicznej na temat 
rozwiązań firmy Hager lub Berker, prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: +48 32 324 01 00 lub za pomocą poczty 
elektronicznej: office@hager.pl. 
Na Państwa pytania odpowiemy w ciągu jednego dnia 
roboczego.

Pytania dotyczące 
projektu
W przypadku konkretnego projektu, który chcieliby Państwo
zrealizować wykorzystując technologie Hager i Berker, 
złożenia zapytania ofertowego lub w przypadku pytań 
technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
+48 32 324 01 00. Pracownicy recepcji przełączą Państwa
bezpośrednio do jednego z naszych ekspertów. 

Dostawa
Dostawa produktów odbywa się 
za pośrednictwem hurtowni. 

Serwis Hager



Wsparcie techniczne 
Firmy Hager i Berker dysponują zespołem kompetentnych
specjalistów w obszarze automatyki budynkowej KNX
dla aplikacji mieszkalnych i biurowych.

Nasi eksperci oferują między innymi:
• szkolenia w zakresie systemu tebis KNX,
• wsparcie techniczne w zakresie produktów i systemów

Hager i Berker
• wysoką jakość doradztwa przy realizacji projektów 

dla partnerów KNX.

Jeśli nie posiadacie Państwo doświadczenia w automatyce
budynków biurowych i mieszkalnych, istnieje możliwość:
• rozpoczęcia pracy z systemem tebis TX (KNX Easy)
• podjęcia szkolenia produktowego.

Nasza organizacja
Od stycznia 2012 roku Hager i Berker występują 
wspólnie jako jedna organizacja. 
Jeden zespół, jeden kompleksowy pakiet 
produktów i usług.

Połączenie sił firm Hager i Berker umożliwia nam 
oferowanie Państwu nowych i kompleksowych rozwiązań 
w zakresie funkcjonalności standardowych 
i specjalistycznych automatyzacji domu i biura.

Możecie Państwo zwracać się z pytaniami 
dotyczącymi całej oferty do naszych Doradców 
Techniczno-Handlowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!



Wizualizacja rozwiązań systemu KNX
Dzięki przejęciu firmy Berker przez firmę Hager możemy Państwu zaoferować wiele nowych rozwiązań
w zakresie wizualizacji systemu KNX. Ekran dotykowy KNX, Berker Master Control, 
służy do bezpośredniego dostosowania Państwa całej instalacji elektrycznej do systemu KNX.
Berker IP Control pozwala na stworzenie kompleksowej wizualizacji całej instalacji, 
a także podgląd z dowolnego miejsca dzięki dostępowi opartemu na technologi IP.
Firma Hager oferuje innowacyjne oprogramowanie do wizualizacji instalacji KNX a wymagający użytkownicy
mają możliwość wykorzystania obszernych 8˝ oraz 15˝ paneli  wizualizacyjnych.
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Łączniki i gniazda segmentu 
premium 
Oprócz kompleksowego programu w zakresie systemów dystrybucji energii
elektrycznej, systemów zarządzania okablowaniem oraz automatyzacji budynków,
od dziś Hager służy Państwu również doradztwem dotyczącym zastosowania
osprzętu elektroinstalacyjnego segmentu premium.

Firma Hager oferuje szeroki wachlarz produktów marki Berker, 
od konwencjonalnych wyłączników, systemów sterowania oświetleniem 
po kompleksowe rozwiązania dotyczące automatyzacji budynków. 
Firma Berker słynie z pięknego designu i wysokiej jakości rozwiązań technicznych
oraz estetycznych.
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    Nasze kompleksowe rozwiązanie KNX
Wykorzystując ETS, narzędzie do programowania urządzeń w instalacji KNX, możecie Państwo poznać
korzyści wynikające z zastosowania szerokiej gamy kompleksowych rozwiązań, które oferują Państwu
zarówno Hager jak i Berker. Pakiet Hager tebis KNX pozwala na kompleksowe wykorzystanie 
funkcjonalności  systemu inteligentnego budynku, a wykorzystanie elementów Berker 
pozwala uzyskać dodatkowe możliwości. 
Uzupełnieniem tej oferty jest szeroki wybór sensorów, które wyróżnia nowoczesny i ciekawy design.
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Firmy Hager i Berker rozszerzyły swoją ofertę wyłączników bezprzewodowych. 
W ofercie Berkera znajdziecie Państwo system Berker Funkbus, wspierający praktycznie
wszystkie rozwiazania tej firmy. Hager z kolei dysponuje systemem tebis KNX RF, 
wyposażonym w płaskie nadajniki ścienne, dostępne w dwóch kolorach. 
Pozostałe elementy konwencjonalnego wyposażenia można łatwo połączyć 
z designem serii Berker.

Systemy Berker Funkbus i tebis KNX RF nie mogą być łączone, gdyż działają niezależnie 
od siebie. W bieżącym roku będziemy Państwa informować o nowych rozwiązaniach 
dla systemów bezprzewodowych, rownież opartych na systemie KNX.
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   Rozwiązanie KNX Easy
Dla potrzeb instalacji systemów tebis KNX firma Hager wprowadziła dwie możliwości: 
rozbudowane rozwiązania systemowe przy zastosowaniu oprogramowania KNX ETS 
oraz łatwiejsze rozwiązanie w postaci tebis TX KNX. Łatwy w obsłudze programator TX100B 
umożliwia projektowanie inteligentnych instalacji bez konieczności użycia zaawansowanego
oprogramowania ETS. Programator współpracuje ze wszystkimi urządzeniami tebis KNX 
i oprogramowaniem wizualizacyjnym. Wykorzystanie interfejsu systemowego umożliwia 
rozszerzenie projektu instalacji o łączniki tradycyjne oraz impulsowe firmy Berker. 
Ten z kolei pozwala na stworzenie idealnej instalacji automatyki Państwa budynku, 
zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym.


