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Berker W.1
Seria natynkowa bryzgoszczelna IP55

Seria natynkowa bryzgoszczelna Berker W.1 stanowi idealne rozwiązania dla Państwa
w sytuacjach, gdy ze względów bezpieczeństwa wymagana jest ochrona IP55
dla urządzeń instalacyjnych.
• Klasa szczelności IP55
• możliwość montażu natynkowego oraz podtynkowego
• Prosta instalacja
• Obudowy, klawisze i pokrywy wykonane są z termoplastu odpornego na uderzenia
• Wysoka odporność na chemikalia
• Śruby obudowy, pióra i osie pokryw wykonane są ze stali nierdzewnej oraz stopu Zn i Al
• Duży obszar przyłączenia
• Duża powierzchnia elementów służących do obsługi
• Funkcjonalne wzornictwo
• Dostępne kolory: biały mat oraz szary/jasno szary mat
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Gniazda  
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Berker W.1
Gniazda zasilające

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

GNIAZDA ZASILAJĄCE Z POKRYWĄ

                                                                                                                          Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                          Nr kat.   

                                                                                                                              

Gniazda z uziemieniem

Gniazda SCHUKO

67 6881 35 15
67 6881 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

• uszczelka na całej powierzchni pod dnem obudowy w celu uszczelnienia tylnej
części obudowy, wprowadzenia kabla od tylnej strony oraz wyrównania
nierówności tynku

• opadająca pokrywa z możliwością ręcznego zatrzaskiwania w celu zapewnienia
stopnia ochrony IP 55 

• łatwo dostępne otwory montażowe w kształcie lejka w obudowie
• z dołączoną 2-przewodową złączką instalacyjną Wago do okablowania
• dwa punkty montażu złączki instalacyjnej Wago na dnie obudowy
• dużo miejsca do okablowania pod cokołami wkładek (puste dno)
• prosty montaż wkładki w obudowie poprzez zatrzaskiwanie
• stabilne mocowanie ramy na obudowie za pomocą 2 zatrzasków
• gniazdka wtykowe ze zwiększoną ochroną przed dotykiem (zabezpieczenie

przed dziećmi) są zgodne z normą VDE 0620-1
• złączki instalacyjne wg VDE 0620-1, typ DIN 49440

Gniazdo z uziemieniem z pokrywą

od str. T

4763 35 05
4763 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO z pokrywą 
- z przysłonami styków

od str. T

4741 35 15
4741 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm
sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO z pokrywą
- z polem opisowym

od str. T

4739 35 05
4769 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z dwoma kluczami
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO z pokrywą
- z polem opisowym
- klucz z różnym zamkiem 
- z przysłonami styków

od str. T

67 6881 35 25
67 6881 35 22

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm
sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo z uziemieniem
- z polem opisowym

od str. T

4740 35 15
4740 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO z pokrywą

od str. T
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                                                                                                                          Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                          Nr kat.   

                                                                                                                              

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

GNIAZDA ZASILAJĄCE W KOMBINACJI WIELOKROTNEJ

Gniazda z uziemieniem

67 6883 35 15
67 6883 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo z uziemieniem 3-krotne z pokrywą

od str. T

Gniazda SCHUKO

WNC132
WNC132B

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

od str. T

Berker W.1
Gniazda zasilające

4789 35 05
4789 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .
Do obsługi kilku gniazd wspólnym kluczem. 

� z dwoma kluczami
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO z pokrywą
- z polem opisowym
- klucz z takim samym zamkiem 
- z przysłonami styków

od str. T

4770 35 25
4770 35 22

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą 

od str. T

4770 35 35
4770 35 32

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą
- z polem opisowym

od str. T

67 6882 35 25
67 6882 35 22

2 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, 
co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

od str. T

67 6882 35 15
67 6882 35 12

4 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, 
co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami
� 2 dodatkowe boczne wejścia kablowe

Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

od str. T
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Gniazda zasilające

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

4773 35 15
4773 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO 3-krotne z pokrywą

od str. T

4784 35 15
4784 35 12

2 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, 
co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą

od str. T

4775 35 25
4775 35 22

4 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, 
co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami
� 2 dodatkowe boczne wejścia kablowe

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą

od str. T

4789 35 25
4789 35 22

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

Zamki jednego artykułu mają takie same rodzaje zamknięcia.
W przypadku zamówienia kilku artykułów posiadają one 
zazwyczaj różne zamknięcia.
Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, 
co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Zapasowy klucz oraz inne rodzaje zamknięcia (maks. 24) 
- na specjalne zamówienie.
Wysokość pola opisowego dla taśmy P-touch - 12 mm.
Śruby obudowy oraz pola pokrywy wykonane z nierdzewnej
stali szlachetnej.
Usytuowane z boku wejścia przewodów ułatwiają montaż
nad stołami warsztatowymi. 
Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, 
co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą
- z polem opisowym
- klucz z różnym zamkiem 
- z przysłonami styków

od str. T

4775 35 35
4775 35 32

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, 
co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą
- z polem opisowym

od str. T
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Łączniki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

3076 35 05
3076 35 02

3077 35 05
3077 35 02

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

krzyżowy
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Łącznik klawiszowy

od str. T

3076 35 55
3076 35 52

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

Do opisu nazwiskiem lub dodatkową informacją
wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

� z podświetleniem
� z niebieską diodą LED 230V
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Łącznik klawiszowy
- z podświetlanym polem opisowym

od str. T

• uszczelka na całej powierzchni pod dnem obudowy w celu uszczelnienia tylnej
części obudowy, wprowadzenia kabla od tylnej strony oraz wyrównania
nierówności tynku

• łatwo dostępne otwory montażowe w kształcie lejka w obudowie
• z dołączoną 2-przewodową złączką instalacyjną Wago do okablowania
• dwa punkty montażu złączki instalacyjnej Wago na dnie obudowy
• dużo miejsca do okablowania pod cokołami wkładek (puste dno)
• prosty montaż wkładki w obudowie poprzez zatrzaskiwanie
• stabilne mocowanie ramy na obudowie za pomocą 2 zatrzasków

ŁĄCZNIKI KLAWISZOWE

Łączniki jednoklawiszowe

3076 35 25
3076 35 22

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� z podświetleniem
� z niebieską diodą LED 230V
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Łącznik klawiszowy 
-  podświetleniem

od str. T

3176 35 05
3176 35 02

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� do połączenia kontrolnego z podświetleniem
� z czerwoną diodą LED 230V
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Łącznik klawiszowy 
- z podświetleniem kontrolnym   

od str. T

5076 35 05
5076 35 02

uniwersalny (schodowy), 
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl .

� do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego 
z podświetleniem

� z niebieską diodą LED 230V
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Łącznik klawiszowy przyciskowy 
- z podświetleniem

od str. T

Łączniki jednoklawiszowe przyciskowe
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Łączniki / Gniazda zasilające

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

5076 35 55
5076 35 52

uniwersalny (schodowy), 
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                   ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
w komplecie z polem opisowym z nadrukiem symbolu
światła, dzwonka, klucza.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z niebieską diodą LED 230V
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Łącznik klawiszowy przyciskowy 
- z podświetlanym polem opisowym

od str. T

3072 35 05
3072 35 02

2-biegunowy
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� mechaniczne zabezpieczenie możliwości zamocowania
klawisza tylko w prawidłowej pozycji

� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Łącznik klawiszowy z nadrukiem "0" i "1"

od str. T

Łącznik 2-biegunowy

3075 35 05
3075 35 02

seryjny (świecznikowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Łącznik wieloklawiszowy

od str. T

Łączniki wieloklawiszowe

3271 35 05
3271 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                 10 A (AC-1)
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� do załączania centralnego
� z nadrukiem dla pozycji zał/wył
� oddzielne zaciski wejściowe
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z samozaciskami

Łącznik na klucz
- klucz z różnym zamkiem
- klucz wyjmowalny w 2 pozycjach

od str. T

Łączniki na klucz

5075 35 15
5075 35 12

seryjny (świecznikowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� oddzielne zaciski wejściowe
� z samozaciskami

Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy

od str. T

67 6884 35 15
67 6884 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenia                                                    16 A
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� osobne zaciski dla gniazda i łącznika
� z samozaciskami

Kombinacja łącznik uniwersalny/
Gniazdo z uziemieniem z pokrywą

od str. T

KOMBINACJE WIELOKROTNE

Łączniki wieloklawiszowe przyciskowe
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Gniazda zasilające / Łączniki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

4780 35 15
4780 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenia                                                    16 A
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� osobne zaciski dla gniazda i łącznika
� z samozaciskami

Kombinacja łącznik uniwersalny/
Gniazdo SCHUKO z pokrywą

od str. T

4790 35 15
4790 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenia                                                    16 A
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                               -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� osobne zaciski dla gniazda i łącznika
� z samozaciskami

Kombinacja łącznik seryjny/
Gniazdo SCHUKO z pokrywą

od str. T

67 6885 35 15
67 6885 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenia                                                    16 A
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                               -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� osobne zaciski dla gniazda i łącznika
� z samozaciskami

Kombinacja łącznik seryjny/
Gniazdo z uziemieniem z pokrywą

od str. T

3075 35 25
3075 35 22

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
Podłączać zgodnie z instrukcją producenta napędu!

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

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� z samozaciskami

Łącznik żaluzjowy

od str. T

3272 35 15
3272 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                 10 A (AC-1)
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z nadrukiem symboli góra/stop/dół
� oddzielne zaciski wejściowe
� z 2 kluczami
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z samozaciskami

Łącznik żaluzjowy na klucz
- klucz z różnym zamkiem
- klucz wyjmowalny w 3 pozycjach

od str. T

Łączniki żaluzjowe na klucz

ŁĄCZNIKI ŻALUZJOWE

Łączniki żaluzjowe klawiszowe
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Berker W.1
Komunikacja / Multimedia

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

1409 35 05
1409 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

częstotliwość transmisji                                    max. 250 MHz
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
Kat.6/klasa E zgodnie z normą DIN EN 50173-1:2011-09.
Kodowany barwnie typu A i B zgodnie z normą
EIA/TIA 568-B.2.

� do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45
� nadaje się dla PoE+ (Power over Ethernet +) 
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� z ekranem przewodu 360° oraz mocującym uchwytem

kablowym 
� samozamykająca się osłona pyłoszczelna przed 

gniazdkiem wtykowym
� zaciski nożowe

Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe 
z pokrywą, kat. 6/klasa E
- z polem opisowym

od str. T

KOMUNIKACJA/MULTIMEDIA

- uszczelka na całej powierzchni pod dnem obudowy w celu uszczelnienia tylnej
części obudowy, wejścia kabla od tylnej strony oraz wyrównania nierówności
tynku

- przezroczysta opadająca pokrywa z możliwością ręcznego 
zatrzaskiwania w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55 

- łatwo dostępne otwory montażowe w kształcie lejka w obudowie
- prosty montaż wkładki w obudowie poprzez zatrzaskiwanie
- stabilne mocowanie ramy na obudowie za pomocą 2 zatrzasków

Gniazda przyłączeniowe RJ11, RJ12, RJ45

1203 35 15
1203 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

Impedancja                                                                       75 Ω
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
DIN EN 50083-2

� do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych
DVB-T

� do odbioru sygnału naziemnego
� jedno wspólne wejście
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� zaciski śrubowe

Gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą

od str. T

Gniazda antenowe

1196 35 05
1196 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

maksymalny przekrój przewodu                         max. 2,5 mm²
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� złącza zaciskowe (po obu stronach)

Gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą
- z polem opisowym

od str. T

Gniazda głośnikowe

1196 35 15
1196 35 12

szary/jasnoszary mat
biały mat

maksymalny przekrój przewodu                         max. 2,5 mm²
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� złącza zaciskowe (po obu stronach)

Gniazdo głośnikowe stereofoniczne podwójne 
z pokrywą

od str. T

1203 35 25
1203 35 22

szary/jasnoszary mat
biały mat

Impedancja                                                                       75 Ω
tłuminność                                                                       10 dB
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
DIN EN 50083-2

� do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych
DVB-T

� do odbioru sygnału naziemnego
� jedno wspólne wejście
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� zaciski śrubowe

Gniazdo antenowe RTV przelotowe z pokrywą

od str. T

1203 35 35
1203 35 32

szary/jasnoszary mat
biały mat

Impedancja                                                                       75 Ω
częstotliwość pracy                                          4 ... 2400 MHz
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
DIN EN 50083-2

� do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych
DVB-T

� do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
� jedno wspólne wejście
� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 

wejściem dla przewodu lub rurki
� zaciski śrubowe

Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą

od str. T
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Gniazda zasilające / Łączniki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

4706 35 15
4706 35 12

szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� z samozaciskami

Moduł gniazda SCHUKO z pokrywą
- z przysłonami styków

od str. T

SYSTEM MODUŁOWY

- Moduły ze stopniem ochrony IP 55 tylko w przypadku montażu 
z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego serii Berker W.1.

- Opadająca pokrywa z możliwością ręcznego zatrzaskiwania 
w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55 

- Gniazdka wtykowe ze zwiększoną ochroną przed dotykiem 
(zabezpieczenie przed dziećmi) zgodne z normą VDE 0620-1

- Złączki instalacyjne wg VDE 0620-1, typ DIN 49440

Gniazda zasilające

61 3076 35 15
61 3076 35 12

61 3077 35 15
61 3077 35 12

uniwersalny (schodowy) 
szary mat
biały mat

krzyżowy
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego

od str. T

Łączniki jednoklawiszowe

67 6880 35 15
67 6880 35 12

szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� 2-biegunowe z uziemieniem
� z samozaciskami

Moduł gniazda z uziemieniem z pokrywą
- z przysłonami styków

od str. T

67 6880 35 25
67 6880 35 22

szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalne obciążenie                                                    16 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� 2-biegunowe z uziemieniem
� pokrywa przezroczysta, gniazdo czerwone
� z kluczem 
� z samozaciskami

Moduł gniazda DATA z uziemieniem z pokrywą

od str. T

3086 35 35
3086 35 32

uniwersalny (schodowy)
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer. x wys.)                                 ≈ 50 x 16 mm

Do opisu nazwiskiem lub dodatkową informacją.
Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� z podświetleniem
� z niebieską diodą LED 230V
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego 
- z podświetlanym polem opisowym

od str. T

3086 35 25
3086 35 22

uniwersalny (schodowy)
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� z podświetleniem
� z niebieską diodą LED 230V
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego 
- z podświetleniem

od str. T

3086 35 15
3086 35 12

uniwersalny (schodowy)
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� do połączenia kontrolnego z podświetleniem
� z niebieską diodą LED 230V
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego 
- z podświetleniem kontrolnym 

od str. T
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Berker W.1
Łączniki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

5045 35 15
5045 35 12

5046 35 15
5046 35 12

zestyk zwierny
szary mat
biały mat

zestyk zmienny (zwierno/rozwierny)
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego 
- z podświetleniem

od str. T

5046 35 25
5046 35 22

zestyk zmienny
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� do połączenia z podświetleniem i podłączenia kontrolnego

z podświetleniem
� z niebieską diodą LED 230V
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego 
- z podświetleniem

od str. T

5041 35 15
5041 35 12

zestyk zmienny
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys)                                  ≈ 50 x 16 mm

Do opisu nazwiskiem lub dodatkową informacją.
Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� z niebieską diodą LED 230V
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego 
- z podświetlanym polem opisowym

od str. T

3042 35 15
3042 35 12

2-biegunowy
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� mechaniczne zabezpieczenie możliwości zamocowania

klawisza tylko w prawidłowej pozycji
� z zaciskiem neutralnym
� z samozaciskami

Moduł łącznika klawiszowego  z nadrukiem 
"0" i "1"

od str. T

Łącznik 2-biegunowyŁączniki jednoklawiszowe przyciskowe

3055 35 15
3055 35 12

seryjny (świecznikowy)
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� wspólne zaciski wejściowe
� z samozaciskami

Moduł łącznika wieloklawiszowego

od str. T

Łączniki wieloklawiszowe

3048 35 15
3048 35 12

podwójny uniwersalny (schodowy) 
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                          10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� oddzielne zaciski wejściowe
� z samozaciskami

Moduł łącznika wieloklawiszowego 

od str. T

5042 35 15
5042 35 12

zestyk zwierny
szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� w komplecie z klawiszem
� wspólne zaciski wejściowe
� z samozaciskami

Moduł łącznika wieloklawiszowego 
przyciskowego

od str. T

Łączniki wieloklawiszowe przyciskowe
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Łączniki / Sygnalizatory świetlne

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

3065 35 15
3065 35 12

szary mat
biały mat

napięcie pracy                                                               250 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
Podłączać zgodnie z instrukcją producenta napędu!

� w komplecie z klawiszami
� z nadrukiem symbolu "strzałki"
� z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości

równoczesnego zał. w obu kierunkach (załączanie)
� z samozaciskami

Moduł łącznika żaluzjowego

od str. T

Łączniki żaluzjowe

5173 35 15szary mat

napięcie pracy                                              230 V~; 50/60 Hz
maksymalne obciążenie                                                    10 A
pobór mocy przy 230 V~ / 50 Hz 
dla każdego koloru                                                 max. 0,5 W
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� do sygnalizacji np. w salach zabiegowych, salach 
konferencyjnych lub pokojach hotelowych

� jednolite oświetlenie czerwonej lub zielonej połowy 
z możliwością osobnego załączania za pomocą 
oddzielnych zacisków wejściowych

� z samozaciskami

Moduł sygnalizatora świetlnego LED
- czerwone/zielone podświetlenie  

od str. T

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

4471 35 12szary mat

napięcie pracy                                                  240 V~/440 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� aktywacja przy obrocie 1/4
� z zaciskami śrubowymi

Moduł wyłącznika bezpieczeństwa

od str. T

Wyłączniki bezpieczeństwa

4471 35 15szary mat

napięcie pracy                                                  240 V~/440 V~
maksymalny prąd załączania                                            10 A
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� aktywacja przy obrocie 1/4
� z 2 kluczami
� z zaciskami śrubowymi

Moduł wyłącznika bezpieczeństwa na klucz
- klucz z różnym zamkiem

od str. T

5173 35 25szary mat

napięcie pracy                                              230 V~; 50/60 Hz
maksymalne obciążenie                                                  10 AX
pobór mocy przy 230 V~ / 50 Hz                          max. 0,5 W
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� do sygnalizacji np. pomieszczeń WC, klatek schodowych
lub wind

� jasność regulowana za pomocą potencjometru
� z białym podświetleniem LED
� z samozaciskami

Moduł sygnalizatora świetlnego LED
- białe podświetlenie  

od str. T

5173 35 35szary mat

napięcie pracy                                              230 V~; 50/60 Hz
maksymalne obciążenie                                                  10 AX
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali 
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

� do sygnalizacji np. pomieszczeń WC, klatek schodowych
lub wind

� jasność regulowana za pomocą potencjometru
� z niebieskim podświetleniem LED
� z samozaciskami

Moduł sygnalizatora świetlnego LED
- niebieskie podświetlenie  

od str. T

1905 80 01
1905 80 02
1905 80 03
1905 80 04
1905 80 05

nadruk symbolu:

mężczyzna
kobieta
wózek inwalidzki
schody
symbolu winda

Wydrukowany symbol nie jest widoczny gdy sygnalizator
świetlny jest wyłączony.

Folie do sygnalizatora świetlnego LED

od str. T

1905 80 11
1905 80 12

nadruk symbolu:

nie przeszkadzać/pokój czysty 
zajęte/wolne

Wydrukowany symbol nie jest widoczny gdy sygnalizator
świetlny jest wyłączony.

Folie dwukolorowe do sygnalizatora świetlnego
LED

od str. T
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Ramki / Adaptery natynkowe / Akcesoria

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

1328 35 05
1328 35 02

jasnoszary mat
biały mat

� z adapterem montażowym i uszczelką
� do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips

Ramka 1-krotna do montażu podtynkowego

od str. T

Ramki do montażu podtynkowego

1329 35 15
1329 35 12

jasnoszary mat
biały mat

� z adapterem montażowym i uszczelką
� do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips
� do montażu pionowego

Ramka 2-krotna pionowa do montażu 
podtynkowego

od str. T

1329 35 05
1329 35 02

jasnoszary mat
biały mat

� z adapterem montażowym i uszczelką
� do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips
� do montażu poziomego

Ramka 2-krotna pozioma do montażu 
podtynkowego

od str. T

1330 35 05
1330 35 02

jasnoszary mat
biały mat

� z adapterem montażowym i uszczelką
� do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips
� do montażu poziomego

Ramka 3-krotna pozioma do montażu 
podtynkowego

od str. T

- Z adapterem montażowym do przykręcania na puszce podtynkowej lub
osprzętowej

- Stopień ochrony IP 55 gwarantowany tylko w przypadku montażu z modułem
serii Berker W.1

61 1891 35 05
61 1891 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

Adapter natynkowy

od str. T

Adaptery natynkowe

67 1933 35 05
67 1933 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� do montażu pionowego

Adapter natynkowy 2-krotny pionowy

od str. T

67 1932 35 05
67 1932 35 02

67 1932 35 15
67 1932 35 12

2 wejścia przewodów
szary/jasnoszary mat
biały mat

4 wejścia przewodów
szary/jasnoszary mat
biały mat

� do montażu poziomego

Adapter natynkowy 2-krotny poziomy

od str. T

60 1930 35 05
60 1930 35 02

szary/jasnoszary mat
biały mat

� z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym 
wejściem dla przewodu lub rurki

� do montażu poziomego

Adapter natynkowy 3-krotny poziomy

od str. T

- uszczelka na całej powierzchni pod dnem adaptera w celu uszczelnienia tylnej
części obudowy, wprowadzenia kabla 
od tyłu oraz wyrównania nierówności tynku

- z dołączoną 2-przewodową złączką instalacyjną Wago do okablowania
- dwa punkty montażu złączki instalacyjnej 2-przewodowej Wago na spodzie

obudowy
- stopień ochrony IP 55 gwarantowany tylko w przypadku montażu z modułem

serii Berker W.1

1688 35 00niebieski

napięcie znamionowe                                        230 V~; 50 Hz
napięcie pracy                                                           230 V~/=
pobór prądu                                                                  0,4 mA
trwałość do                                                               ≈ 50000 h
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

� do podłączenia z podświetleniem
� bardzo długa żywotność LED

Wkładka LED do łączników klawiszowych

od str. T

1822 35 01
1822 35 02
1822 35 03

przezroczyste, z nadrukiem symbolu
"światło", zestaw 10 szt.
"dzwonek", zestaw 10 szt.
"klucz", zestaw 10 szt.

Soczewki z nadrukiem

od str. T

1677 35 00czerwony

napięcie znamionowe                                        230 V~; 50 Hz
napięcie pracy                                                           230 V~/=
pobór prądu                                                                  0,4 mA
trwałość do                                                               ≈ 50000 h
temperatura pracy                                              -40 ... +60 °C

� do podłączenia kontrolnego z podświetleniem
� bardzo długa żywotność LED

Wkładka LED do łączników klawiszowych

od str. T

AKCESORIA

Wkładki LED i podświetlenie ramek
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                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

                                                                                                                                        Nr kat.   

                                                                                                                              

Berker W.1
Akcesoria

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Nowość Wycofywane

1338 35 12
1338 35 13

biały, 230 V~, 0,3 mA 1)

niebieski, 230 V~, 5 mA

napięcie pracy                                                               230 V~
prąd znamionowy                                                          0,3 mA

Uwaga!
Do montażu tylko w połączeniu z adapterem natynkowym.

� do podłączenia z podświetleniem i podłączenia 
kontrolnego z podświetleniem

1) niskie zużycie energii, szczególnie nadaje się do 
podświetlenia na stałe lub podświetlenia orientacyjnego

Ramka 1-krotna z podświetleniem 230 V 
do adaptera natynkowego

od str. T

1338 35 02
1338 35 03

biały, 12 ... 24 V=, 0,3 ... 0,6 mA 1)
niebieski, 12 ... 24 V=, 2,5 ... 5 mA

napięcie pracy                                                        12 ... 24 V=
prąd znamionowy                                                0,3 ... 0,6 mA

Uwaga!
Do montażu tylko w połączeniu z adapterem natynkowym.

� do podłączenia z podświetleniem i podłączenia 
kontrolnego z podświetleniem

1) niskie zużycie energii, szczególnie nadaje się do 
podświetlenia na stałe lub podświetlenia orientacyjnego

Ramka 1-krotna z podświetleniem 12...24 V 
do adaptera natynkowego

od str. T

1339 35 12
1339 35 13

biały, 230 V~, 0,6 mA 1)

niebieski, 230 V~, 5 mA

napięcie pracy                                                               230 V~
prąd znamionowy                                                          0,6 mA

Uwaga!
Do montażu tylko w połączeniu z adapterem natynkowym.

� do podłączenia z podświetleniem i podłączenia 
kontrolnego z podświetleniem

� dwa osobne elektrycznie pierścienie oświetleniowe
umożliwiające niezależne zastosowanie/funkcje

� do montażu pionowego

1) niskie zużycie energii, szczególnie nadaje się do 
podświetlenia na stałe lub podświetlenia orientacyjnego

Ramka 2-krotna pionowa z podświetleniem 230 V
do adaptera natynkowego

od str. T

1815 35 15szary mat

W przypadku kombinacji z montażem poziomym do 
zastosowania tylko w połączeniu z adapterami natynkowymi
z możliwością bocznego wprowadzenia przewodów.

� do połączenia adapterów natynkowych w celu zamon-
towania więcej niż trzech urządzeń

Złącze do kombinacji wielokrotnej

od str. T

Elementy łączące/wprowadzające

1803 35 15
1803 35 12

szary mat
biały mat

� dla 2 przewodów o wymiarach 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

Wejście kablowe na 2 przewody

od str. T

1816 35 15szary mat

Przepust kablowy M20 x 1,5 przykręcany

od str. T

1814 35 15
1814 35 12

szary mat
biały mat

� do rur instalacyjnych M16 ... M25
� do przewodów o wymiarach 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

Podejście kablowe i rurowe

od str. T

1803 35 00szary mat 

W celu zapewnienia stopnia ochrony IP55 zatyczki uszczel-
niające nie są konieczne.

Zalecenie: Stosować zatyczki uszczelniające do otworów
montażowych w celu zapewnienia podwyższonej ochrony
przed przeniesieniem napięcia podczas montażu obudowy
natynkowej na podłożu przewodzącym prąd elektryczny.

� do adapterów natynkowych

Zatyczki uszczelniające do otworów śrub

od str. T



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. T58

Łączniki klawiszowe bryzgoszczelne z podświetleniem
Berker W.1
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Ilustracja 5: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), 
podświetlony układ krzyżowy z 2 łącznikami uniwersalnymi, 
z soczewką, styki wkładki LED na zaciskach 2-1
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Ilustracja 6: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), 
łącznik przyciskowy, zestyk zwierny z polem opisowym, 
np. do zastosowań w systemach bezpieczeństwa, 
styki wkładki LED na zaciskach 2-1
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Ilustracja 7: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne), 
z łącznikiem przyciskowym, zestyk zwierny z polem opisowym, 
np. do punktów obsługi znajdujących się poza oświetlonym
pomieszczeniem, styki wkładki LED na zaciskach N-N
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Ilustracja 8: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne) 
z łącznikiem przyciskowym, zestyk zwierny z polem opisowym 
np. do punktów obsługi znajdujących się poza oświetlonym
pomieszczeniem, styk wkładki LED na zaciskach N-1
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Ilustracja 1: Możliwości montażu dla różnych typów konstrukcyjnych 
wkładki LED (typ I, typ L)

Ilustracja 2: Podświetlenie na stałe, łącznik uniwersalny z soczewką 
lub polem opisowym, styki wkładki LED na zaciskach N-L
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Ilustracja 3: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), 
podświetlony układ schodowy z dwoma łącznikami uniwersalnymi, 
styki wkładki LED na zaciskach 2-1

 -
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Ilustracja 4: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne), 
układ schodowy z dwoma kontrolnymi łącznikami uniwersalnymi 
z soczewką, styki wkładki LED na zaciskach 2-N

  
 

Podświetlenie łączników klawiszowych
Łączniki klawiszowe i łączniki klawiszowe przyciskowe z soczewką lub 
podświetlanym polem opisowym Berker W.1 dostarczane są z wkładką 
LED 230 V. Urządzenia mogą zostać dostosowane do innych funkcji za 
pomocą innej wersji wkładki LED po odpowiednim dopasowaniu 
okablowania (patrz tabela 1).

Wkładka LED 230 V dla łączników/przycisków 
[nr zamówienia 16xx 35 00]
Wkładka LED może być wymieniona/zamontowana z przodu bez 
konieczności demontażu łącznika/przycisku. W zależności od zastoso-
wania sprężynowe styki wkładki LED należy zamontować w odpowied-
niej pozycji w celu połączenia ich z zaciskami wtykowymi mechanizmu.



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.T59

Łączniki klawiszowe bryzgoszczelne z podświetleniem
Berker W.1

Podświetlenie orientacyjne Podświetlanie kontrolne

niebieski czerwony niebieski

nr kat. 1688 35 00 styki 1677 35 00 styki 1688 35 00 styki

Łączniki klawiszowe
Moduł łącznika klawiszowego uniwersalnego 
z podświetleniem 3086 35 2x n 2 - 1 n 2 - N

Moduł łącznika klawiszowego uniwersalnego 
z podświetlanym polem opisowym

 3086 35 3x n 2 - 1 n 2 - N

Moduł łącznika klawiszowego uniwersalnego 
z podświetleniem kontrolnym

 3086 35 1x n 2 - 1 n 2 - N

Łącznik klawiszowy uniwersalny 
z podświetleniem, n/t 3076 35 2x n 2 - 1 n 2 - N

Łącznik klawiszowy uniwersalny 
z podświetlanym polem opisowym, n/t 3076 35 5x n 2 - 1 n 2 - N

Łącznik klawiszowy uniwersalny kontrolny 
z podświetleniem, n/t 3176 35 0x n 2 - 1 n 2 - N

Łączniki klawiszowe przyciskowe
Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego 
zwiernego z podświetlanym polem opisowym

 5041 35 1x n 1 - 2 n N - 1 1) n N - N

Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego 
uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym 5046 35 2x n 2 - 1 n 2 - N 2)

Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego 
uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym 5076 35 0x n 2 - 1 n 2 - N 2)

Łącznik klawiszowy przyciskowy uniwersalny 
z podświetlanym polem opisowym, n/t

 5076 35 5x n 2 - 1 n 2 - N 2)

1)  wymagane podłączenie przewodu neutralnego N w obwodzie przekaźnika impulsowego n dostarczana w komplecie
2) Lampa do przewodu N n możliwa do zastosowania opcjonalnie

Tabela 1: Zastosowanie wkładki LED z łącznikami klawiszowymi/łącznikami klawiszowymi przyciskowymi 

Ramka 1-krotna z podświetleniem 230 V do adaptera natynkowego 
nr zam. 1338 35 .., 1339 35 ..

1 L
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Ilustracja 10: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne), 
z łącznikiem uniwersalnym, np. do punktów obsługi znajdujących się 
poza oświetlonym pomieszczeniem

Ilustracja 9: Podświetlenie na stałe z łącznikiem uniwersalnym, 
np. do zastosowań w systemach bezpieczeństwa
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Ilustracja 11: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), 
z łącznikiem uniwersalnym, np. do punktów obsługi bez dostępu 
 do naturalnego oświetlenia, np. w piwnicach i garażach

 



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. T60

Wymiary Berker W.1
elementy natynkowe
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Ilustracja 12: Łączniki klawiszowe (po lewej), gniazdo zasilające 
z pokrywą (z prawej)

Ilustracja 13: Kombinacja łącznik klawiszowy/gniazdo 
zasilające  z pokrywą

Ilustracja 14: Gniazdo zasilające 2-krotne z pokrywą 

Ilustracja 15: Gniazdo zasilające 3-krotne z pokrywą
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.T61

Wymiary Berker W.1
adaptery natynkowe / ramki do montażu podtynkowego

76 mm 56 mm

Ilustracja 16: Adapter natynkowy Ilustracja 20: Ramka 1-krotna do montażu podtynkowego

Ilustracja 21: Ramka 2-krotna do montażu podtynkowego

Ilustracja 22: Ramka 3-krotna do montażu podtynkowego 

Ilustracja 17: Adapter natynkowy 2-krotny

Ilustracja 18: Adapter natynkowy 3-krotny

Ilustracja 19: Adapter natynkowy - montaż

 

147 mm

218 mm

23 mm

83
 m

m

83 mm

154 mm

225 mm

1. Otwory spustowe do odprowadzania skondensowanej wody (w razie potrzeby 
    z możliwością wyłamania z prawej strony od dołu)
2. Owalne otwory montażowe
3. Wprowadzenie przewodu od tyłu
4. Punkty montażu złączki instalacyjnej 2-przewodowej Wago
5. Okrągłe otwory montażowe
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