
P o l s k i

Energia, która zamieszkuje Twój czas.
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Vimar prZEdsTawia arké: konkrETną 
odpowiEdź na dZisiEjsZE poTrZEby.

nowy sposób postrzegania energii w domu. dzięki 
doskonałej jakości made in italy arké to propozycja 
ostatniej generacji ze strony firmy Vimar. Ta nowa seria 
wyróżnia się współczesną estetyką, nowoczesnymi 
materiałami, funkcjonalnymi oraz intuicyjnymi 
elementami sterowniczymi, jak również automatyką 
domową przyczyniającą się do oszczędności 
energii w całym domu. arké wchodzi w codzienność 
użytkownika w konkretny i inteligentny sposób.

współczesne 
wzornictwo

inTuicyjne i 
zaawansowane 
funkcje

sysTem auTomaTyki 
Domowej, który 
uprasz-cza 
zarząDzanie Domem
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arké classic
płytka o regularnym wzorze, z wyraźnymi kątami i profilem liniowym. bardziej 
surowy i technologiczny wygląd podkreślony przez materiały takie jak aluminium, 
metal i technopolimer, odmieniane przez całą gamę kolorów.

szeroka gama 
kolorystyczna

obszerne 
PRoPoRcje

wygląD 
technologiczny

alu-tech
aluminium

metal-elite
mETal

metal-color
lakiErowany mETal

wood
liTE drEwno

color-tech
TEhnopolimEr VopsiT

tecno-basic
TEchnopolimEr saTynowany
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arké Round
wersja w kształcie sinusoidalnym: zakrzywione rogi i lekka wypukłość nadają 
płytce opływowy wygląd. wybrane materiały, takie jak tworzywo reflex i 
lakierowany technopolimer podkreślają jej współczesny smak.

szeroki wybór 
kolorów

miękkie Formy 
geometryczne

sinusoiDalny 
wygląD

reFleX plus
rEflEX

metal-elite
mETal

metal-color
lakiErowany mETal

wood
liTE drEwno

tecno-basic
TEchnopolimEr

color-tech
lakiErowany 
TEchnopolimEr
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maTEriały
nowoczesne i wysokiej jakości, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, 
poddane obróbce metodami przyjaznymi dla środowiska, wytłaczanie i grawerowanie 
zapewniające optymalny efekt estetyczny oraz lakiery o dużej odporności na zużycie. 
obie wersje płytki dostępne są w bogatej i zróżnicowanej gamie kolorystycznej.

alu-tech
aluminium

metal-color
lakiErowany mETal

metal-elite
mETal

wood
liTE drEwno

classic - 16 lawaclassic - 15 naturalne

classic - 01 grafit matowy classic - 02 łupek matowy classic - 04 Tytan matowyclassic - 03 srebro classic - 05 perła matowa classic - 06 polar

round - 23 srebro matowe round - 24 brąz matowy round - 25 perła matowa round - 26 polar matowyround - 22 łupekround - 21 grafit matowy

classic - 07 Złoto classic - 08 stal matowa classic - 10 czarny nikielclassic - 09 czarny chrom

round - 27 Złoto round - 28 chrom round - 30 nikiel matowyround - 29 ciemny nikiel

classic - 43 modrzewclassic - 42 wiśniaclassic - 41 wengé round - 53 klonround - 52 wiśniaround - 51 orzech
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round - 65 szałwia round - 66 lódround - 61 przydymiona szarość round - 62 karmel round - 64 ultramarynaround - 63 pomarańcza

reFleX plus
rEflEX

color-tech
lakiErowany TEchnopolimEr

classic - 76 matowy granatclassic - 75 matowa czerwień classic - 79 matowe srebroclassic - 77 matowa zieleń classic - 78 matowe złoto

round - 85 czerwień round - 87 Zieleń round - 88 stare złotoround - 86 granat round - 89 srebro

classic - 71 czerń classic - 72 szarość classic - 74 bielclassic - 73 kość słoniowa

round - 81 czerń round - 82 szarość round - 83 kość słoniowa round - 84 biel

tecno-basic
TEchnopolimEr
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ON

OFF

kusza ruchomego styku

kołyskowe elementy sterownicze

geometria ruchomego styku mechanizmu 
poruszającego w formie kuszy pełni naturalną 
funkcję amortyzującą, zmniejszając odskoki 
elektryczne i zużycie, również dzięki 
szczodremu zwiększeniu ilości srebra w 
stykach.

dwa wersje kolorystyczne przycisków, różne warianty 
modularności i duża swoboda dostosowywania produktów 
do indywidualnych potrzeb: arké spełnia wszelkie wymogi 
instalacyjne i estetyczne. użytkownik ma do dyspozycji wiele 
typów elementów sterowniczych:  kołyskowe, osiowe i na 
podczerwień, a wszystkie one charakteryzują się precyzją 
technologiczną gwarantowaną przez firmę Vimar. 

ElEmEnTy sTErownicZE

klawisze poddawane sitodru-
kowi laserowemu lub dosto-
sowywane do indywidualnych 
wymogów poprzez etykiety 
wykonane techniką mylar la-
serate, z symbolami wybrany-
mi z naszej biblioteki lub za-
projektowanymi na żądanie 
klienta. aby jasno wskazać 
funkcję obsługiwaną przez 
dany element sterowniczy.

dostępne w odcieniu antra-
cytu i bieli arké przybiera 
kolory, które najlepiej kom-
ponują się z nowoczesnymi 
pomieszczeniami, zapew-
niając maksymalną swobo-
dę ich łączenia. pozwala to 
zapewnić jedno lub dwuko-
lorową stylistykę.

dosTosowanie do 
inDywiDualnych 
potrzebwarianty klawiszy
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ON/OFF

technologia

przenoszenie ruchu z przycisku do 
mechanizmu opiera się na systemie złącza-
sworznia, chronionego światowym patentem.

Ta szczególna technologia, dzięki której 
przyciski zawsze pozostają w osi, niezależnie 
od tego, czy urządzenie jest włączone, czy nie, 
łączy w sobie niezawodność i estetykę. każdy 
przycisk można dostosować do indywidualnych 
potrzeb dzięki podświetlanym symbolom.

przyciski osiowe

ruch klawisza

przyciski widoczne również 
w ciemności dzięki moduło-
wi sygnalizacji znajdującemu 
się z tyłu, w którym zastoso-
wano efektywną i energoosz-
czędną technologię lEd. aby 
uzyskać płynne, niebieskie 
światło, zharmonizowane z 
wyświetlaczami urządzeń 
elektronicznych.

w zaciskach arké metaliczna 
płytka jest zakrzywiona: jest 
to rozwiązanie opracowane 
przez firmę Vimar, umożli-
wiające przytrzymanie kabla, 
dopóki nie zostanie zabloko-
wany przy użyciu śruby.

ergonomiczne stykipoDŚwietlenie
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wsPoRnik.
wyjątkowo wytrzymały wspornik arké umożliwia łatwą instalację dzięki temu, iż jest niemal 
przejrzysty, co upraszcza jego przymocowanie do puszki.
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geometria nadająca wytrzymałość konstrukcyjną wspornikowi 
i jego elementom.

struktura plastra mioDu

patent Vimar, który umożliwia podłączenie elementów punktu 
oświetleniowych w łatwiejszy i szybszy sposób. system 
zatrzasków charakteryzujący się większą wytrzymałością 
konstrukcyjną oraz wyjątkową sztywnością, co upraszcza 
wsuwanie i wysuwanie urządzeń od przodu. a to z kolei 
umożliwia interwencję w obrębie instalacji bez konieczności 
wyjmowania wspornika.

zaczep plack-clack.

sZcZEgóły 
insTalacyjnE
arké posiada wspornik i system podłączania 
gwarantujące odporność, elastyczność i szybką 
instalację. w połączeniu z bezpieczeństwem, 
jakie gwarantuje idealna izolacja elektryczna.
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arké osZcZędZa
maksymalny komfort i oszczędność energii: dzięki arké jest to możliwe. 
uniwersalne ściemniacze, chronotermostaty i programatory czasowe, 
elementy sterownicze wykorzystujące częstotliwości radiowe - każde 
z tych rozwiązań zostało opracowane z myślą o zmniejszeniu zużycia 
i zapobieżeniu niepotrzebnemu marnotrawstwu. podczas czynności 
wykonywanych każdego dnia.
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 cHRonoTeRmosTaT.
Temperatura se programează, 
se supraveghează și se 
modifică în mod ușor și rapid.

 PRogRamaToR   
 czasowy.
o określonych godzinach 
uruchamiają się klimatyzacja 
i podlewanie, nawet jeżeli w 
domu nikogo nie ma.

 częstotliwoŚĆ   
 Radiowa.
Te elementy sterownicze 
zainstalować można w 
dowolnym miejscu, nawet na 
drewnianych czy szklanych 
ścianach. i nie wymagają one 
baterii.

 uniwersalne   
 Ściemniacze.
umożliwiają regulację 
intensywności 
oświetlenia, nawet w 
przypadku żarówek lEd 
i energooszczędnych 
(cfl). dzięki temu 
można połączyć 
oszczędność z 
odpowiednią atmosferą.
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 wideofon.
dzięki temu eleganckiemu, 
funkcjonalnemu i prostemu w 
obsłudze urządzeniu można 
witać gości i zawsze się wie, kto 
stoi u drzwi: na wyświetlaczu 
widać okolice na zewnątrz 
domu, a przyciski dotykowe 
umożliwiają otwarcie drzwi.

arké komunikujE
system wideofoniczny stand-alone, umożliwiający błyskawiczny dialog z osobami 
znajdującymi się na zewnątrz za pośrednictwem kolorowego wyświetlacza i przycisków 
dotykowych. funkcje i urządzenia dzwoniące umożliwiają nieprzerwaną komunikację 
z wszystkimi pomieszczeniami.



   15

 wiDeoFon głoŚnomówiący.
wystarczy proste polecenie, aby 
nawiązać połączenie dwukierunkowe  
i swobodnie prowadzić rozmowę.

 przycisk Dzwonienia.
dzwonek sygnalizuje obecność gości 
na klatce schodowej.

 mikroFon Do selektywnego Dzwonienia.
urządzenie umożliwiające komunikację pomiędzy 
poszczególnymi pomieszczeniami w obrębie domu.
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poZosTałE funkcjE

lampki wskazujące Drogę.wyjmowana latarka.

 arké oŚwietla
wysokowydajne źródła światła, szeroka gama urządzeń modułowych z 
przezroczystymi, lustrzanymi dyfuzorami lEd najnowszej generacji.   
aby zapewnić naprawdę doskonałe działanie.

wykrywacz gazu.zablokowane gniazDko.

 arké cHRoni
alarmy techniczne, wykrywacze gazu, zablokowane gniazdka, system antywłamaniowy: arké czuwa 
nad całym domem dniem i nocą. a zamieszkujące go osoby czują się bezpiecznie i spokojnie.
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 arké Dba o rozrywkę
wejścia audio, wideo i usb umożliwiające oglądanie filmów, słuchanie muzyki, pobieranie i 
zarządzanie danymi z odtwarzacza mp3. aby zapewnić maksymalne osiągi multimedialne.

gniazDa hDmi, rca, usb. elementy sterownicze Do 
rozprzestrzeniania DŹwięku.
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arké i by-mE

 bezpieczeństwo.
monitorowanie systemu 
antywłamaniowego i wszystkich 
alarmów.

 wiDeoFonia i naDzór.
do bezpiecznego i szybkiego 
zarządzania dostępem. i do nadzoru 
głównych funkcji systemu automatyki 
domowej.

 komfoRT.
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb zarządzanie temperaturą, 
światłami i muzyką w każdym 
pomieszczeniu.

 energooszczęDnoŚĆ.
kontrola urządzeń elektrycznych i   
zużycia prądu.

 kontrola.
wystarczy jeden prosty gest, aby 
mieć pod nadzorem cały dom.

system automatyki domowej by-me odziany jest w szatę arké: razem opiekują się domem, 
ulepszają i upraszczają codzienne życie. a wszystko to dzięki różnym, intuicyjnym i 
skoordynowanym ze sobą funkcjom: kontrola wszystkich przestrzeni, nadzwyczajny 
komfort, taki jak odtwarzanie dźwięku w różnych pomieszczeniach, bezpieczeństwo w 
pomieszczeniach, oszczędność energii i maksymalna multimedialność. by-me prowadzi 
dialog z telefonami komórkowymi, smartfonami i komputerami, dostosowuje się do domu 
oraz wymogów i życzeń jego mieszkańców. 

 komunikacja.
połączenie sieciowe do zdalnego sterowania za 
pomocą telefonu komórkowego, smartfona, 
komputera i tabletu.
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 wideofon.
Elegancki i prosty: wyświetlacz ukazuje otoczenie na 
zewnątrz domu, natomiast przyciski dotykowe umożliwiają 
dostęp. dzięki dodatkowemu modułowi można 
nadzorować najważniejsze funkcje systemu by-me.

 ekRan doTykowy.
nadzoruje wszystkie scenariusze i włączone funkcji 
systemu. dzięki funkcji Energy guard możliwe jest 
ponadto stałe monitorowanie zużycia energii we 
wszystkich pomieszczeniach.
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Dane techniczne.
Z tyłu, obok każdego zacisku, 
przedstawione są informacje 
związane z funkcją, nato-
miast z boku - dane handlowe 
i dane techniczne.

wymienne przyciski.
jeden, dwa i trzy moduły 
z podświetlanymi przyci-
skami dostosowanymi do 
indywidualnych wymogów.

płytki.
dwa kształty - classic i round - 
charakteryzujące się obszernymi 
proporcjami, aby podkreślić geo-
metrie i materiały.

płytki.
szeroka gama kolorów w połą-
czeniu z różnorodnością two-
rzyw.

bezpieczeństwo.
gniazdka z syste-
mem zabezpieczają-
cym sicury.

wspornik. 
półprzejrzystość ułatwia przy-
mocowanie do skrzynki do 
zabudowy. struktura "plastra 
miodu" zapewnia wytrzymałość 
konstrukcyjną.

przyciski osiowe. 
nowoczesna i niezawodna 
technologia zastosowana w 
przyciskach stanowiących  
nowocześniejszy wariant 
tradycyjnych elementów ste-
rowniczych.

personalizacja. 
personalizacja elementów sterow-
niczych i przycisków jest dostępna 
seryjnie lub na żądanie - istnieje 
możliwość grawerowania laserowe-
go symboli metodą mylar laserate 
w przeznaczonym na nie obszarze 
oraz podświetlenia diodami lEd w 
różnych kolorach.

przyciski z podwójnymi 
wypukłościami. 
Ergonomiczny i przyjem-
ny w dotyku, a przy tym 
ledwie zauważalny wzro-
kiem kształt przycisku.

tradycyjne przyciski.
przyciski kołyskowe w 
odcieniu szarości lub bieli.

przyciski osiowe

Tradycyjne przyciski

cechy instalacyjne
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puszka ramka montażowa moduł Ramkazestaw

montaż panelowymontaż panelowy z wkrętami 1 moduł od 1 do 2 modułów
classic lub round*

od 1 do 2 modułów

2 moduły

2 x 1 moduł

od 1 do 2 modułów
classic lub round*

2 moduły
z/bez wkrętów
lub z zaciskami

instalacja natynkowa

instalacja podtynkowa

Dla 2 modułów centralnych

od 3 do 7 modułów

2 moduły

2 x 1 moduł

2 modułów centralnych
classic lub round*

z wkrętami

od 3 do 7 modułów
classic lub round*

z wkrętamiinstalacja natynkowa

instalacja podtynkowa

1 i 2 moduły

3 moduły

3 x 1 moduł

instalacja nabiurkowa

1 x 2 moduły
i 2 x 1 moduł

4 i 7-modułowe
classic lub round*

z wkrętami

z wkrętami

puszka nabiurkowa

* inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 52

8 moduły 8 moduły
classic lub round*

instalacja podtynkowa
2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły

4 x 1 moduł

wideofon
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szary biały

łączniki

moduły zaślepek oraz wyjścia kablowe

19041
Zaślepka

19041.B
Zaślepka

19044
wyjścia
kablowe

19044.B
wyjścia
kablowe

1p jednobiegunowe łączniki 250 v~ (podświetlane°)

19001
16 aX

19001.B
16 aX

19001.2
16 aX,
- 2 moduły

19001.2.B
16 aX,
- 2 moduły

2p jednobiegunowe łączniki 250 v~ (podświetlane°)

19015
16 aX

19015.B
16 aX

19015.2
16 aX,
- 2 moduły

19015.2.B
16 aX,
- 2 moduły

1p schodowy łącznik 250 v~ (podświetlane°)

19005
16 aX

19005.B
16 aX

19005.2
16 aX,
- 2 moduły

19005.2.B
16 aX,
- 2 moduły

1p przełączniki osiowe 250 v~ (podświetlane°)

19105
16 aX

19105.B
16 aX

19105.2
16 aX,
- 2 moduły

19105.2.B
16 aX,
- 2 moduły

1p wyłączniki osiowe 250 v~ (podświetlane°)

19101
16 aX

19101.B
16 aX

19101.2
16 aX,
- 2 moduły

19101.2.B
16 aX,
- 2 moduły
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szary biały

° jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 48
* nieużywany w krajach europejskich

intrerupator cruce 1p 250 v~ (podświetlane°)

19013
16 aX

19013.B
16 aX

19013.2
16 aX,
- 2 moduły

19013.2.B
16 aX,
- 2 moduły

1p falowniki osiowe 250 v~ (podświetlane°)

19113
16 aX

19113.B
16 aX

19113.2
16 aX,
- 2 moduły

19113.2.B
16 aX,
- 2 moduły

1p nc 10 a przycisk 250 v~ (podświetlane°)

19010
10 a

19010.B
10 a

1p no 10 a przycisk 250 v~ (podświetlane°)

19008
10 a

19008.2.C
10 a, symbol 
dzwonka
- 2 moduły

19008.B
10 a

19008.2.C.B
10 a, symbol 
dzwonka
- 2 moduły

19008.2
10 a,
- 2 moduły

19008.2.L
10 a, symbol 
lampki
- 2 moduły

19008.2.B
10 a,
- 2 moduły

19008.2.L.B
10 a, symbol 
lampki
- 2 moduły

1p przyciski osiowe nD 250 v~ (podświetlane°)

19108
10 a

19108.B
10 a

19108.2
10 a,
- 2 moduły

19108.2.B
10 a,
- 2 moduły

łączniki
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szary biały

oświetlane mechanizmy° 250 v~ (urządzenia wspólne dla dwóch wersji)

19001.0
1p 16 aX
jednobiegu-
nowe łączniki

19015.0
2p 16 aX
jednobiegu-
nowe łączniki

19005.0
1p 16 aX
schodowy
łącznik

19013.0
1p 16 aX
łączniki
rewersyjne

19008.0
1p no 10 a
przyciski

19010.0
1p nc 10 a
przyciski

wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

19021
bez
symbolu

19021.B
bez
symbolu

19031
według
wymagań
klienta

19031.B
według
wymagań
klienta

19026
podświetlenie
punktowe

19026.B
podświetlenie
punktowe

19021.L
symbol
lampki

19021.L.B
symbol
lampki

19021.P
symbol
klucza

19021.P.B
symbol
klucza

19021.C
symbol
dzwonka

19021.C.B
symbol
dzwonka

19021.99
symbol o i
dla 19015.0

19021.99.B
symbol o i
dla 19015.0

wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)

19131
bez
symbolu

19131.B
bez
symbolu

19131.C
symbol
dzwonka

19131.C.B
symbol
dzwonka

19131.L
symbol
lampki

19131.L.B
symbol
lampki

19131.P
symbol
klucza

19131.P.B
symbol
klucza

19131.0
według
wymagań
klienta

19131.0.B
według
wymagań
klienta

wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

19022
bez symbolu

19022.B
bez symbolu

19022.L
symbol lampki

19022.L.B
symbol lampki

19022.99
symbol o i
dla 19015.0

19022.99.B
symbol o i
dla 19015.0

19032
według wymagań 
klienta

19032.B
według wymagań 
klienta

19022.P
symbol klucza

19022.P.B
symbol klucza

19027
podświetlenie
punktowe

19027.B
podświetlenie
punktowe

19022.C
symbol dzwonka

19022.C.B
symbol dzwonka

łączniki
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szary biały

° jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 48
* nieużywany w krajach europejskich

wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)

19132
bez symbolu

19132.B
bez symbolu

19132.P
symbol klucza

19132.P.B
symbol klucza

19132.C
symbol dzwonka

19132.C.B
symbol dzwonka

19132.0
według wymagań 
klienta

19132.0.B
według wymagań 
klienta

19132.L
symbol lampki

19132.L.B
symbol lampki

wymienne przyciski 3 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

19023
bez symbolu

19023.B
bez symbolu

19028
podświetlenie punktowe

19028.B
podświetlenie punktowe

19033
według wymagań klienta

19033.B
według wymagań klienta

19023.C
symbol dzwonka

19023.C.B
symbol dzwonka

przyciski specjalne 250 v~

19052
no 10 a,
przycisk
sznurowy

19052.B
no 10 a,
przycisk
sznurowy

19053
nc 10 a,
przycisk
sznurowy

19053.B
nc 10 a,
przycisk
sznurowy

19050
no 10 a, przycisk 
z podświetlaną 
ramką opisową
- 2 moduły

19050.B
no 10 a, przycisk 
z podświetlaną 
ramką opisową
- 2 moduły

19097
no 10 a 230 V~, do 
podświetlanych wywieszek 
hotelowych "do not disturb" 
i "please clean" - 2 moduły

1p przyciski 250 v~

19066
2 niezależne przyciski 
no 10 a

19066.B
2 niezależne przyciski 
no 10 a

łączniki dodatkowe 250 v~

19056.33
10 a,
no+nc,
symbol off

19056.33.B
10 a,
no+nc,
symbol off

19056.34
10 a,
no+nc,
symbol on

19056.34.B
10 a,
no+nc,
symbol on

19058
2 niezależne
łączniki no+nc,
10 a, symbole
off i on

19058.B
2 niezależne
łączniki no+nc,
10 a, symbole
off i on

łączniki
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przyciski 1p no 10 a 250 v ~ ze wskaźnikiem świetlnym (do jednostek sygnalizacyjnych°)

19068
dyfuzor 
neutralny

19068.B
dyfuzor 
neutralny

2p łączniki uruchamiane kluczem 250 v~ (dodaj cu do kodu podstawowego dla przycisków ze zunifikowanym kluczem 000)

19082
16 aX, łącznik
dwubiegunowy,
wyjmowalny
jedynie w
pozycji ‘o’

19082.B
16 aX, łącznik
dwubiegunowy,
wyjmowalny
jedynie w
pozycji ‘o’

19083
16 aX łącznik
dwubiegunowy,
wyjmowalny w
obu pozycjach

19083.B
16 aX łącznik
dwubiegunowy,
wyjmowalny w
obu pozycjach

19086
16 a, łącznik 
dwubiegunowy no, 
z przyciskiem, 
wyjmowalny jedynie 
w pozycji ‘o’

19086.B
16 a, łącznik 
dwubiegunowy no, 
z przyciskiem, 
wyjmowalny jedynie 
w pozycji ‘o’

łączniki

łączniki ze strzałkami kierunku 250 v~

19060
2p 10 aX,
centralna
pozycja
OFF

19060.B
2p 10 aX,
centralna
pozycja
OFF

19062
Zsynchronizowane
przyciski
1p no 10 a

19062.B
Zsynchronizowane
przyciski
1p no 10 a

Ściemniacze 230 v~ 50 hz **

19135
masTEr, 
uniwersalny

19147
30-500 w
30-300 Va, z 
potencjome-
trem, 120 V~

19147.B
30-500 w
30-300 Va, z 
potencjome-
trem, 120 V~

19135.B
masTEr, 
uniwersalny

19136
masTEr, 
uniwersalny, 
z potencjome-
trem

19150
100-500 w, z 
potencjome-
trem, 230 V~

19150.B
100-500 w, z 
potencjome-
trem, 230 V~

19136.B
masTEr, 
uniwersalny, 
z potencjome-
trem

19137
slaVE, 
uniwersalny

19153
100-500 w 
push-push z 
potencjome-
trem, 230 V~

19153.B
100-500 w 
push-push z 
potencjome-
trem, 230 V~

19137.B
slaVE, 
uniwersalny

19138
rgb, z 
potencjome-
trem

19160
masTEr,
500 w/300 Va 
230 V~

19160.B
masTEr,
500 w/300 Va 
230 V~

19138.B
rgb, z 
potencjome-
trem

19139
fading-
show, z 
potencjome-
trem

19161
slaVE,
500 w/300 Va 
230 V~

19161.B
slaVE,
500 w/300 Va 
230 V~

19162
40-300 Va,
230 V~

19162.B
40-300 Va,
230 V~

19139.B
fading-
show, z 
potencjome-
trem

Ściemniacze**
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transformatory elektroniczne (230-240 v~ 50-60 hz)

01860.105
wyjście 20-105 w,
12 V~ (sElV)

01860.60
wyjście 20-60 w, 
12 V~ (sElV)

łączniki

** typy sterowanych urządzeń - patrz instrukcja obsługi

01874
230 V~ 50 hz, do regulowanych 
lamp lEd zasilanych prądem 
stałym o napięciu12-24 V d.c.

01873
230 V~ 50 hz, 
instalacja do zabudowy 
(podłączenie tylne)

01875
230 V~ 50 hz, do regulowanych 
lamp lEd zasilanych prądem 
stałym o napięciu 350/500/700 ma

01876
230 V~ 50 hz, do regulowanych lamp 
lEd rgb zasilanych prądem stałym 
o napięciu 12-24 V d.c.

przejściówki

zasilacze elektroniczne

łączniki zdalnie sterowane

19172
odbiornik,
wyjście prze-
kaźnikowe, 
no 6 a 230 V~ 
50-60 hz

19172.B
odbiornik,
wyjście prze-
kaźnikowe, 
no 6 a 230 V~ 
50-60 hz

19181
łącznik 
oświetleniowy
no 6 a 
230 V~
50-60 hz

19181.B
łącznik 
oświetleniowy
no 6 a 
230 V~
50-60 hz

19181.120
łącznik 
oświetleniowy
no 6 a 
120 V~
50-60 hz

19181.120.B
łącznik 
oświetleniowy
no 6 a 
120 V~
50-60 hz

19175
odbiornik ze
ściemniaczem
40-450 w/Va
230 V~

19175.B
odbiornik ze
ściemniaczem
40-450 w/Va
230 V~

19173
odbiornik, wyjście
przekaźnikowe 4 a 
230 V~, przezna-
czony do żaluzji
- 2 moduły

19173.B
odbiornik, wyjście
przekaźnikowe 4 a 
230 V~, przezna-
czony do żaluzji
- 2 moduły

01849
14 - kanałowy pilot, ir

00801.14
wspornik
nastawny
- 1 moduł

00801
wspornik
nastawny
- 1 moduł

przyciski set/reset

19183
w sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe 
no 5 a 250 V, zasilanie 12 V/12-24 V d.c. - 2 moduły

19183.B
w sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe 
no 5 a 250 V, zasilanie 12 V/12-24 V d.c. - 2 moduły
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gniazda

gniazdo w standardzie włoskim sicury 2p+e 250 v~

19201
10 a,
p11

19201.B
10 a,
p11

19203
bpresa 16 a,
p17/11

19203.B
bpresa 16 a,
p17/11

19209
16 a, p30
- 2 moduły

19209.B
16 a, p30
- 2 moduły

19210
16 a, uniwersalny
- 2 moduły

19210.B
16 a, uniwersalny
- 2 moduły

zasilacz golarki

19290
230 V~ 50-60 hz, z izolowanym
transformatorem 20 Va, wyjścia
120 V~ i 230 V~ - 3 moduły

19290.B
230 V~ 50-60 hz, z izolowanym
transformatorem 20 Va, wyjścia
120 V~ i 230 V~ - 3 moduły

sicury 2p+e gniazda wzajemnie blokowane z wyłącznikiem różnicowprądowym iΔn 10 ma,  (120-230 v~ 50-60 hz)

19273
bpresa 16 a p17/11
250 V~, 1p+n
c 16 - 2 moduły

19273.B
bpresa 16 a p17/11
250 V~, 1p+n
c 16 - 2 moduły

19283
bpresa 16 a p17/11 
250 V~, 1p+n c 16 
- 3 moduły

19283.B
bpresa 16 a p17/11 
250 V~, 1p+n c 16 
- 3 moduły

19276
16 a p30 250 V~,
1p+n c 16
- 3 moduły

19276.B
16 a p30 250 V~,
1p+n c 16
- 3 moduły

19286
16 a p30 250 V~, 
1p+n c 16 
- 4 moduły

19286.B
16 a p30 250 V~, 
1p+n c 16 
- 4 moduły

gniazda sicury 2p+e 250 v~ (do dedykowanych linii zasilających)

19203.R
bpresa 16 a, 
p17/11, 
czerwony

19209.A
16 a, p30, 
pomarańczowy 
- 2 moduły

19209.R
16 a, p30, 
czerwony 
- 2 moduły

19209.V
16 a, p30, 
zielony 
- 2 moduły

19210.R
16 a, universal, 
czerwony
- 2 moduły

gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 v~

19208
sicury 2p+E 16 a, 
niemiecki - 2 moduły

19208.B
sicury 2p+E 16 a, 
niemiecki - 2 moduły
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gniazda

gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 v~

19212
sicury 2p+E 16 a, 
francuski - 2 moduły

19212.B
sicury 2p+E 16 a, 
francuski - 2 moduły

gniazda zgodne ze standardem szwajcarskim 250 v~

19226
2p+E 10 a, szwajcarski, 
typ 13 - 2 moduły

19226.B
2p+E 10 a, szwajcarski, 
typ 13 - 2 moduły

gniazda zgodne ze standardem izraelskim 250 v~

19240
sicury 2p+T 16 a, 
izraelski - 2 moduły

19240.B
sicury 2p+T 16 a, 
izraelski - 2 moduły

gniazda zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim 250 v~

19234
sicury 2p 16 a, 
euroamerykański (ø 4,8 mm)

19234.B
sicury 2p 16 a, 
euroamerykański (ø 4,8 mm)

gniazda zgodne ze standardem amerykańskim i arabii saudyjskiej 127 v~

19242
sicury
2p+E 15 a,
amerykański
i arabski

19243
2 sicury 2p+E 15 a,
amerykański i arabski
- 3 moduły

19243.B
2 sicury 2p+E 15 a,
amerykański i arabski
- 3 moduły

19246
2 2p+E 15 a,
amerykański i arabski
- 3 moduły

19246.B
2 2p+E 15 a,
amerykański i arabski
- 3 moduły

19242.B
sicury
2p+E 15 a,
amerykański
i arabski

19245
2p+E 15 a,
amerykański
i arabski

19245.B
2p+E 15 a,
amerykański
i arabski
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gniazda wielostandardowe 250 v~

19257
sicury 2p+T 10 a, 
wielostandardowe 
- 2 moduły

19257.B
sicury 2p+T 10 a, 
wielostandardowe 
- 2 moduły

gniazda specjalne

19330
2p 6 a 24 V 
(sElV), dla
wtyczek 
01620

19330.B
2p 6 a 24 V 
(sElV), dla
wtyczek 
01620

19335
3 rca,
zaciski
śrubowe

19335.B
3 rca,
zaciski
śrubowe

19331
2p 6 a 24 V (sElV), 
dla wtyczek 
01616/ 01617

19331.B
2p 6 a 24 V (sElV), 
dla wtyczek 
01616/ 01617

19293
5 V 1 a moduł zasilający, 
2 usb, 100-230 V~ 
50-60 hz - 2 moduły

19293.B
5 V 1 a moduł zasilający, 
2 usb, 100-230 V~ 
50-60 hz - 2 moduły

19345
usb,
zaciski
śrubowe

19345.B
usb,
zaciski
śrubowe

19346
hdmi,
keystone

19346.B
hdmi,
keystone

19347
s-Video, 
4-pinowy

19347.B
s-Video, 
4-pinowy

19348
Vga, 
15-pinowy

19348.B
Vga, 
15-pinowy

gniazda • gniazda odbioru sygnału

gniazda zgodne ze standardem amerykańskim 2p+e 15 a 60 hz 125 v~

19296
dwa gniazda zgodne ze 
standardem amerykańskim 
z gfci - 3 moduły

19296.B
dwa gniazda zgodne ze 
standardem amerykańskim 
z gfci - 3 moduły



   31

szary biały

° jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 48
* nieużywany w krajach europejskich

gniazda odbioru sygnału

złącza telefoniczne

19320
rj11,
6-położeń,
4-styki
(6/4)

19320.B
rj11,
6-położeń,
4-styki
(6/4)

19321
rj12,
6-położeń,
6-styki
(6/6)

19321.B
rj12,
6-położeń,
6-styki
(6/6)

19324
norma 
izraelska,
zaciski 
śrubowe

19324.B
norma 
izraelska,
zaciski 
śrubowe

19327
8 styków,
standard 
francuski
- 2 moduły

19327.B
8 styków,
standard 
francuski
- 2 moduły

złącza gniazd eDp

19361
bnc,
lutowanie

19361.B
bnc,
lutowanie

19365
9-pinowy sub d,
lutowany
- 2 moduły

19365.B
9-pinowy sub d,
lutowany
- 2 moduły

złącza gniazd eDp

19338.C
rj45 amp/
Tyco, lucent
T./avaya/
systimax

19338.C.B
rj45 amp/
Tyco, lucent
T./avaya/
systimax

19340.C
mini-com 
panduit

19340.C.B
mini-com 
panduit

19341.C
kat. 5/6
slim de infra+,
merlin gerin

19341.C.B
kat. 5/6
slim de infra+,
merlin gerin

złącza gniazd eDp rj45

19339.11
netsafe,
kat. 5e,
uTp

19338.1
aT&T/lucent
T./avaya,
kat. 5e, uTp

19338.1.B
aT&T/lucent
T./avaya,
kat. 5e, uTp

19339.11.B
netsafe,
kat. 5e,
uTp

19339.13
netsafe,
kat. 6,
uTp

19340.1
panduit,
kat. 5e,
uTp

19340.1.B
panduit,
kat. 5e,
uTp

19339.13.B
netsafe,
kat. 6,
uTp

19339.14
netsafe,
kat. 6,
fTp

19340.2
panduit,
kat. 5e,
fTp

19340.2.B
panduit,
kat. 5e,
fTp

19339.14.B
netsafe,
kat. 6,
fTp

19339.16
netsafe,
kat. 6A,
fTp

19339.16.B
netsafe,
kat. 6A,
fTp
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gniazda typ F

19318
Typu f

19318.B
Typu f

gniazda koncentryczne tv-Fm-sat 5-2400 mhz (3 wyjścia: męskie i żeńskie + typ F)

19303
połączenie, 1 db
- 2 moduły

19303.B
połączenie, 1 db
- 2 moduły

gniazda koncentryczne tv-rD-sat 5-2400 mhz, typu demixed (2 wyjścia: męskie i żeńskie typu F)

19302.01
połączenie, 1 db
- 2 moduły

19302.01.B
połączenie, 1 db
- 2 moduły

19302.10
przelotowe, 10 db
- 2 moduły

19302.10.B
przelotowe, 10 db
- 2 moduły

współosiowe gniazdka tv-rD-sat 5-2400 mhz (wyjścia: męskie i żeńskie)

19300.01
połączenie,
1 db

19300.01.B
połączenie,
1 db

19300.10
przelotowe,
10 db

19300.10.B
przelotowe,
10 db

współosiowe gniazdka tv 40-862 mhz (1 wyjście żeńskie)

*19313
połączenie

*19313.B
połączenie

*19314
przelotowe
20 db

*19314.B
przelotowe
20 db

gniazda odbioru sygnału

01644
osiowe wejście
kablowe
męskie

01645
osiowe wejście
kablowe
żeńskie

01634
90° wejście
kablowe
męskie

01635
90° wejście
kablowe
żeńskie

01654
Złącze typu
f dla kabla
rg59, męskie

rezystor terminalny i koncentryczne tv-rD-sat 2400 mhz złącza

16330
Z 75 Ω, dla 
częstotliwości 
do 2400 mhz
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sygnalizacja

brzęczyki

19375
12 V~ 
(sElV)
50-60 hz

19375.B
12 V~ 
(sElV)
50-60 hz

19377
120 V~
50-60 hz

19378
230 V~
50-60 hz

19377.B
120 V~
50-60 hz

19378.B
230 V~
50-60 hz

wskaźniki świetlne o pryzmatycznym kształcie - 2 moduły (Dla lamp 14770, 14771, 14776 i 14777 - Dostarczane bez lamp)

19387.B
biały

19387.R
czerwony

19387.V
Zielony

podwójne wskaźniki świetlne (Dla 2 zespołów sygnalizacyjnych°)

19388
dyfuzor 
neutralny

19388.B
dyfuzor 
neutralny

wskaźniki świetlne (Dla 1 zespołów sygnalizacyjnych°)

19386
dyfuzor 
neutralny

19386.B
dyfuzor 
neutralny

Dzwonki elektroniczne

19380
3 dźwiękowa sekwencja, 
zasilanie 12 V~ i 
12 V d.c (sElV)
- 2 moduły

19380.B
3 dźwiękowa sekwencja, 
zasilanie 12 V~ i 
12 V d.c (sElV)
- 2 moduły

Dzwonki elektromechaniczne

19370
12 V~ (sElV)
50-60 hz

19370.B
12 V~ (sElV)
50-60 hz

19372
120 V~
50-60 hz

19373
230 V~
50-60 hz

19372.B
120 V~
50-60 hz

19373.B
230 V~
50-60 hz
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oprawy oświetleniowe

19383
Z wysokowydajną diodą lEd
120-230 V~ 50-60 hz
- 3 moduły

19383.B
Z wysokowydajną diodą lEd
120-230 V~ 50-60 hz
- 3 moduły

02670.1
Z diodami lEd o wysokiej wydajności, 
120-230 V~ 50-60 hz, do instalacji w 
puszkach do zabudowy, 7 modułów

krok światła obrysowego (z wysoce wydajnymi leD)

19381
230 V~ 
50-60 hz

19381.012
12 V~ 
50-60 hz /
12 V d.c. 
(sElV)

19381.B
230 V~ 
50-60 hz

19381.012.B
12 V~ 
50-60 hz /
12 V d.c. 
(sElV)

19389
230 V~ 50-60 hz
- 2 moduły
19389.120
jak wyżej,
120 V~

19389.B
230 V~ 50-60 hz
- 2 moduły
19389.120.B
jak wyżej,
120 V~

19389.012
12 V~ 50-60 hz /
12 V d.c. (sElV)
- 2 moduły

19389.012.B
12 V~ 50-60 hz /
12 V d.c. (sElV)
- 2 moduły

oprawy oświetlenia awaryjnego (z automatycznym urządzeniem awaryjnym)

19382
wysokowy-
dajnymi
diodami lEd,
230 V~ 
50-60 hz

19382.B
wysokowy-
dajnymi
diodami lEd,
230 V~ 
50-60 hz

19384
wysokowydajnymi diodami
lEd, 120-230 V~ 50-60 hz
- 3 moduły

19384.B
wysokowydajnymi diodami
lEd, 120-230 V~ 50-60 hz
- 3 moduły

torcia, latarki elektroniczne (z automatycznym urządzeniem awaryjnym)

19395
wysokowydajnymi
diodami lEd, 
230 V~ 50-60 hz 
- 2 moduły

19395.B
wysokowydajnymi
diodami lEd, 
230 V~ 50-60 hz 
- 2 moduły

19396
wysokowydajnymi
diodami lEd, 
120 V~ 50-60 hz 
- 2 moduły

19396.B
wysokowydajnymi
diodami lEd, 
120 V~ 50-60 hz 
- 2 moduły

sygnalizacja

02662
regulowana lampa lEd 
230 V~ 50 hz 
- 3 moduły

02663
regulowana lampa lEd rgb 
230 V~ 50 hz 
- 3 moduły

02660.1
Z diodami lEd o wysokiej wydajności, 230 V~
50-60 hz, bateria akumulatorowa ni-cd do 
instalacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów
02660.1.120
jak powyżej, 120 V~ 50-60 hz

oprawy oświetlenia awaryjnego
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sygnalizacja • ochrona • Detekcja

akumulator

00911.1
bateria ni-cd 2,4V 1,3 ah,
pasuje do urządzeń
awaryjnych

00910
bateria ni-mh 4,8 V
80 mah, pasuje do
serii Torcia

00913
Zapasowa bateria 
akumulatorowa
ni-cd 4,8 V 800 mah 
do 02660.1

urządzenia ochronne

19416
1p 16 a 250 V~
oprawka
bezpiecznika

19416.B
1p 16 a 250 V~
oprawka
bezpiecznika

1p+n wyłączniki nadprądowe (120-230 v~ 50-60 hz)

19405.06
c 6, 
wyłącznik
pojemno- 
ściowy 
1500 a

19405.06.B
c 6, 
wyłącznik
pojemno- 
ściowy 
1500 a

19405.10
c 10, 
wyłącznik
pojemno- 
ściowy 
3000 a

19405.10.B
c 10, 
wyłącznik
pojemno- 
ściowy 
3000 a

19405.16
c 16, 
wyłącznik
pojemno- 
ściowy 
3000 a

19405.16.B
c 16, 
wyłącznik
pojemno- 
ściowy 
3000 a

Detektory gazu (230 v~ 50-60 hz)

19420
gas stop metano, detektor
metanu, sterowanie zaworem
solenoidowym - 3 modułowe

19420.B
gas stop metano, detektor
metanu, sterowanie zaworem
solenoidowym - 3 modułowe

19421
gas stop gpl, detektor lpg,
sterowanie zaworem solenoidowym
- 3 modułowe

19421.B
gas stop gpl, detektor lpg,
sterowanie zaworem solenoidowym
- 3 modułowe

01899
gas Test, preparat do testowania
wykrywaczy metanu i lpg

16590
resetowalny ręcznie zawór
solenoidowy 3/4” no

1p+n wyłączniki różnicowoprądowe z modułem nadprądowym (120-230 v~ 50-60 hz )

19411.06
c 6, i∆n 10 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
1500 a - 2 moduły

19411.16
c 16, i∆n 10 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
3000 a - 2 moduły

19411.06.B
c 6, i∆n 10 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
1500 a - 2 moduły

19411.16.B
c 16, i∆n 10 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
3000 a - 2 moduły

19411.10
c 10, i∆n 10 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
3000 a - 2 moduły

19411.16.6
c 16, i∆n 6 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
3000 a - 2 moduły

19411.10.B
c 10, i∆n 10 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
3000 a - 2 moduły

19411.16.6.B
c 16, i∆n 6 ma
wyłącznik 
pojemnościowy
3000 a - 2 moduły
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komfort

czasowe-termostaty elektroniczne (ogrzewanie i klimatyzacja)

19446
5(2) a 250 V~, wyjście - styk
przełączny, bateria aa lr6
1,5 V (załączona) - 3 moduły

19446.B
5(2) a 250 V~, wyjście - styk
przełączny, bateria aa lr6
1,5 V (załączona) - 3 moduły

zegary (120-230 v~ 50-60 hz)

19448
24h/7d przełącznik-timer,
8 a 230 V~ wyjście - styk
przełączny - 2 moduły

19448.B
24h/7d przełącznik-timer,
8 a 230 V~ wyjście - styk
przełączny - 2 moduły

termostaty elektroniczne (ogrzewanie i klimatyzacja, 120-230 v~ 50-60 hz)

19440
Termostat z
wyświetlaczem,
6(2) a 230 V~
- 2 moduły

19440.B
Termostat z
wyświetlaczem,
6(2) a 230 V~
- 2 moduły

przełącznik dla regulacji prędkości obrotowej

19095
suwak 4 - pozycyjny,
1p 6(2) a 250 V~

19095.B
suwak 4 - pozycyjny,
1p 6(2) a 250 V~

wideofon

19558
3,5” ekran dotykowy do pomieszczenia, w którym zainstalowa-
ny jest wideofon dwa przewody, wejście czujnika temperatury, 
wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych
19558.D
jak powyżej, funkcja częstotliwości audio do protez słuchu

19558.B
3,5” ekran dotykowy do pomieszczenia, w którym zainstalowa-
ny jest wideofon dwa przewody, wejście czujnika temperatury, 
wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych
19558.D.B
jak powyżej, funkcja częstotliwości audio do protez słuchu



   37

szary biały

by-me

ekrany dotykowe

19511
Ekran dotykowy 4,3’’ "Energy", do sterowania, 1
wejście dla czujnika temperatury, z wbudowanym
wspornikiem mogącym pomieścić 8 modułów

19511.B
Ekran dotykowy 4,3’’ "Energy", do sterowania, 1
wejście dla czujnika temperatury, z wbudowanym
wspornikiem mogącym pomieścić 8 modułów

19432
Elektroniczny 
czujnik
temperatury

19512
monochromatyczny ekran
dotykowy do kontroli
lokalnej - 3 moduły

19512.B
monochromatyczny ekran
dotykowy do kontroli
lokalnej - 3 moduły

19432.B
Elektroniczny 
czujnik
temperatury

centralki sterujące

21509
do sterowania i konfiguracji, wyświetlacz
monochromatyczny, wejście czujnika temperatury,
do instalacji na szynie din (60715 Th35)
lub do zabudowy - 3 moduły

21509.B
do sterowania i konfiguracji, wyświetlacz
monochromatyczny, wejście czujnika temperatury,
do instalacji na szynie din (60715 Th35)
lub do zabudowy - 3 moduły

01950.14
antracyt

jednostki sterujące natynkowe
01950
moduł jednostki
sterującej z
wyświetlaczem
kolorowym lcd
3,5”, biały

01950.20
silver

wideodomofony natynkowe
∆ 01955.14
antracyt

∆ 01955
wideodomofon
z wyświetlaczem
kolorowym lcd
3,5” z systemem
due fili, biały

∆ 01955.20
silver

jednostki sterujące natynkowe z funkcją wideodomofonu
∆ 01956.14
antracyt

∆ 01956
moduł jednostki
sterującej z
wyświetlaczem
kolorowym lcd
3,5” z systemem
due fili - funkcja
wideodomofonu,
biały

∆ 01956.20
silver

∆ dostępne do wyczerpania zapasów
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wideofon

19558
3,5” ekran dotykowy do pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest wideofon dwa przewody do kontroli
i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do
instalacji w puszkach 8-modułowych
19558.D
jak powyżej, funkcja częstotliwości audio do protez słuchu

19558.B
3,5” ekran dotykowy do pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest wideofon dwa przewody do kontroli
i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do
instalacji w puszkach 8-modułowych
19558.D.B
jak powyżej, funkcja częstotliwości audio do protez słuchu

01965
due fili dźwięku
- moduł wideodomofonu

wideodomofony - urządzenia

19557
domofon dla due fili
3 - moduły

19557.B
domofon dla due fili
3 - moduły

19577
przycisk do systemu dźwięku 
due fili - 3 moduły

19577.B
przycisk do systemu dźwięku 
due fili - 3 moduły

automatyka - obsługa i sterowanie

19513
Termostat z 
wyświetlaczem
dla wentylatora
cewki kontroli
- 2 moduły

19513.B
Termostat z 
wyświetlaczem
dla wentylatora
cewki kontroli
- 2 moduły

19514
Termostat z
wyświetlaczem
- 2 moduły

19514.B
Termostat z
wyświetlaczem
- 2 moduły

19540
3 przyciski proste
- 3 moduły

19545
3 przyciski proste + 8 a
120-230 V~ ze zmiennym
wyjscie - styk przełączny
- 3 moduły

19541
3 przyciski kołyskowe
- 3 moduły

19546
3 przyciski kołyskowe + 8 a
120-230 V~ ze zmiennym
wyjscie - styk przełączny
- 3 moduły

19547
3 przyciski kołyskowe +
cosφ 0,6 3,5 a 120-230 V~ 
aktuator dla pojedynczej 
rolety - 3 moduły

19549
3 przyciski kołyskowe +
40-300 w 40-200Va 
masTEr ściemniacze 
aktuator - 3 moduły

automatyka - urządzenia

19520
2 przyciski proste
- 2 moduły

19525
przyciski proste + 8 a
120-230 V~ wyjscie -
styk przełączny
- 2 moduły

19521
2 przyciski 
kołyskowe
- 2 moduły

19527.1
2 intrerupatoare rocker
2 przyciski kołyskowe +
siłownik: 1 żaluzja z 
regulacją kierunku 
listewek, cosφ 0,6 2 a 
120-230 V~ - 2 moduły

19529
2 przyciski kołyskowe
+ aktuator do 
ściemniacza
slaVE - 2 moduły

19526
2 przyciski kołyskowe
+ 8 a 120-230 V~ ze
zmiennym wyjscie - styk
przełączny - 2 moduły
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19531.21
symbolu
strzałki dla
przycisków
kołyskowych

19531.21.B
symbolu
strzałki dla
przycisków
kołyskowych

19531.25
symbole 
uniwersalnej 
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych

19531.25.B
symbole 
uniwersalnej 
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych

automatyka - 1-modułowe wymienne klawisze

19531
bez symbolu
dla przycisków
prostych

19531.B
bez symbolu
dla przycisków
prostych

19531.S
bez symbolu
dla przycisków
kołyskowych

19531.S.B
bez symbolu
dla przycisków
kołyskowych

19531.0
bez symbolu
dla przycisków
prostych, 
według 
wymagań
klienta

19531.0.B
bez symbolu
dla przycisków
prostych, 
według 
wymagań
klienta

19531.S0
bez symbolu
dla przycisków
kołyskowych, 
według 
wymagań
klienta

19531.S0.B
bez symbolu
dla przycisków
kołyskowych, 
według 
wymagań
klienta

19531.20
symbole on
i off dla
przycisków
kołyskowych

19531.20.B
symbole on
i off dla
przycisków
kołyskowych

19532.21
symbolu strzałki 
dla przycisków 
kołyskowych

19532.21
symbolu strzałki 
dla przycisków 
kołyskowych

19532.25
symbole uniwer-
salnej regulacji, 
dla przycisków
kołyskowych

19532.25
symbole uniwer-
salnej regulacji, 
dla przycisków
kołyskowych

automatizari - taste inter-sanjabile 2 moduły

19532
bez symbolu
dla przycisków
prostych

19532.B
bez symbolu
dla przycisków
prostych

19532.0
bez symbolu dla 
przycisków
prostych, według 
wymagań klienta

19532.0.B
bez symbolu dla 
przycisków
prostych, według 
wymagań klienta

19532.S
bez symbolu
dla przycisków
kołyskowych

19532.S.B
bez symbolu
dla przycisków
kołyskowych

19532.20
symbole on
i off dla
przycisków
kołyskowych

19532.20.B
symbole on
i off dla
przycisków
kołyskowych

automatyka - urządzenia

19516
odbiornik
do pilota
- 2 moduły

19516.B
odbiornik
do pilota
- 2 moduły

01849
14-kanałowy pilot, ir

19515
interfejs dla prze-
łączników tradycyj-
nych 230 V~ / 
12-24 V a.c./d.c.
- 2 moduły

19515.B
interfejs dla prze-
łączników tradycyj-
nych 230 V~ / 
12-24 V a.c./d.c.
- 2 moduły

19518
interfaţă 
interfejs dla
przełączników
tradycyjnych

19518.B
interfejs dla
przełączników
tradycyjnych
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automatyka - urządzenia

19485
czujnik
obecności ir
- 2 moduły

19485.B
czujnik
obecności ir
- 2 moduły

19487
detektor podczer-
wieni i mikrofal
- 2 moduły

19487.B
detektor podczer-
wieni i mikrofal
- 2 moduły

19486
czujnik 
obecności
ir, obrotowy
- 2 moduły

19486.B
czujnik 
obecności
ir, obrotowy
- 2 moduły

00802.14
wspornik
nastawny
- 2 moduły

00802
wspornik
nastawny
- 2 moduły

00805.14
adapter dla wspor-
nika nastawnego do 
montażu podtynko-
wego

00805
adapter dla wspor-
nika nastawnego do 
montażu podtynko-
wego

00800.14
ramka dla wspornika
nastawnego do 
montażu
natynkowego

00800
ramka dla wspornika
nastawnego do 
montażu
natynkowego

19535
aktuator, 16 a
120-230 V~ 
wyjscie - styk 
przełączny
- 2 moduły

19535.B
aktuator, 16 a
120-230 V~ 
wyjscie - styk 
przełączny
- 2 moduły

19534
urządzenie
uruchamiające
6 a 120-230 V~
zmienne 
wyjscie - styk 
przełączny

19534.B
urządzenie
uruchamiające
6 a 120-230 V~
zmienne 
wyjscie - styk 
przełączny

automatyka z wykorzystaniem częstotliwości radiowych - moduł enocean

20505
płaski panel sterowania z dwoma przyciskami
wahadłowymi z nadajnikiem radiowym Enocean
bez baterii - można go rozbudować o specjalne
przyciski 19506 - 2 moduły

19508
interfejs bus-rf
- 2 moduły

19508.B
interfejs bus-rf
- 2 moduły

19506
para przycisków 
do pilota
20505

19506.B
para przycisków 
do pilota
20505

01796
siłownik z modułem Enocean,
wyjście przekaźnikowe,
zasilanie 230 V~ 50 hz

19507
wspornik do instalacji natynkowej
pilota 20505, można go rozbudować 
o płytki 2 modułów centralnych,

19507.B
wspornik do instalacji natynkowej
pilota 20505, można go rozbudować 
o płytki 2 modułów centralnych,

by-me
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automatyka - transformatory elektroniczne (230-240 v~ 50-60 hz)

01860.105
wyjście 20-105 w,
12 V~ (sElV)

01860.60
wyjście 20-60 w,
12 V~ (sElV)

01874
230 V~ 50 hz, do regulowanych 
lamp lEd zasilanych prądem 
stałym o napięciu 12-24 V d.c.

01875
230 V~ 50 hz, do regulowanych 
lamp lEd zasilanych prądem 
stałym o napięciu 350/500/700 ma

01877
do regulowanych lamp lEd rgb 
zasilanych prądem stałym o napięciu  
12-24 V d.c.

automatyka - zasilacze elektroniczne

rozpraszanie dźwięku - aparatura

19580
Zasilacz z
wyjściem 
32 V d.c.
100 ma, 110-
230 V~ 50-60 hz

19580.B
Zasilacz z
wyjściem 
32 V d.c.
100 ma, 110-
230 V~ 50-60 hz

19582
wejścia audio z 2 złączami
rca, automatyczna regulacja
poziomu głośności, wbudowany
terminator linii - 2 moduły

19582.B
wejścia audio z 2 złączami
rca, automatyczna regulacja
poziomu głośności, wbudowany
terminator linii - 2 moduły

19583
Złącze
sprężynowe do
rozpraszacza
dźwięku

19583.B
Złącze
sprężynowe do
rozpraszacza
dźwięku

19586
mikrofon do połączeń selektywnych 
lub ogólnych, funkcja aktywacji 
głosowej do kontrolowania dzieci 
- 2 moduły

19586.B
mikrofon do połączeń selektywnych 
lub ogólnych, funkcja aktywacji 
głosowej do kontrolowania dzieci 
- 2 moduły

19584
interfaţă pentru transmiterea
de comenzi by-me la receptor
ir, cu cablu 3 m

19584.B
interfaţă pentru transmiterea
de comenzi by-me la receptor
ir, cu cablu 3 m

19585
stacja dokująca do ipod/iphone
z zasilaczem - 2+2 moduły

19585.B
stacja dokująca do ipod/iphone
z zasilaczem - 2+2 moduły

by-me
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rozpraszanie dźwięku - aparatura

19581
dwa przyciski wahadłowe i wzmacniacz
8 Ω 1+1 w, wbudowany terminator
linii, możliwość rozbudowy o wymienne
przyciski - 2 moduły

rozprasza - wymienne przyciski, 1 moduł

19531.23
symbole zmiany
funkcji/ścieżki,
do przycisków
wahadłowych

19531.23.B
symbole zmiany
funkcji/ścieżki,
do przycisków
wahadłowych

19531.24
symbole o i oraz
regulacja poziomu 
głośności,
do przycisków
wahadłowych

19531.24.B
symbole o i oraz
regulacja poziomu 
głośności,
do przycisków
wahadłowych

rozpraszanie dźwięku - urządzenia do podłączeń tylnych

01903
bocznik do urządzeń sterowni-
czych by-me, instalacja do
zabudowy (podłączenie tylne)

01904
bocznik odgałęzienia do urządzeń
rozpraszających dźwięk, instalacja 
do zabudowy (podłączenie tylne)

rozpraszanie dźwięku - rozpraszacze

21588
pasywny rozdzielacz dźwięku 8 
Ω 10 w, można go rozbudować 
o płytki - 8 moduły.

21588.B
pasywny rozdzielacz dźwięku 8 
Ω 10 w, można go rozbudować 
o płytki - 8 moduły.

01907
pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 30 w, instalacja na lekkich
ścianach i suficie podwieszanym

01906
pasywny rozdzielacz dźwięku ip
55 8 Ω 30 w, instalacja na lekkich
ścianach i suficie podwieszanym

01908
pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 30 w
z możliwością regulacji kierunku,
instalacja natynkowa

20587
pasywny rozdzielacz dźwięku 
8 Ω 3 w - 3 moduły

20587.B
pasywny rozdzielacz dźwięku 
8 Ω 3 w - 3 moduły

by-me
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magistralny system alarmu przeciwwłamaniowego - obsługa i sterowanie

19483
klawiatura cyfrowa
- 2 moduły

19483.B
klawiatura cyfrowa
- 2 moduły

19482
aktywator
- 2 moduły

19482.B
aktywator
- 2 moduły

01816
karta transpondera
01816.H
jak wyżej, według wymagań klienta

01815
klucz transpordera

magistralny system alarmu przeciwwłamaniowego - urządzenia

19490.1
interfejs styków 
z 2 niezależnymi 
wejściami konfiguro-
walnymi w różnych 
strefach - 2 moduły

19490.1.B
interfejs styków 
z 2 niezależnymi 
wejściami konfiguro-
walnymi w różnych 
strefach - 2 moduły

19493
interfejs do pilota i wykry-
waczy działających na 
częstotliwościach radio-
wych - dwupasmowy i 
dwukierunkowy
- 2-moduły

19493.B
interfejs do pilota i wykry-
waczy działających na 
częstotliwościach radio-
wych - dwupasmowy i 
dwukierunkowy
- 2-moduły

19491
interfejs stykowy z
konfigurowalnym
wejściem, 12 V dc.
10 ma wyjście
- 2-moduły

19491.B
interfejs stykowy z
konfigurowalnym
wejściem, 12 V dc.
10 ma wyjście
- 2-moduły

19485
czujnik
obecności ir
- 2 moduły

19485.B
czujnik
obecności ir
- 2 moduły

19487
detektor
podczerwieni 
i mikrofal
- 2 moduły

19487.B
detektor
podczerwieni 
i mikrofal
- 2 moduły

19486
czujnik obecności
ir, obrotowy
- 2 moduły

19486.B
czujnik obecności
ir, obrotowy
- 2 moduły

00802.14
wspornik
nastawny
- 2 moduły

00802
wspornik
nastawny
- 2 moduły

00805.14
adapter dla
wspornika
nastawnego
do montażu
podtynkowego

00805
adapter dla
wspornika
nastawnego
do montażu
podtynkowego

00800.14
ramka dla wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego

00800
ramka dla wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego

16897.S
Zestaw blokujący
dla mocowań

by-me
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01804.14
moduł zapasowy, 
z wewnętrzną syreną
01803.14
suport baterie auxiliara pt.
unitati de back-up 01804...

01804.01
moduł zapasowy, 
z wewnętrzną syreną
01803.01
bateria zapasowa dla 01804...

magistralny system alarmu przeciwwłamaniowego - moduł zapasowy

16895
puszka podtynkowa dla
01803...., 01804...

16894
puszka natynkowa dla 01803..., 
01804....

16894.01
puszka natynkowa dla 01803..., 
01804....

16895.C
pokrywa dla 16895, biały
16895.A
jak powyżej, wzmocniona, 
plastikowa

magistralny system alarmu przeciwwłamaniowego - urządzenia

19495
sirenă de interior
cu auto-alimentare
- 3 moduły

19495.B
sirenă de interior
cu auto-alimentare
- 3 moduły

magistralny system alarmu przeciwwłamaniowego - urządzenia do instalacji natynkowej

01806
syrena zewnętrzna

01829.1
natynkowy 
czujnik
obecności ir

01828
mini-detektor 
podczerwieni

01810
moduł telefoniczny
psTn

by-me
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magistralny system alarmu przeciwwłamaniowego - Detektory i styki

01832.056
wielowiązkowa bariera aktywnej
podczerwieni, wyjście przekaźnikowe
nc 50 V, długość 56 cm
01832.076
długość 76 cm
01832.112
długość 112 cm
01832.152
długość 152 cm
01832.200
długość 200 cm

01820
kontraktron magnetyczny do
montażu podtynkowego

01821
kontraktron magnetyczny do
montażu podtynkoweg

01822
kontraktron magnetyczny
do montażu natynkowego

01823
kontraktron magnetyczny
metalowy

01825
kontrakton pociągowy
do zabezpieczenia rolet

01826
kontrakton do
zabezpieczenia
drzwi i okien

system antywłamaniowy działający na częstotliwościach radiowych - urządzenia

01819
pilot 
dwukierunkowy

01747
syrena zewnętrzna, 
monitorowana, 
dwupasmowa i 
dwukierunkowa

01737
monitorowany 
wykrywacz
podczerwieni,
dwupasmowy

01738
wykrywacz ze stykiem 
magnetycznym do drzwi 
i okien, monitorowany, 
dwupasmowy

01744
wykrywacz wody 
chroniący przed zala-
niem, monitorowany, 
dwupasmowy

00912
Zapasowa bateria
alkaliczna 9 V 12 ah
do syreny

bezpieczeństwo - aparatura oświetleniowa awaryjna

02660.1
Z diodami lEd o wysokiej wydajności, 230 V~
50-60 hz, bateria akumulatorowa ni-cd do
instalacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów
02660.1.120 jak powyżej, 120 V~ 50-60 hz

01846
interfejs do zarządzania
oświetleniem awaryjnym za
pomocą magistrali by-me

00913
Zapasowa bateria akumula-
torowa ni-cd 4,8 V 800 mah
do 02660.1

01857.120
Ściemniacz 
masTEr,
40-400 Va, 
120 V~

01850.2
siłownik, wyjście
przekaźnikowe do
przełączania 16 a
120-230 V~ +
przycisk sterowania
lokalnego

01851.2
siłownik, 4 wyjścia
przekaźnikowe do
przełączania 16 a
120-230 V~ + funkcja
fan-coil + przyciski
sterowania lokalnego

01852.2
siłownik do 2 rolet z
orientacją lamelek 
wyjście przekaźnika 
na wymianie 16 a 
120-230 V~ + przyciski 
sterowania lokalnego

01856
aktuator do kontroli
balastu, 120-230 V~
wyjście - styk
przełączny

01853
Ściemniacz masTEr,
40-500 w/Va,
40-300 Va, 230 V~
01853.120
jak wyżej, 
120 V~

01854
Ściemniacz slaVE,
40-500 w/Va ,
40-300 Va, 230 V~
01854.120
jak wyżej, 
120 V~

automatyka - urządzenia dla Din (60715 th35)

by-me
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rozpraszanie dźwięku - urządzenia dla Din (60715 th35)

01900
Tuner radia fm z rds, 
złącze koncentryczne do 
anteny fm, wbudowany 
terminator linii

01902
odłącznik linii magistrali/ 
rozpraszacza dźwięku do 
zasilacza by-me, wbudowany 
terminator linii

01901
wzmacniacz stereofoniczny 
2 wyjścia do rozpraszaczy 
dźwięku 8 Ω 10 + 10 w, 
zasilanie 110-230 V 50-60 hz, 
wbudowany terminator linii

01941
system wybierania numerów gsm,
2 kanały wyjściowe i 2 kanały 
wejściowe, 120-230 V~ 50-60 hz

01848
interfejs komunikacji 
pomiędzy systemem 
wybierającym nume-
ry a systemem bus

01842
cewka separująca
(rozsprzęgająca)

01864
Ściemniacz slaVE,  
40-800 w/Va 50 hz, 
40-700 w/Va 60 hz, 
230 V~, mosfET + 
Triac

*01865
Ściemniacz masTEr, 
40-700 Va, 230 V~ 
50-60 hz, mosfET

*01866
Ściemniacz slaVE, 
40-700 Va, 230 V~ 
50-60 hz, mosfET

01858.120
Ściemniacz slaVE,
40-400 Va, 120 V~

01800
moduł zasilający, wyjście
29 V d.c., 320 ma,
120-230 V~ 50-60 hz

01845
łącznik liniowy

01855
moduł kontroli
obciążenia

*01861
Ściemniacz masTEr, 
40-1000 w/Va, 230 V~,
mosfET+Triac

*01862
Ściemniacz slaVE, 
40-1000 w/a, 230 V~,
mosfET+Triac

01863
Ściemniacz masTEr, 
40-800 w/Va 50 hz, 
40-700 w/Va 60 hz, 
230 V~, mosfET + 
Triac

01801
moduł zasilający, 29 V d.c.
800 ma, 120-230 V~ 50-60 hz

01868
Ściemniacz slaVE, 
40-500 Va 50 hz, 
40-400 Va 60 hz,  
230 V~, mosfET

01870
Ściemniacz masTEr, 
40-500 w, 40-300 Va, 
cfl 10-200 w, lEd 
3-200 w, 230 V~

01867
Ściemniacz masTEr, 
40-500 Va 50 hz, 
40-400 Va 60 hz, 230 
V~, mosfET

automatyka - urządzenia dla Din (60715 th35)

01942
system wybierania numerów
gsm, do bezpośredniego
podłączenia do magistrali
12-24 V~ 50-60 hz lub
12-30 V d.c. (sElV)

01945
serwer sieciowy do monitorowania 
lokalnego i zdalnego systemu by-me 
za pośrednictwem numeru ip

01830
napięcie zasilania
12 V d.c., 120-230 V~
50-60 hz

01871
Ściemniacz slaVE, 
40-500 w, 40-300 
Va, cfl 10-200 w, 
lEd 3-200 w, 230 V~

01941
system wybierania numerów gsm,
2 kanały wyjściowe i 2 kanały wej-
ściowe, 120-230 V~ 50-60 hz

01830
napięcie zasilania
12 V d.c., 120-230 V~
50-60 hz

01800
moduł zasilający, wyjście 
29 V d.c., 320 ma,   
120-230 V~ 50-60 hz

01848
interfejs komunikacji 
pomiędzy systemem 
wybierającym numery 
a systemem bus

01809
wspornik baterii do
modułu klienta

magistralny system alarmu przeciwwłamaniowego - urządzenia dla Din (60715 th35)

01807
moduł awaryjny z cewką
separującą (rozsprzęgającą),
bus+auX 600 ma, 29 V d.c.

by-me
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* nieużywany w krajach europejskich

01840
kabel magistralowy, 2x0,50 mm2,
bez halogenów, napięcie 
znamionowe do uziemienia 400 V, 
nadaje się do instalacji przy 
użyciu przewodów kategorii i,
bezhalogenowy - 100 m

01840.B
kabel do rozpraszania dźwięku 
2x0,50 mm2, bez halogenów, 
napięcie znamionowe do uzie-
mienia 400 V, nadaje się do 
instalacji przy użyciu przewodów 
kategorii i, niebieski - 100 m

01840.Y
kable do systemów antywłama-
niowych bus 2x0,50 mm2, bez 
halogenów, napięcie znamionowe 
do uziemienia 400 V, nadaje się 
do instalacji przy użyciu przewo-
dów kategorii i, żółty - 100 m

01839
Zacisk kabla
magistralowego

∆ 02037
kabel wideofonu, dwa
przewody do instalacji
wewnętrznej, przewody
skręcane 2x1 mm2

- 100 m

∆ 02038
kabel wideofonu, dwa 
przewody do instalacji 
podziemnej w kanałach 
kablowych, przewody 
skręcane 2x1 mm2 - 
100 m

akcesoria i kable

01842
cewka separująca
(rozsprzęgająca)

01800
moduł zasilający, wyjście
29 V d.c., 320 ma, 120-
230 V~ 50-60 hz

magistralny system kontroli dostępu - urządzenia dla Din (60715 th35)

19329
wtyk specjalny dla magistrali,
zaciski śrubowe

19329.B
wtyk specjalny dla magistrali,
zaciski śrubowe

magistrala specjalna ze złączami rj11

01997.2
oprogramowanie
interfejsowe z
by-me i windows
media center® dla
windows Vista®

i 7 (32 bit)

programowanie i interfejsy

∆ dostępne do wyczerpania zapasów

01996
Złącze interfejsu systemu 
due fili, połączenie 
przez złącze rj11 z 
komputerem pc z 
oprogramowaniem 
windows media center®

∆ 01994
oprogramowanie 
EasyTool professional 
do systemu by-me, z 
interfejsem do podłą-
czenia magistrali od 
gniazda specjalnego 
rj11 do gniazda usb 
na komputerze

01992
pakiet oprogramowania 
EasyTool professional 
do systemu by-me 
oraz oprogramowanie 
Easydraw i Easycap

02024
oprogramowanie
EVcom do syste-
mu wideofonu, 
dwa przewody, 
interfejs
usb

∆ 01998.U
oprogramowanie
EasyTool professional
lT do systemu by-me
z interfejsem usb

01991
pakiet oprogramowania 
EasyTool professional 
lT do systemu by-me, 
konfigurator well-contact 
plus oraz oprogramowanie 
Easydraw i Easycap

by-me
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sisteme stand-alone • accesorii

wolnostojący moduł kontroli dostępu

19465
przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50-60 hz i 24 V d.c. (sElV)
- 3 modułowe

19465.B
przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50-60 hz i 24 V d.c. (sElV)
- 3 modułowe

19461
czytnik i programator kart,
12-24 V~ 50-60 hz i
12-24 V d.c. (sElV)
- 3 modułowe

19461.B
czytnik i programator kart,
12-24 V~ 50-60 hz i
12-24 V d.c. (sElV)
- 3 modułowe

16452
karta programowalna
16452.H
jak wyżej, 
według wymagań klienta

16452.S
karta iso (badge)

16474
karta smart card do
podłączenia szeregowego
czytnika/programatora

urządzenia wolnostojące wykorzystujące częstotliwość radiową - moduł enocean

20505
płaski panel sterowania z dwoma przyciska-
mi wahadłowymi z nadajnikiem radiowym 
Enocean bez baterii - można go rozbudo-
wać o specjalne przyciski 19506 - 2 moduły

01796
siłownik z modułem Enocean,
wyjście przekaźnikowe, 
zasilanie 230 V~ 50 hz

19507
wspornik do instalacji natynkowej
pilota 20505, można go rozbudować o
płytki 2 modułów centralnych, szary

19507.B
wspornik do instalacji natynkowej
pilota 20505, można go rozbudować o
płytki 2 modułów centralnych, biały

19506
para przycisków do 
pilota 20505

19506.B
para przycisków do 
pilota 20505

jednostki sygnalizacyjne

jednostki sygnalizacyjne leD moduł sygnalizacji leD dla osiowych elementów sterowniczych
00935.A: 12-24 V~ 0,1 w, pomarańczowy
00935.G: 12-24 V~ 0,1 w, zielony
00935.R: 12-24 V~ 0,1 w, czerwony
00935.B: 12-24 V~ 0,1 w, jasny niebieski
00935.W: 12-24 V~ 0,1 w, biały

00937.A: 12-24 V~ 0,1 w, pomarańczowy
00937.G: 12-24 V~ 0,1 w, zielony
00937.R: 12-24 V~ 0,1 w, czerwony
00937.B: 12-24 V~ 0,1 w, jasny niebieski
00937.W: 12-24 V~ 0,1 w, biały

00936.A: 110-250 V~ 0,5 w, pomarańczowy
00936.G: 110-250 V~ 0,5 w, zielony
00936.R: 110-250 V~ 0,5 w, czerwony
00936.B: 110-250 V~ 0,5 w, jasny niebieski
00936.W: 110-250 V~ 0,5 w, biały

00938.A: 110-250 V~ 0,1 w, pomarańczowy
00938.G: 110-250 V~ 0,1 w, zielony
00938.R: 110-250 V~ 0,1 w, czerwony
00938.B: 110-250 V~ 0,1 w, jasny niebieski
00938.W: 110-250 V~ 0,1 w, biały

bezpieczniki ø 5x20 mm 250 v~

rurka szklana:
∆ 07050.02: 2 a
∆ 07050.04: 4 a
∆ 07050.06: 6 a

rurka steatytowa, wyłącznik  
pojemnościowy 1500 a:
∆ 07050.HF.2.5: f2,5ah
   07051.HF.16: ff16ah, ø 6,3x32 mm

lampy e10 10x28 mm

00931
110-250 V~ 0,5 w, 
pomarańczowy

żarzący:
14770
12 V~ 3 w, biały1

14771
24 V~ 3 w, biały1

14774
12 V~ 0,6 w, biały1

14775
24 V~ 1,2 w, biały1

14776
130 V~ 2,6 w, biały1

14777
230 V~ 3 w, biały1

neon:
14778
110 V~ 0,5 w, czerwony1

14779
230 V~ 0,5 w, czerwony1
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well-contact plus

automatyka do budynków - sterowanie i kontrola

19848.1
Ekran dotykowy 4,3’’, do sterowania, 1 wejście 
dla czujnika temperatury, z wbudowanym
wspornikiem mogącym pomieścić 8 modułów

19848.1.B
Ekran dotykowy 4,3’’, do sterowania, 1 wejście 
dla czujnika temperatury, z wbudowanym
wspornikiem mogącym pomieścić 8 modułów

19432
Elektroniczny 
czujnik
temperatury

19432.B
Elektroniczny 
czujnik
temperatury

19849
monochromatyczny ekran 
dotykowy do sterowania 
lokalnego - 3 moduły

19840
urządzenie sterujące z czterema nie-
zależnymi przyciskami, standard knX, 
rozpoznawanie w ciemności, może 
być rozbudowany półprzyciskami

19849.B
monochromatyczny ekran 
dotykowy do sterowania 
lokalnego - 3 moduły

automatyka do budynków - wymienne półprzyciski, 2 moduły

19842
dwa półprzyciski,
neutralne

19842.B
dwa półprzyciski,
neutralne

19842.0
dwa półprzyciski,
symbol o

19842.0.B
dwa półprzyciski,
symbol o

19842.1
dwa półprzyciski,
symbol i

19842.1.B
dwa półprzyciski,
symbol i

automatyka do budynków - wymienne półprzyciski, 1 moduł

19841
cztery półprzyciski,
neutralne

19841.B
cztery półprzyciski,
neutralne

19841.2
cztery półprzyciski,
symbol i o

19841.2.B
cztery półprzyciski,
symbol i o

19843
cztery półprzyciski
nieruchome, neutralne

19843.B
cztery półprzyciski
nieruchome, neutralne

19841.0
cztery półprzyciski,
symbol o

19841.0.B
cztery półprzyciski,
symbol o

19841.3
cztery półprzyciski,
symbol strzałki
kierunkowej

19841.3.B
cztery półprzyciski,
symbol strzałki
kierunkowej

19841.1
cztery półprzyciski,
symbol i

19841.1.B
cztery półprzyciski,
symbol i

19841.4
cztery
półprzyciski,
symbol regulacji

19841.4.B
cztery
półprzyciski,
symbol regulacji

1 odnosi se na boju svjetla
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well-contact plus

automatyka do budynków - wymienne półprzyciski, 2 moduły

19842.2
dwa półprzyciski,
symbol i o

19842.2.B
dwa półprzyciski,
symbol i o

19844
dwa półprzyciski 
nieruchome,
neutralne

19844.B
dwa półprzyciski 
nieruchome,
neutralne

19842.3
dwa półprzyciski,
symbol strzałki
kierunkowej

19842.3.B
dwa półprzyciski,
symbol strzałki
kierunkowej

19842.4
dwa półprzyciski,
symbol regulacji

19842.4.B
dwa półprzyciski,
symbol regulacji

00802.14
wspornik
nastawny
- 2 moduły

00802
wspornik
nastawny
- 2 moduły

00805.14
adapter dla wspor-
nika nastawnego 
do montażu
podtynkowego

00805
adapter dla wspor-
nika nastawnego 
do montażu
podtynkowego

00800.14
ramka dla wspor-
nika nastawnego 
do montażu
natynkowego

00800
ramka dla wspor-
nika nastawnego 
do montażu
natynkowego

automatyka do budynków - kontrola

19850
detektor obecności 
z czujnikiem biernej 
podczerwieni, stan-
dard knX - 2 moduły

19850.B
detektor obecności 
z czujnikiem biernej 
podczerwieni, stan-
dard knX - 2 moduły

automatyka do budynków - kontrola dostępu

19457
czytnik kart zbliżeniowych
(transponderowych) do instalacji
na zewnątrz pomieszczenia,
standard knX, 2 wyjścia prze-
kaźnikowe no 4 a 24 V~, 
2 wejścia, 12-24 V~ 50-60 hz i
12-24 V d.c. (sElV) - 3 moduły.
dostarczony bez kart zbliżeniowych
(transponderowych)

19457.B
czytnik kart zbliżeniowych
(transponderowych) do instalacji
na zewnątrz pomieszczenia,
standard knX, 2 wyjścia prze-
kaźnikowe no 4 a 24 V~, 
2 wejścia, 12-24 V~ 50-60 hz i
12-24 V d.c. (sElV) - 3 moduły.
dostarczony bez kart zbliżeniowych
(transponderowych)

19450
czytnik/programator kart zbliżeniowych 
(transponderowych) w obudowie 
stołowej - 4 moduły

19450.B
czytnik/programator kart zbliżeniowych 
(transponderowych) w obudowie 
stołowej - 4 moduły

19453
czytnik kart zbliżeniowych
(transponderowych) do instalacji
na zewnątrz pomieszczenia,
standard knX, 2 wyjścia 
przekaźnikowe no 4 a 24 V~, 
2 wejścia, 12-24 V~ 50-60 hz 
i 12-24 V d.c. (sElV)
- 3 moduły

19453.B
czytnik kart zbliżeniowych
(transponderowych) do instalacji
na zewnątrz pomieszczenia,
standard knX, 2 wyjścia 
przekaźnikowe no 4 a 24 V~, 
2 wejścia, 12-24 V~ 50-60 hz 
i 12-24 V d.c. (sElV)
- 3 moduły

01598
karta transpondera,
według wymagań klienta
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well-contact plus

automatyka do budynków - termoregulacja

19432
Elektroniczny 
czujnik temperatury

19432.B
Elektroniczny 
czujnik temperatury

19430
Termostat do sterowania temperaturą otoczenia w
2 niezależnych strefach (ogrzewania i klimatyzacji),
standard knX, wyjście przekaźnikowe no 4 a 24 V~
+ 1 wejście czujnika temperatury (19432) + 1 wejście
programowalne - 2 moduły

19430.B
Termostat do sterowania temperaturą otoczenia w
2 niezależnych strefach (ogrzewania i klimatyzacji),
standard knX, wyjście przekaźnikowe no 4 a 24 V~
+ 1 wejście czujnika temperatury (19432) + 1 wejście
programowalne - 2 moduły

oprogramowanie i interfejsy
oprogramowanie do zarządzania systemem well-contact plus.
01589: well-contact suite light
01590: well-contact suite basic
01591: well-contact suite Top
01592: well-contact suite client
01593: well-contact suite office
01594: well-contact suite client office

01595
oprogramowania uzupełniające pełniące rolę interfejsu
z oprogramowaniem do zarządzania i administracji

01597
Zapasowy klucz usb do
oprogramowania software
well-contact suite

∆ 01998.U
konfiguracja ekranu
dotykowego well-contact
plus, z interfejsem usb

01991
pakiet oprogramowania 
EasyTool professional lT do 
systemu by-me, konfigurator 
well-contact plus oraz oprogra-
mowanie Easydraw i Easycap

01890
kabel magistralowy
2x2x0,8 mm,
knX

kabel knX

automatyka do budynków - urządzenia dla Din (60715 th35)

01510
urządzenie z 4 progra-
mowalnymi wejściami
cyfrowymi do styków
no, nc, 120-230 V~,
standard knX

01526
regulator 230 V~ 50-60 hz
do żarówek 2x300 w, transfor-
matory ferromagnetyczne
2x300 Va, transformatory
elektroniczne 2x300 Va,
standard knX

01523
siłownik, 4 wyjścia
przekaźnikowe
no 16 a 250 V~,
standard knX

01500
Zasilacz z wyjściem 
bus 30 V d.c. 320 
ma, zasilanie 230 V~ 
50-60 hz, z cewką 
odłączającą, standard 
knX

01522
urządzenie wejściowe/
wyjściowe, 4 wyjścia
przekaźnikowe no
16 a 250 V~, 4 wejścia
dla styków no,
standard knX

01501
Zasilacz z wyjściem bus
30 V d.c. 640 ma, wyjście
pomocnicze 30 V d.c., 
zasilanie 230 V~ 50-60 hz, 
z cewką odłączającą, 
standard knX

01524
siłownik do 2 rolet 
z wyjściami prze-
kaźnikowymi 
16 a 250 V~, 
standard knX

01504
łącznik linii,
standard knX

01528
regulator jasności, 2
wejścia dla 01530, 2
wyjścia przekaźnikowe
no 16 a 250 V~,
2 wyjścia 1-10 V,
standard knX

01540
interfejs usb,
typ b knX

01530
czujnik jasności do
regulatora 01528,
standard knX,
instalacja na suficie

16887
Transformator
bezpieczeństwa,
230/12-24 V~
(sElV), 24 Va

01515
interfejs z 4 kana-
łami, które można 
zaprogramować 
jako wejścia lub wyj-
ścia dla diod lEd, 
standard knX

∆ dostępne do wyczerpania zapasów
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typy instalacji
moduł

1 i 2 
moduły

na każdą
puszkę

do zabu-
dowy

ø 60 mm

4

2
moduły

centralne

3

puszka
instalacja podtynkowa

instalacja podtynkowa

instalacja podtynkowa

instalacja podtynkowa

instalacja natynkowa

instalacja natynkowa

instalacja natynkowa

ramka montażowa

V71701
do wsporników bez 
zaczepów, gw 850 °c, 
jasny niebieski
∆ V71601
jak wyżej

V71701
do wsporników bez 
zaczepów, gw 850 °c, 
jasny niebieski
∆ V71601
jak wyżej

V71001
gw 650 °c,
jasny niebieski
V71001.AU
gw 960 °c, czarny

V71001
gw 650 °c,
jasny niebieski
V71001.AU
gw 960 °c, czarny

V71703
gw 850 °c,
jasny niebieski
∆ V71613
jak wyżej

V71703
gw 850 °c,
jasny niebieski
∆ V71613
jak wyżej

09975.A
głębokość 43,5 mm,  
kość słoniowa  
ral 9001

09975.01: biały

09975.A
głębokość 43,5 mm,  
kość słoniowa  
ral 9001

09975.01: biały

V71303
gw 650 °c,
jasny niebieski
V71303.AU
gw 960 °c, czarny

V71303
gw 650 °c,
jasny niebieski
V71303.AU
gw 960 °c, czarny

V71304
gw 650 °c,
jasny niebieski
V71304.AU
gw 960 °c, czarny

V71704
gw 850 °c,
jasny niebieski
∆ V71614
jak wyżej

19601
1 moduł,   
z zatrzaskami

19602
2 moduły, z 
zatrzaskami

19602
2 moduły, z 
zatrzaskami

19603
2 moduły,  
bez wkrętów

19603
2 moduły,  
bez wkrętów

09971.A
głębokość 43,5 mm,  
kość słoniowa ral 9001
09971.01: biały

09971.A
głębokość 43,5 mm,  
kość słoniowa ral 9001
09971.01: biały

09972.01
głębokość 30 mm,  
biały

09972.01
głębokość 30 mm,  
biały

19612
2 moduły centralnych,  
z wkrętami

19613
3 moduły,    
z wkrętami

19614
4 moduły,   
z wkrętami

19784
4 modułowy, szary
19784.B: biały

instalacja natynkowa
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typy instalacji
Ramka Dostępne materiały i wykończenia*

* gama płytek, strona 62

19653...
3 moduły
wymiary: 
122x90x8,6 mm

19654...
4 moduły
wymiary: 
144,5x90x8,6 mm

19684...
4 moduły
wymiary: 
144,5x90x8,5 mm

tecno-basicreflex plus color-techalu-techmetal-color metal-elite wood

19641...
1 moduł
wymiary:
90x90x8,6 mm

19671...
1 moduł
wymiary:
94,5x94,5x8,4 mm

19642...
2 moduły
wymiary: 
90x90x8,6 mm

19672...
2 moduły
wymiary: 
94,5x94,5x8,4 mm

19652...
2 modułów centralnych
wymiary: 122x90x8,6 mm

19682...
2 modułów centralnych
wymiary: 122x90x8,2 mm

19683...
3 moduły
wymiary: 
122x90x8,5 mm

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic

Round

Round

Round

Round

Round

∆ dostępne do wyczerpania zapasów
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typy instalacji

8

14
(7+7)

21
(7+7+7)

V71318
gw 650 °c,  
jasny niebieski

V71718
gw 850 °c,  
jasny niebieski

V71320
gw 650 °c,  
jasny niebieski

09920.01: biały
09920.14: szary

V71720
gw 850 °c,  
jasny niebieski
∆ V71620
jak wyżej

09921.01: biały
09921.14: szary

V71321
gw 650 °c, jasny niebieski

instalacja podtynkowa

instalacja podtynkowa

instalacja podtynkowa

instalacja podtynkowa

instalacja natynkowa

instalacja natynkowa

instalacja natynkowa

19618  
8 moduły (4+4), 
z wkrętami

19621  
21 moduły (7+7+7), 
z wkrętami

19620  
14 moduły (7+7), 
z wkrętami

19558 / 19558.D
monitor kolorowy lcd 3,5 “ z wbudowaną 
8-madułową ramką montażową, szary
19558.B / 19558.D.B
jak wyżej, biały

19511
monitor kolorowy lcd 4,3”,   
z 8 modułową ramką, szary
19511.B: biały
19848.1
monitor kolorowy 4,3” well-contact plus,  
z 8 modułową ramką, szary 
19848.1.B: jak wyżej, biały

7
V71306
gw 650 °c,  
jasny niebieski
V71306.AU
gw 960 °c, negru

V71706  
gw 850 °c,  
jasny niebieski
∆ V71616  
jak wyżej

19617
7 moduły, z wkrętami

19787
7 moduły, szary
19787.B: biały

19788
8 modułowy, classic
albo round ramka, szary
19788.B: biały
wymiary: 141x151,9x135 mm

instalacja natynkowa

moduł puszka ramka montażowa
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typy instalacji

19660...
14 moduły (7+7)
wymiary: 210x161x8,6 mm

19661...
21 moduły (7+7+7)
wymiary: 206x222x11 mm

19668...
8 moduły
wymiary: 146,5x163x9,3 mm

19698...
8 moduły
wymiary: 145,5x162x9,5 mm

.71 czerń

.72 szarość

.73 kość słoniowa

.74 biel

.71 czerń

.72 szarość

.73 kość słoniowa

.74 biel

19657...
7 moduły
wymiary:
210x90x8,6 mm

19687...
7 moduły
wymiary:
210x90x8,5 mm

  technopolimer

Classic

Classic

Classic

Classic

Round

Round

reflex plus color-techalu-techmetal-color metal-elite wood tecno-basic

* gama płytek, strona 62

Ramka Dostępne materiały i wykończenia*

∆ dostępne do wyczerpania zapasów
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60

60

60

60

60

60

ø 65 65

65

57

57

6565

65

65

65
65

5757

57 57

60

60

ø 65 65

65

57

57

6565

65

65

65
65

5757

57 57

typy instalacji

1 i 2 
moduły

na każdą
puszkę

do zabu-
dowy

ø 60 mm
i

ø 65 mm

montaj pe panou

1

2

16776.AU
gw 960 °c

16776.AU x 2 
gw 960 °c

montaj pe panou

19626
1 moduł,  
z wkrętami

19627
2 moduły, z 
wkrętami

19601
1 moduł,   
z zatrzaskami

19602
2 moduły, z 
zatrzaskami

19602
2 moduły, z 
zatrzaskami

19603
2 moduły,  
bez wkrętów

19603
2 moduły,  
bez wkrętów

moduł puszka ramka montażowa
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typy instalacji

19666...
1 moduł
wymiary: 40x82x8,6 mm

19696...
1 moduł
wymiary: 40x82x8,2 mm

19667...
2 moduły
wymiary: 40x139x8,6 mm

19697...
2 moduły
wymiary: 40x139x8,7 mm

  technopolimerClassic

Classic

Round

Round

.71 czerń

.72 szarość

.73 kość słoniowa

.74 biel

.81 czerń

.82 szarość

.83 kość słoniowa

.84 biel

.81 czerń

.82 szarość

.83 kość słoniowa

.84 biel

.71 czerń

.72 szarość

.73 kość słoniowa

.74 biel

19682...
2 modułów centralnych
wymiary: 122x90x8,2 mm

19652...
2 modułów centralnych
wymiary: 122x90x8,6 mm

19641...
1 modul
wymiary:
90x90x8,6 mm

19671...
1 modul
wymiary:
94,5x94,5x8,4 mm

Classic

Round

19642...
2 moduły
wymiary: 
90x90x8,6 mm

19672...
2 moduły
wymiary: 
94,5x94,5x8,4 mm

Classic

Classic

Round

Round

reflex plus tecno-basicalu-techmetal-color color-techmetal-elite wood

* gama płytek, strona 62

Ramka Dostępne materiały i wykończenia*
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ramka: przewodnik po wyborze
1 moduł centralny 2 moduły 2 moduły centralne 3 moduły 4 moduły

Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round

metal-color
(lakierowany metal)

grafit matowy 19641.01 19671.21 19642.01 19672.21 19652.01 19682.21 19653.01 19683.21 19654.01 19684.21

łupek matowy 19641.02 - 19642.02 - 19652.02 - 19653.02 - 19654.02 -

srebro 19641.03 - 19642.03 - 19652.03 - 19653.03 - 19654.03 -

Tytan matowy 19641.04 - 19642.04 - 19652.04 - 19653.04 - 19654.04 -

perła matowa 19641.05 - 19642.05 - 19652.05 - 19653.05 - 19654.05 -

polar 19641.06 - 19642.06 - 19652.06 - 19653.06 - 19654.06 -

łupek - 19671.22 - 19672.22 - 19682.22 - 19683.22 - 19684.22

srebro matowe - 19671.23 - 19672.23 - 19682.23 - 19683.23 - 19684.23

brąz matowy - 19671.24 - 19672.24 - 19682.24 - 19683.24 - 19684.24

perła matowa - 19671.25 - 19672.25 - 19682.25 - 19683.25 - 19684.25

polar matowy - 19671.26 - 19672.26 - 19682.26 - 19683.26 - 19684.26

metal-elite
(metal)

Złoto 19641.07 19671.27 19642.07 19672.27 19652.07 19682.27 19653.07 19683.27 19654.07 19684.27

stal matowa 19641.08 - 19642.08 - 19652.08 - 19653.08 - 19654.08 -

czarny chrom 19641.09 - 19642.09 - 19652.09 - 19653.09 - 19654.09 -

czarny nikiel 19641.10 - 19642.10 - 19652.10 - 19653.10 - 19654.10 -

chrom - 19671.28 - 19672.28 - 19682.28 - 19683.28 - 19684.28

ciemny nikiel - 19671.29 - 19672.29 - 19682.29 - 19683.29 - 19684.29

nikiel matowy - 19671.30 - 19672.30 - 19682.30 - 19683.30 - 19684.30

alu-tech
(aluminium)

naturalne 19641.15 - 19642.15 - 19652.15 - 19653.15 - 19654.15 -

lawa 19641.16 - 19642.16 - 19652.16 - 19653.16 - 19654.16 -
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ramka: przewodnik po wyborze
7 moduły 8 moduły 14 moduły 21 moduły Do montażu

panelowego 1 moduł
Do montażu

panelowego 2 moduły

Classic Round Classic Round Classic Classic Classic Round Classic Round

19657.01 19687.21 19668.01 19698.21 - - - - - -

19657.02 - 19668.02 - - - - - - -

19657.03 - 19668.03 - - - - - - -

19657.04 - 19668.04 - - - - - - -

19657.05 - 19668.05 - - - - - - -

19657.06 - 19668.06 - - - - - - -

- 19687.22 - 19698.22 - - - - - -

- 19687.23 - 19698.23 - - - - - -

- 19687.24 - 19698.24 - - - - - -

- 19687.25 - 19698.25 - - - - - -

- 19687.26 - 19698.26 - - - - - -

19657.07 19687.27 19668.07 19698.27 - - - - - -

19657.08 - 19668.08 - - - - - - -

19657.09 - 19668.09 - - - - - - -

19657.10 - 19668.10 - - - - - - -

- 19687.28 - 19698.28 - - - - - -

- 19687.29 - 19698.29 - - - - - -

- 19687.30 - 19698.30 - - - - - -

19657.15 - 19668.15 - - - - - - -

19657.16 - 19668.16 - - - - - - -
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1 moduł centralny 2 moduły 2 moduły centralne 3 moduły 4 moduły

Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round

wood
(llite drewno)

wengé 19641.41 - 19642.41 - 19652.41 - 19653.41 - 19654.41 -

wiśnia 19641.42 19671.52 19642.42 19672.52 19652.42 19682.52 19653.42 19683.52 19654.42 19684.52

modrzew 19641.43 - 19642.43 - 19652.43 - 19653.43 - 19654.43 -

orzech - 19671.51 - 19672.51 - 19682.51 - 19683.51 - 19684.51

klon - 19671.53 - 19672.53 - 19682.53 - 19683.53 - 19684.53

reflex plus
(reflex)

przydymiona szarość - 19671.61 - 19672.61 - 19682.61 - 19683.61 - 19684.61

karmel - 19671.62 - 19672.62 - 19682.62 - 19683.62 - 19684.62

pomarańcza - 19671.63 - 19672.63 - 19682.63 - 19683.63 - 19684.63

ultramaryna - 19671.64 - 19672.64 - 19682.64 - 19683.64 - 19684.64

szałwia - 19671.65 - 19672.65 - 19682.65 - 19683.65 - 19684.65

lód - 19671.66 - 19672.66 - 19682.66 - 19683.66 - 19684.66

color-tech
(lakierowany technopolimer)

matowa czerwień 19641.75 - 19642.75 - 19652.75 - 19653.75 - 19654.75 -

matowy granat 19641.76 - 19642.76 - 19652.76 - 19653.76 - 19654.76 -

matowa zieleń 19641.77 - 19642.77 - 19652.77 - 19653.77 - 19654.77 -

matowe złoto 19641.78 - 19642.78 - 19652.78 - 19653.78 - 19654.78 -

matowe srebro 19641.79 - 19642.79 - 19652.79 - 19653.79 - 19654.79 -

czerwień - 19671.85 - 19672.85 - 19682.85 - 19683.85 - 19684.85

granat - 19671.86 - 19672.86 - 19682.86 - 19683.86 - 19684.86

Zieleń - 19671.87 - 19672.87 - 19682.87 - 19683.87 - 19684.87

stare złoto - 19671.88 - 19672.88 - 19682.88 - 19683.88 - 19684.88

srebro - 19671.89 - 19672.89 - 19682.89 - 19683.89 - 19684.89

tecno-basic
(technopolimer)

czerń 19641.71 19671.81 19642.71 19672.81 19652.71 19682.81 19653.71 19683.81 19654.71 19684.81

szarość 19641.72 19671.82 19642.72 19672.82 19652.72 19682.82 19653.72 19683.82 19654.72 19684.82

kość słoniowa 19641.73 19671.83 19642.73 19672.83 19652.73 19682.83 19653.73 19683.83 19654.73 19684.83

biel 19641.74 19671.84 19642.74 19672.84 19652.74 19682.84 19653.74 19683.84 19654.74 19684.84

ramka: przewodnik po wyborze
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7 moduły 8 moduły 14 moduły 21 moduły Do montażu
panelowego 1 moduł

Do montażu
panelowego 2 moduły

Classic Round Classic Round Classic Classic Classic Round Classic Round

19657.41 - 19668.41 - - - - - - -

19657.42 19687.52 19668.42 19698.52 - - - - - -

19657.43 - 19668.43 - - - - - - -

- 19687.51 - 19698.51 - - - - - -

- 19687.53 - 19698.53 - - - - - -

- 19687.61 - 19698.61 - - - - - -

- 19687.62 - 19698.62 - - - - - -

- 19687.63 - 19698.63 - - - - - -

- 19687.64 - 19698.64 - - - - - -

- 19687.65 - 19698.65 - - - - - -

- 19687.66 - 19698.66 - - - - - -

19657.75 - 19668.75 - - - - - - -

19657.76 - 19668.76 - - - - - - -

19657.77 - 19668.77 - - - - - - -

19657.78 - 19668.78 - - - - - - -

19657.79 - 19668.79 - - - - - - -

- 19687.85 - 19698.85 - - - - - -

- 19687.86 - 19698.86 - - - - - -

- 19687.87 - 19698.87 - - - - - -

- 19687.88 - 19698.88 - - - - - -

- 19687.89 - 19698.89 - - - - - -

19657.71 19687.81 19668.71 19698.81 19660.71 19661.71 19666.71 19696.81 19667.71 19697.81

19657.72 19687.82 19668.72 19698.82 19660.72 19661.72 19666.72 19696.82 19667.72 19697.82

19657.73 19687.83 19668.73 19698.83 19660.73 19661.73 19666.73 19696.83 19667.73 19697.83

19657.74 19687.84 19668.74 19698.84 19660.74 19661.74 19666.74 19696.84 19667.74 19697.84

ramka: przewodnik po wyborze
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ramki classic

color-tech
(lakierowany 
technopolimer)

75 matowa czerwień 76 matowy granat 77 matowa zieleń

tecno-basic
(technopolimer 
satynowany)

71 czerń 72 szarość 73 kość słoniowa

15 naturalne

alu-tech
(aluminium)

01 grafit matowy 02 łupek matowy 03 srebro

metal-color
(lakierowany metal)

07 Złoto 08 stal matowa 09 czarny chrom

metal-elite
(metal)

41 wengé 42 wiśnia 43 modrzew

wood
(lite drewno)

16 lawa
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78 matowe złoto 79 matowe srebro

74 biel

04 Tytan matowy 05 perła matowa 06 polar

10 czarny nikiel

uwaga: zmiany uziarnienia, koloru lub równomierności powierzchni lub ramek wykonanych z litego drewna są wyceniane z gwarancja autentyczności materiału.
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  ramki round

color-tech
(lakierowany 
technopolimer)

85 czerwień 86 granat 87 Zieleń

tecno-basic
(technopolimer)

81 czerń 82 szarość 83 kość słoniowa

61 przydymiona szarość 62 karmel 63 pomarańcza

reflex plus
(reflex)

51 orzech 52 wiśnia 53 klon

wood
(lite drewno)

27 Złoto 28 chrom 29 ciemny nikiel

metal-elite
(metal)

metal-color
(lakierowany metal)

21 grafit matowy 22 łupek 23 srebro matowe
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88 stare złoto 89 srebro

84 biel

64 ultramaryna 65 szałwia 66 lód

30 nikiel matowy

24 brąz matowy 25 perła matowa 26 polar matowy

uwaga: zmiany uziarnienia, koloru lub równomierności powierzchni lub ramek wykonanych z litego drewna są wyceniane z gwarancja autentyczności materiału.
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1

2

3

10

12

4

6

8

16

14

14801

14802*

14803

14901

14902

14903

14904

14943**

14944**

14912

14913

14812*14804

1482714813*

14814*

14837

14815*

14833

14832

14838

14817*

14839

ip40 ip55moduły ip55 pokrywa

14931**
z zatrzaskami

14932**
z wkrętami

**) dla wersji białej, dodaj do kodu podstawowego: .01
    dla wersji granitowej, dodaj do kodu podstawowego: .14

isoset

*) pionowa i pozioma instalacja, poprzez montaż urządzeń obróconych o kąt 90°
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12 x 8 mm

12 x 8 mm

personalizacja

standardowe symbole i określenia słowne ( symbole na urządzeniach z katalogu)

Dostosowanie karty smart card
do indywidualnych wymogów
czarno-biały rysunek z tyłu kart inteligentnych, iso oraz 
by-me w systemach kontroli dostępu i zabezpieczenia 
przed włamaniem.

ramki classic

przełączniki i przyciski

ramki round
obszary, które można dostosować

Dostosowane do potrzeb klienta ramki, przełączniki i przyciski

Elementy sterownicze i 
przyciski dostosowane 
do indywidualnych 
wymogów, z symbolem 
niewidocznym w 
ciemności

wymienne przyciski z 
obszarem wygrawerowanym 
zgodnie z indywidualnymi 
wymogami i symbolem 
widocznym w ciemności

127 128 129 130124 125 126 131121 122 123

138135 136 137132 133 134

2145 2146 2147 148142 2143 2144 21492139 2140 141

2153 2154 21552150 2151 2152

116 117 118 119113 114 115 120110 111 112

wymienne elementy 
sterownicze i przyciski osiowe. 
personalizacja przy użyciu lasera, 
niewidoczna w ciemności u góry 
i u dołu.

wymienne przyciski 19031..., 
19032... i 19033... 
personalizacja przy użyciu lasera, 
niewidoczna w ciemności u góry i 
na środku. u dołu personalizacja 
jest widoczna u dołu i została 
zrealizowana przy użyciu etykiet 
mylarowych (patrz przestrogi).

wymienne przyciski 
19131.0... i 19132.0... 
personalizacja przy użyciu lasera, 
niewidoczna w ciemności u góry i 
u dołu. na środku personalizacja 
jest widoczna u dołu i została 
zrealizowana przy użyciu etykiet 
mylarowych (patrz przestrogi).

wymienne elementy 
sterownicze i przyciski. 
personalizacja przy użyciu 
lasera, niewidoczna w 
ciemności u góry i na 
środku.

Dostosowanie produktów do potrzeb klienta
informacje
• do personalizacji nadają się wszystkie elementy sterownicze, przyciski i płytki, 

których pozycje i sposoby opisano w niniejszej publikacji;
• następujących okładek z technopolimeru nie można dostosować: metal-color: 

grafit matowy (.01), grafit matowy (.21); metal-elite: złoto (.07), czarny 
chrom (.09), czarny nikiel (.10), złoto (.27), chrom (.28), ciemny nikiel (.29), 
nikiel matowy (.30);  wood: modrzew (.43);

• ceny i ilości dostosowania maskownic z drewna prosimy negocjować z naszy-
mi przedstawicielami handlowymi;

• jeżeli żądana personalizacja znajduje się w tabeli "biblioteka standardowych 
symboli i napisów", oprócz kodu żądanego artykułu należy podać również 
odpowiedni dodatkowy kod; jeżeli natomiast nie jest ona tam uwzględniona, 
należy sprawdzić, czy realizacja takiego zamówienia jest możliwa, kontaktując 
się w tym celu z biurem sprzedaży Vimar;

• personalizacja jest widoczna w ciemności: u dołu elementów sterujących i 
przycisków kołyskowych z symbolem już uwzględnionym w katalogu; na środ-
ku elementów sterowniczych i przycisków osiowych z symbolem już uwzględ-
nionym w katalogu; u dołu wymiennych przycisków kołyskowych (19031..., 
19032... e 19033...) z obszarem przeznaczonym do personalizacji; na środku 
wymiennych przycisków osiowych (19131.0... i 19132.0...) z obszarem prze-
znaczonym do personalizacji;

• wymienne przyciski kołyskowe (19031..., 19032..., 19033...) i osiowe 
(19131.0..., 19132.0...) można dostosować do indywidualnych wymogów 
poprzez zastosowanie etykiety mylarowej (19847, 19847.b) w przeznaczonym 
na nią obszarze (w części dolnej w przypadku przycisków kołyskowych oraz 
środkowej w przypadku przycisków osiowych).

 w przypadku zamawiania dużych ilości produktów, personalizacji nieujętych w 
"bibliotece standardowych symboli i napisów" bądź personalizacji wykonywa-
nych techniką laserową konieczny jest kontakt z biurem sprzedaży firmy Vimar.

zalety dostosowania do potrzeb klienta za pomocą lasera
• nieścierajacy się grawerunek, nie ulegający zatarciu z upływem czasu;
• wysoka precyzja reprodukcji nawet wielu linii i skomplikowanych rysunków;
• serwis dostępny nawet dla małych ilości;
• możliwość zamawiania takich samych wzorów, w różnych okresach lecz z 

takim samym wynikiem, bowiem wzornictwo przechowywane jest na nośnikach 
magnetycznych.

kilka ograniczeń technologicznych
• nie jest możliwa reprodukcja obrazów kolorowych.
należy dostarczyć
• wydruk lub slajd obrazu czarno biały o skali 2 lub 3 razy większej od rzeczy-

wistego wykończenia;
• obraz można także dostarczyć na nośniku magnetycznym wraz z wydrukiem - 

na dyskietce czytelnej pod dos-em lub mac w formacie Eps, Tiff lub jpEg.
unikać należy
• dostarczania fotokopii (ksero);
• faksów – faks nie może być reprodukowany z uwagi na niską rozdzielczość 

rysunku nie da się odtworzyc w jakości zapewnianej przez laser.
jak postępować
• załącz obraz do reprodukcji, nie używając spinaczy, zszywek ani taśmy samo-

przylepnej;
• przekaż dokumentacje do swego hurtownika/dystrybutora, który dostarczy ją 

firmie Vimar.
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1. stosunek umowy, wiążący się z realizacją każdego zamówienia, 
regulowany jest zapisami zawartymi w niniejszych ogólnych warunkach 
sprzedaży. kupujący rezygnuje z ewentualnych własnych warunków 
ogólnych kupna, za wyjątkiem uzgodnienia stanowiącego inaczej, 
wyraźnie przyjętego na piśmie przez firmę Vimar.

2. Zamówienie jest nieodwołalne dla kupującego i uznawane jest za 
przyjęte do realizacji, gdy kupujący otrzyma formalne potwierdzenie 
ze strony firmy Vimar. po potwierdzeniu zamówienie nie może zostać 
anulowane bez wstępnej pisemnej zgody firmy Vimar. w takim 
przypadku firmie Vimar przysługuje prawo do zażądania stosownej 
rekompensaty za koszty i wydatki poniesione wskutek rozpoczętej 
realizacji zamówienia.

3. ceny podane w katalogach/cennikach mają wyłącznie charakter 
orientacyjny i mogą ulec zmianom w trakcie okresu obowiązywania 
tychże katalogów/cenników stosownie do wzrostu kosztów produkcji. 
po potwierdzeniu w sposób określony w art. 2 ceny sprzedaży 
przewidziane w zamówieniu stają się wiążące, za wyjątkiem sytuacji, w 
której nastąpiły nieprzewidziane wzrosty kosztów produkcji, niezależne 
od firmy Vimar. w takim przypadki firma Vimar poinformuje 
kupującego o wzroście cen, wskazując jego przyczynę. 

4. Terminy dostawy mają wyłącznie charakter orientacyjny, o ile wyraźnie 
nie uzgodniono inaczej. w przypadku, gdy realizacja zamówienia jest 
uniemożliwiona wskutek działania siły wyższej, braku regularnych 
dostaw surowców lub innych nieprzewidzianych okoliczności, terminy 
dostawy ulegają wydłużeniu, a nowe terminy zostaną wspólnie 
uzgodnione pomiędzy stronami.

5. dostawa produktów kupującemu nastąpi w zakładach Vimar Vicenza 
(italia) (incoterms® 2010). koszt opakowania produktów ponosi 
kupujący i zostanie on uwzględniony na fakturze.

6. kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia stanu przesyłek i ilości 
zamówionego towaru w przypadku ich wysyłki za pośrednictwem 
kuriera lub spedytora. Ewentualne reklamacje związane z różnicą 
ilościową lub uszkodzonymi przesyłkami należy przedstawić w ciągu 
8 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot produktów jest niedozwolony, 
o ile nie został wstępnie uzgodniony i zdefiniowany z firmą Vimar. w 
przypadku dozwolonych zwrotów produkty muszą być odesłane na 
koszt kupującego, w bezpłatnym opakowaniu, a cena zakupu zwrócona 
kupującemu  pomniejszona zostanie o kwotę od 10% do 30%, co 
spowodowane jest kosztami kontroli i ponownego opakowania. w 
żadnym wypadku nie będą uwzględniane żądania zwrotu dotyczące 
artykułów nieuwzględnionych w cenniku obowiązującym w momencie 
żądania.

7. firma Vimar gwarantuje, że jej produkty odpowiadają danym 
technicznym podanym w katalogach lub ogólnie w publikacjach 
Vimar. gwarancja na produkty udzielana jest na okres trzech lat od 
daty zakupu.  w celu skorzystania z praw gwarancyjnych kupujący 
zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zakomunikowania 
wykrytych niezgodności sprzedawcy w nieprzekraczalnym okresie 
dwóch miesięcy od chwili wykrycia wady i/lub usterki, pod rygorem 
unieważnienia wszelkich praw gwarancyjnych.

 w przypadku niezgodności kupującemu przysługuje prawo 
zażądania naprawy lub wymiany wadliwych produktów. firma 
Vimar gwarantuje bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwych 
produktów. niniejsza gwarancja nie obejmuje jednak przypadków 
niewłaściwego użytkowania produktów, wad powstałych wskutek 
niedbałego użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, instalacji 
w miejscach wymagających przestrzegania szczególnych przepisów 
bezpieczeństwa lub w przypadku których niezbędne są określone 
świadectwa zgodności z przepisami, montażu i/lub konserwacji 
wykonywanych przez nieupoważniony personel, uszkodzeń produktów 
powstałych podczas transportu oraz wszystkich pozostałych przypadków 
uszkodzeń produktów powstałych z przyczyn niezwiązanych z 

produkcją, jak również niezgodności nieuwzględnionych wyraźnie w 
niniejszej gwarancji.

 firma Vimar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub 
obrażenia poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, mienie 
i zwierzęta domowe wskutek nieprzestrzegania przepisów podanych 
w katalogach oraz ogólnie w publikacjach Vimar związanych z danymi 
produktami, zwłaszcza zaleceń dotyczących ich instalacji, obsługi i 
konserwacji.

 niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzieloną przez 
firmę Vimar. w konsekwencji, za wyjątkiem przypadków poważnej 
winy, której dowód musi zostać dostarczony przez kupującego, firma 
Vimar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie 
lub pośrednie, czyli straty związane z utratą zysku, spowodowane 
nieprawidłową obsługą produktów i/lub ich stosowaniem w innych 
produktach.  

8. produkty muszą być instalowane i użytkowane zgodnie z danymi 
technicznymi dostarczonymi przez firmę Vimar, ponadto muszą być 
instalowane i użytkowane zgodnie z przepisami i normami technicznymi 
regulującymi instalację i/lub obsługę materiałów elektrycznych, 
obowiązującymi w kraju, w którym produkty będą zainstalowane i/lub 
użytkowane.

 kupujący wyraźnie zwalnia firmę Vimar z wszelkiej odpowiedzialności 
w przypadku, gdyby zamówione produkty okazały się niezgodne z 
normami i/lub standardami i/lub danymi technicznymi obowiązującymi 
w kraju, do którego zostały dostarczone i/lub w którym zostały 
zainstalowane. Zamawiając produkty, kupujący wyraźnie oświadcza, iż 
przeprowadził wszystkie niezbędne kontrole związane ze zgodnością 
produktów z normami technicznymi obowiązującymi w kraju 
przeznaczenia. 

9.  płatności muszą zostać zrealizowane w sposób określony przez firmę 
Vimar. brak zapłaty, również częściowy, faktur po upływie ustalonego 
terminu spowoduje niezwłoczne naliczanie odsetek, o których mowa w 
rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231 z dnia 9 października 2002 roku 
oraz doliczenie ewentualnych kosztów bankowych i prowizji. 

 brak płatności z jakiegokolwiek tytułu upoważnia firmę Vimar do 
zawieszenia kolejnych dostaw materiałów.

10. w myśl art. 10 ustawy nr 196/2003 kupujący został poinformowany, iż 
jego dane osobowe zostaną wprowadzone do bazy danych Vimar, 
co jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy oraz spełnienia 
pewnych wymogów prawnych, jak również dla celów statystycznych, 
handlowych, marketingowych, promocyjnych,  zabezpieczenia kredytu, 
zarządzania nim i jego cesji.

 dane osobowe kupującego przetwarzane są przy użyciu metod 
automatycznych i na nośnikach papierowych przez upoważnione 
podmioty, które zobowiązane są do stosowania środków bezpieczeństwa 
gwarantujących ich poufność.

 dane osobowe kupującego mogą zostać zakomunikowane podmiotom 
publicznym, spółkom należącym do grupy, firmom windykacyjnym bądź 
firmom, konsorcjom lub stowarzyszeniom prowadzącym badania rynku 
bądź działania handlowe i marketingowe.

 podmiotem przetwarzającym dane jest firma Vimar spa, do której 
kupujący może się zwrócić w celu skorzystania z praw, o których 
mowa w art. 13 wyżej wymienionej ustawy. w tym celu kupujący 
został poinformowany, iż w dowolnym momencie przysługuje mu 
prawo dostępu do własnych danych, ich aktualizacji, sprostowania lub 
usunięcia i/lub wycofaniu zgody na ich przetwarzanie.

11. prawa i obowiązki stron regulowane są przez prawo włoskie,  a sądem, 
w którego niewyłącznej gestii leżeć będzie rozpatrywanie ewentualnych 
sporów związanych ze sprzedażą produktów, jest sąd w bassano del 
grappa.w przypadku zwrócenia się przez firmę Vimar do sądu w 
bassano del grappa celem rozwiązania sporu, kupujący nieodwołalnie 
podda się wyrokom wydanym przez tenże sąd.

ogólne warunki sprzedaży



firma Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany cech opisanych produktów w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. 
Ze względu na ograniczenia związane z formatem grafiki, zdjęcia oraz ilustracje produktów nie są przedstawione w odpowiadających im proporcjach.
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