
Berker R.classic

Berker R.classic series вміло і стильно пов'язує класичні форми з чотирма вишуканими
матеріалами на вибір і лаконічною поворотною ручкою.

Рамки дизайнсерії berker R.classic доступні в наступних матеріалах: 
- скло, колір: чорний, полярна білизна
- пластмаса: колір: чорний, полярна білизна
- алюміній

- нержавіюча сталь. 

Поворотні ручки та накладки доступні у виконанні з пластмаси, колір: чорний,
полярна білизна.
- Виконання: від 1 до 3 постів
- Для горизонтального або вертикального монтажу.
- Зовнішні розміри (1 пост):  80,7 мм.
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Рамки

Розміри
Рамка 1-місна -  80,7 мм.
Рамка 2-місна - Ш 151,7 x В 80,7 мм
Рамка 3-місна - Ш 222,7 x В 80,7 мм

Матеріали
Пластмаса, глянцева
колір: полярна білизна, аналог RAL 9010
колір: чорний, аналог RAL 9005

Скло
колір: полярна білизна, аналог RAL 9010
колір: чорний, аналог RAL 9005

Метал
Алюміній, необроблений анодований
Нержавіюча сталь, матова

10112089

Рамки - полярна білизна, глянцеві

Опис Артикул

Рамка 1Х пластик/пол.білизна, R.Classic 10112089
Рамка 2Х пластик/пол.білизна, R.Classic 10122089
Рамка 3Х пластик/пол.білизна, R.Classic 10132089

10112045

Рамки - чорні, глянцеві

Опис Артикул

Рамка 1Х пластик/чорна, R.Classic 10112045
Рамка 2Х пластик/чорна, R.Classic 10122045
Рамка 3Х пластик/чорна, R.Classic 10132045

10112074

Рамки - алюміній, полярна білизна

Опис Артикул

Рамка 1Х алюміній/пол.білизна, R.Classic 10112074
Рамка 2Х алюміній/пол.білизна, R.Classic 10122074
Рамка 3Х алюміній/пол.білизна, R.Classic 10132074

10112084

Рамки - алюміній, чорні

Опис Артикул

Рамка 1Х алюміній/чорний, R.Classic 10112084
Рамка 2Х алюміній/чорний, R.Classic 10122084
Рамка 3Х алюміній/чорний, R.Classic 10132084

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Рамки
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Рамки

10112014

Рамки - нержавіюча сталь, полярна білизна

Опис Артикул

Рамка 1Х нержавіюча сталь/пол.білизна, R.Classic 10112014
Рамка 2Х нержавіюча сталь/пол.білизна, R.Classic 10122014
Рамка 3Х нержавіюча сталь/пол.білизна, R.Classic 10132014

10112004

Рамки - нержавіюча сталь, чорні

Опис Артикул

Рамка 1Х нержавіюча сталь/чорний, R.Classic 10112004
Рамка 2Х нержавіюча сталь/чорний, R.Classic 10122004
Рамка 3Х нержавіюча сталь/чорний, R.Classic 10132004

10112009

Рамки - скло, білі

Опис Артикул

Рамка 1Х скло/пол.білизна, R.Classic 10112009
Рамка 2Х скло/пол.білизна, R.Classic 10122009
Рамка 3Х скло/пол.білизна, R.Classic 10132009

10112016

Рамки - скло, чорні

Опис Артикул

Рамка 1Х скло/чорний, R.Classic 10112016
Рамка 2Х скло/чорний, R.Classic 10122016
Рамка 3Х скло/чорний, R.Classic 10132016

1001208900

Центральні панелі вимикача з ручкою, пластик

Опис Артикул

Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, пол.білизна, R.Classic 1001208900
Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, чорна, R.Classic 1001204500

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Рамки
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Рамки

1001207400

Центральні панелі вимикача з ручкою, алюміній

Опис Артикул

Центральна панель вимикача з ручкою, алюміній/пол.білизна, R.Classic 1001207400
Центральна панель вимикача з ручкою, алюміній/чорний, R.Classic 1001208400

1001201400

Центральні панелі вимикача з ручкою, нержавіюча сталь

Опис Артикул

Центральна панель вимикача з ручкою, нержавіюча сталь/пол.білизна, R.
Classic

1001201400

Центральна панель вимикача з ручкою, нержавіюча сталь/чорний, R.
Classic

1001200400

1001208300

Центральні панелі вимикача з ручкою, скло

Опис Артикул

Центральна панель вимикача з ручкою, скло/пол.білизна, R.Classic 1001208300
Центральна панель вимикача з ручкою, скло/чорний, R.Classic 1001205500

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Рамки
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Розетки SCHUKO

- розетки з підвищеним захистом від дотиків (захистом
від дітей) відповідають визначенням IEC 60884-1

- з'єднувальні клеми згідно IEC 60884-1

47452089

Розетки SCHUKO

- номінальна напруга 250 В ~
- номінальний струм 16 A
- з регульованою монтажною установкою, крок 45 o
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

Опис Артикул

Розетка з з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.Classic 47452089
Розетка з з/к, 16А/250В, чорна, R.Classic 47452045

47552089

Розетки SCHUKO з захистом від дотику

- номінальна напруга 250 В ~
- номінальний струм 16 A
- з посиленим захистом від дотику (захист дітей) відповідно до IEC 60884-1
- з регульованою монтажною установкою, крок 45 o
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

Опис Артикул

Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.Classic 47552089
Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.Classic 47552045

41092089

Розетки SCHUKO з LED-підсвічуванням для орієнтування

- з посиленим захистом від дотику
- з гвинтовими підйомними клемами
- номінальна напруга 250 В ~
- частота 50/60 Гц
- номінальний струм 16 A
- споживана потужність 0,25 Вт / 0,35 ВА
- освітленість включення 2 лк
- освітленість виключення 4 лк
- сила світла (білий) 0,2 кд

- додаткова користь завдяки поєднанню розетки і підсвічування
- вбудований датчик освітленості, який при настанні сутінків включає, а при достатній

освітленості відключає світло для орієнтування
- довгий термін служби світлодіодів
- біле світло світлодіода
- перехідний монтаж можливий, таким чином ідеально підходить для дооснащення
- з гвинтовими підйомними клемами

Опис Артикул

Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, R.
х

41092089

Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, чорна, R.х 41092045

47442089

Розетки SCHUKO з відкидною кришкою

- номінальна напруга 250 В ~
- номінальний струм 16 A

- з посиленим захистом від дотику
- з регульованою монтажною установкою, крок 45 o
- з кришкою, що сама закривається
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

Опис Артикул

Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.х 47442089
Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.х 47442045

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Розетки SCHUKO
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Зарядні розетки з USB-роз'ємом

10382089

Центральні панелі для USB-розеток

- також для застосування в KNX: інтерфейс даних USB, прихований монтаж

Опис Артикул

Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, R.х 10382089
Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, чорна, R.х 10382045

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Зарядні розетки з USB-роз'ємом
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Вимикачі / кнопки

387503

Поворотні перемикачі

- номінальна напруга 250 В ~
- комутований струм 10 AX
- порядок включення подвійного вимикача, наприклад, поворотом направо: 0> 1> 1 + 2> 2> 0
- з гвинтовими клемами

Опис Артикул

Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic 387503
Вимикач хрестовий поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic 387703
Вимикач/перемикач поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic 387603

389303

Поворотні перемикачі, 2-полюсні

Опис Артикул

Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic 389303

384603

Поворотні кнопки, перемикаючий контакт

Опис Артикул

Кнопка поворотна 10А/250В 1930/Glas/R.classic 384603

383803

Поворотні кнопки, 2-полюсні

Опис Артикул

Кнопка поворотна 2-полюсна 10А/250В 1930/Glas/R.classic 383803

503501

Перемикачі / кнопки

Опис Артикул

Кнопка 2-клавішна 1НВ+1НЗ (механізм), роздільні вхідні клеми,
10А/250В

503501

Клавіша 1Х, пол.білизна, R.x 16202089
Клавіша 1Х, чорна, R.x 16202045
Клавіша 2Х, пол.білизна, R.x 16232089
Клавіша 2Х, чорні, R.x 16232045

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Вимикачі / кнопки
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Вимикачі / кнопки

168000

LED-модулі для перемикачів

Опис Артикул

LED-модуль з N-контактом для вимикачів 1930/Glas/R.classic,  230В 168000
LED-модуль для вимикачів 1930/Glas/R.classic,  230В 168001

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Вимикачі / кнопки
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Поворотні димери

29442045

Універсальні поворотні димери "Комфорт"

- з м'якою фіксацією
- м'який пуск
- автоматичний вибір типу фазової відсічення в залежності від навантаження
- з електронним захистом від короткого замикання і перевантаження
- з гвинтовими клемами

- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Частота 50/60 Гц
- Потужність втрат при повному навантаженні ~ 4 Вт
- Споживана потужність (режим очікування) <0,35 Вт
- Світлодіодні лампи на 230В з регульованою яскравістю 3 ... 100 Вт
- Світлорегулювальні енергозберігаючі лампи 3 ... 100 Вт
- Лампи розжарювання і галогенні лампи 230 В 20 ... 420 Вт
- Звичайні світлорегулювальні трансформатори 20 ... 420 ВА
- Електронні трансформатори 20 ... 420 Вт
- кількість додаткових пристроїв 10 (поворотний диммер)
- температура навколишнього середовища -5 ... +45 o C

Опис Артикул

Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, чорний, R.Classic 29442045
Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, пол.білизна, R.
Classic

29442089

29452045

Допоміжні вставки для універсального поворотного димера

- з м'якою фіксацією
- можлива перевірка напруги без демонтажу
- як додатковий пристрій для універсального поворотного діммера
- з інкрементним датчиком
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Частота 50/60 Гц
- Споживана потужність (режим очікування) <прибл. 0,3 Вт
- Температура навколишнього середовища -5 ... +45 o C
- Загальна довжина кабелю для підключення додаткових пристроїв макс. 100 м
- Діаметр вала,  4 мм

Опис Артикул

Пристрій додаткового кервання до диммерів R.Classic,  чорний 29452045
Пристрій додаткового кервання до диммерів R.Classic,  пол.білизна 29452089

2913

Компенсаційні модулі для LED димерів

Опис Артикул

Компенсаційний модуль для LED-диммерів 2913

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Поворотні димери
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Жалюзійні поворотні перемикачі

38112189

Жалюзійні поворотні перемикачі, 1-полюсні

- з поворотною кнопкою
- з функцією блокування кнопок
- з 0-положенням
- з гвинтовими клемами
- Номінальна напруга 250 В ~
- Комутований струм 10 A
- Слідувати вказівкам виробника двигуна!

Опис Артикул

Перемикач 1-пол. поворотний для жалюзі, 10А/230В, пол.білизна, R.Classic 38112189
Перемикач 1-пол. поворотний для жалюзі, 10А/230В, чорний, R.Classic 38112145

38122189

Жалюзійні поворотні перемикачі, 2-полюсні

- з поворотною кнопкою
- з 0-положенням
- з гвинтовими клемами
- Номінальна напруга 250 В ~
- Комутований струм 10 A
- Слідувати вказівкам виробника двигуна!

Опис Артикул

Вимикач поворотний для жалюзі, 2-пол., пол.білизна, 10А/230В, R.Classic 38122189
Вимикач поворотний для жалюзі, 2-пол., чорний, 10А/230В, R.Classic 38122145

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Жалюзійні поворотні перемикачі
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Berker.Net - Електронна платформа

85421201

Універсальні кнопкові димери, 1-канальні

- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Частота 50/60 Гц
- Споживана потужність (режим очікування) <0,3 Вт
- Світлодіодні лампи на 230 В з регульованою яскравістю 5 ... 70 Вт
- Светорегулювальні енергозберігаючі лампи 13 ... 80 Вт
- Лампи розжарювання і галогенні лампи 230 В 25 ... 400 Вт
- Звичайні светорегуліруемие трансформатори 25 ... 400 ВА
- Електронні трансформатори і дворежимні трансформатори 25 ... 400 Вт
- Кількість додаткових пристроїв - без обмежень
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- Гвинтові клеми (макс.) 2 x 1,5 / 1 x 2,5 мм2
- Довжина проводу навантаження макс. 100 м
- Довжина проводу додаткових пристроїв макс. 50 м
- Глибина монтажу 32 мм

Велика кількість функцій передачі та / або прийому в поєднанні з накладкою радіошіни
KNX.
Забороняється одночасно підключати індуктивне і ємнісне навантаження.

- незначне енергоспоживання
- м'який пуск
- автоматична настройка принципу перемикання, що залежить від навантаження (метод

autoDetect)
- автоматичний вибір типу фазового відсічення залежно від навантаження
- оптимальне димерування завдяки тонкій настройці на тип навантаження за допомогою

спеціальнихрежимів
- з додатковим входом для включення з додаткового місця за допомогою кнопки або

датчика руху, управління на одному рівні клавіші
- стійкість до короткого замикання і перевантажень (електронний запобіжник)
- з'єднання між опорним кільцем і фіксаторами - лапками не пропускає струм
- з гвинтовими клемами

Опис Артикул

85421201

85141139

Кнопки для вимикачів і димерів

- Робоча напруга - через вставку
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- незначне енергоспоживання
- з програмою управління на 2 рівня
- початкова яскравість при використанні в електронній вставці для підсвічування може

бути збережена в пам'яті енергонезалежно

Опис Артикул

Клавіша для нажимного диммера, пол.білизна, R.1/R.3 85141139
Клавіша для нажимного диммера, чорна, R.1/R.3 85141131

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Berker.Net - Електронна платформа
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85145139

Кнопки для вимикачів і димерів, 1-канальні, KNX, quicklink

- Радіопротокол радіошина KNX
- Робочий цикл передавача 1%
- Категорія приймача 2
- Кількість радіоканалів 2
- Кількість адрес quicklink макс. 20 передатч. / прийм.
- Частота передачі радіосигналу / прийому радіосигналу 868,3 МГц
- Потужність радіопередавача <10 мВт
- дальність радіопередачі (У порожній частині) макс. 100 м
- дальність радіопередачі (Будівля) макс. 30 м
- Робоча температура -5 ... +45 o C
Для ручного натискання або радіоуправління по шині KNX.

- настроюються характеристики передачі і / або прийому
- з функцією скидання на початкові налаштування
- незначне енергоспоживання
- функції quicklink: вимикач, димер, жалюзійний вимикач, 2 сцени, таймер, кнопка (замикач)
- додаткові функції ETS: +6 сцен, режим роботи Вкл. / Викл., 1 система управління

кнопками Вгору / Вниз, значення діммера, індикація яскравості, кнопки, індикація
стану, примусове управління

- управління конфігурується на одному або двох рівнях клавіші
- збереження сцен може блокуватися
- значення яскравості при включенні може зберігатися не залежно від живлення на

кожному з рівнів управління
- світлодіодний індикатор сумісності накладки / вставки
- з світлодіодом конфігурації і функції
- з клавішею конфігурації і функції
- клавіша програмується як на верхньому, так і на нижньому рівні управління, можливі

комплектації: вимикач, димер, мережевий блок
- програмування quicklink за допомогою клавіші і світлодіодного індикатора, без

використання будь-яких інструментів
- інтеграція за допомогою радіо пристрої сполучення комунікаційних пристроїв KNX,

для зовнішнього монтажу, з системою KNX-TP

Опис Артикул

Кнопка 1-канальна KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна 85145139
Кнопка 1-канальна KNX-quicklink R.1/R.3 чорна 85145131

85648139

Кнопки для вимикачів і димерів, 4-канальні, KNX, quicklink

Опис Артикул

Кнопка 4-канальна KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна 85648139
Кнопка 4-канальна KNX-quicklink R.1/R.3 чорна 85648131

85745239

Таймери для KNX-радіосистем, quicklink

Опис Артикул

Таймер для вставки вимикача KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна 85745239
Таймер для вставки вимикача KNX-quicklink R.1/R.3 чорний 85745231

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Berker.Net - Електронна платформа
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85341239

Інфрачервоні датчики руху Комфорт, висота монтажу 1,1м

- Номінальна висота монтажу 1,1 м
- Чутливість спрацьовування, регульована ~ 10 ... 100%
- Яскравість спрацьовування, регульована ~ 5 ... 1000 лк, денний режим
- Час спрацювання, регульоване ~ 10 с ... 30 хв.
- Фронтальна зона охоплення ~ 12 м
- Дальність дії збоку ~ 8 м
- Час "імунітету" ~ 10 с
- Короткочасний режим роботи 200 мс
- Область охоплення прямокутної форми ~ 12 x 16 м
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- Висота від стіни 34 мм
- Постійний вплив прямих сонячних променів на рівень виявлення, звернений вгору, може

привести до виходу з ладу датчика руху. Виключно для використання в приміщенні!

- з функцією пам'яті для моделювання ефекту присутності
- функція вечірка для включення на 2 години
- функція програмування освітленості спрацьовування - функція навчання - за

допомогою кнопки
- з блокуванням клавіш
- незначне енергоспоживання
- режим короткочасної роботи на час імунітету (наприклад, для сходового освітлення,

для тимчасового відключення електроенергії)
- режим, керований процесором 
- світлодіодний індикатор сумісності накладки / вставки
- зі світлодіодним індикатором стану і роботи червоний / зелений / оранжевий
- з кнопкою автоматики включення / вимикання

Опис Артикул

Датчик руху "Комфорт", 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3 85341239
Датчик руху "Комфорт", 1.1м, чорний, R.1/R.3 85341231

85342239

Інфрачервоні датчики руху Комфорт, висота монтажу 2,2м

- Номінальна висота монтажу 2,2 м
- Чутливість спрацьовування, регульована ~ 10 ... 100%
- Яскравість спрацьовування, регульована ~ 5 ... 1000 лк, денний режим
- Час спрацювання, регульоване ~ 10 с ... 30 хв.
- Фронтальна зона охоплення ~ 8 м
- Дальність дії збоку ~ 6 м
- Час "імунітету" ~ 10 с
- Короткочасний режим роботи 200 мс
- Область охоплення прямокутної форми ~ 8 x 12 м
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- Висота від стіни 34 мм
- Виключно для використання в приміщенні!

- з функцією пам'яті для моделювання ефекту присутності
- функція вечірка для включення на 2 години
- функція програмування освітленості спрацьовування - функція навчання - за

допомогою кнопки
- з блокуванням клавіш
- незначне енергоспоживання
- режим короткочасної роботи на час імунітету (наприклад, для сходового освітлення,

для тимчасового відключення електроенергії)
- режим, керований процесором 
- світлодіодний індикатор сумісності накладки / вставки
- зі світлодіодним індикатором стану і роботи червоний / зелений / оранжевий
- з кнопкою автоматики включення / вимикання

Опис Артикул

Датчик руху "Комфорт", 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3 85342239
Датчик руху "Комфорт", 2.2м, чорний, R.1/R.3 85342231

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Berker.Net - Електронна платформа
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85341139

Датчики руху, висота монтажу 1,1м

- Номінальна висота монтажу 1,1 м
- Чутливість спрацьовування, регульована ~ 10 ... 100%
- Яскравість спрацьовування, регульована ~ 5 ... 1000 лк, денний режим
- Час спрацювання ~ 180 с
- Фронтальна зона охоплення ~ 12 м
- Дальність дії збоку ~ 8 м
- Область охоплення прямокутної форми ~ 12 x 16 м
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- Висота від стіни 34 мм
- Постійний вплив прямих сонячних променів на рівень виявлення, звернений вгору, може

привести до виходу з ладу датчика руху. Виключно для використання в приміщенні!\

- з функцією пам'яті для моделювання ефекту присутності
- функція вечірка для включення на 2 години
- функція програмування освітленості спрацьовування - функція навчання - за

допомогою кнопки
- з блокуванням клавіш
- незначне енергоспоживання
- режим, керований процесором 
- світлодіодний індикатор сумісності накладки / вставки
- зі світлодіодним індикатором стану і роботи червоний / зелений / оранжевий
- з кнопкою автоматики включення / вимикання

Опис Артикул

Датчик руху, 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3 85341139
Датчик руху, 1.1м, чорний, R.1/R.3 85341131

85342139

Датчики руху, висота монтажу 2,2м

- Номінальна висота монтажу 2,2 м
- Чутливість спрацьовування, регульована ~ 10 ... 100%
- Яскравість спрацьовування, регульована ~ 5 ... 1000 лк, денний режим
- Час спрацювання ~ 180 с
- Фронтальна зона охоплення ~ 8 м
- Дальність дії збоку ~ 6 м
- Область охоплення прямокутної форми ~ 8 x 12 м
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- Висота від стіни 34 мм
- Виключно для використання в приміщенні!

- з функцією пам'яті для моделювання ефекту присутності
- функція вечірка для включення на 2 години
- функція програмування освітленості спрацьовування - функція навчання - за

допомогою кнопки
- з блокуванням клавіш
- незначне енергоспоживання
- режим, керований процесором 
- світлодіодний індикатор сумісності накладки / вставки
- зі світлодіодним індикатором стану і роботи червоний / зелений / оранжевий
- з кнопкою автоматики включення / вимикання

Опис Артикул

Датчик руху, 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3 85342139
Датчик руху, 2.2м, чорний, R.1/R.3 85342131

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Berker.Net - Електронна платформа
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85345139

Датчики руху "Комфорт" KNX, quicklink, висота монтажу 1,1м

- Радіопротокол - радіошина KNX
- Робочий цикл передавача 1%
- Категорія приймача 2
- Кількість радіоканалів 1
- Кількість адрес quicklink макс. 20 передатч. / прийм.
- Потужність радіопередавача <10 мВт
- Радіочастота передачі 868,3 МГц
- Дальність радіопередачі (у порожньому полі) макс. 100 м
- Дальність радіопередачі (будівля) макс. 30 м
- Номінальна висота монтажу 1,1 м
- Чутливість спрацьовування, регульована ~ 10 ... 100%
- Яскравість спрацьовування, регульована ~ 5 ... 1000 лк, денний режим
- Час спрацювання, регульоване ~ 1 ... 3 год
- Фронтальна зона охоплення ~ 12 м
- Дальність дії збоку ~ 8 м
- Область охоплення прямокутної форми ~ 12 x 16 м
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- Висота від стіни 34 мм
- Постійний вплив прямих сонячних променів на рівень виявлення, звернений вгору, може

привести до виходу з ладу датчика руху. Виключно для використання в приміщенні!

- з функцією пам'яті для моделювання ефекту присутності
- функція вечірка для включення на 2 години
- функція програмування освітленості спрацьовування - функція навчання - за

допомогою кнопки
- з блокуванням клавіш
- з функцією скидання на початкові налаштування
- попередження про вимкнення навантаження при використанні з механізмами димерів
- незначне енергоспоживання
- функції quicklink: перемикання, світлорегулювання, 2 сцени, таймер, кнопка (замикач),

примусове управління, Master / Slave
- додаткові функції ETS: +6 сцен, режим роботи Вкл. / Викл., кнопки, індикація стану,

значення дімера, виклик сцен при русі / відсутності руху
- можливість віддаленого управління за допомогою передавача quicklink
- виклик сцен за допомогою пристроїв радіошіни KNX
- збереження сцен може блокуватися
- режим, керований процесором 
- світлодіодний індикатор сумісності накладки / вставки
- зі світлодіодним індикатором стану і роботи червоний / зелений / оранжевий
- з світлодіодом конфігурації і функції
- можливе управління з додаткового місця (паралельного поста включення) за допомогою

механічного вимикача-кнопки
- з клавішею конфігурації і функції
- з кнопкою включення / вимикання / автоматики / пам'яті / функції Party
- інтеграція за допомогою радіо пристрою сполучення комунікаційних пристроїв KNX,

для зовнішнього монтажу, з системою KNX-TP

Опис Артикул

Датчик руху "Комфорт" 1.1м KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна 85345139
Датчик руху "Комфорт" 1.1м KNX-quicklink R.1/R.3 чорний 85345131

Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ. Дата: 20.03.2023 Шлях:
Електроустановочні вироби Hager серій berker > Berker R.classic > Berker.Net - Електронна платформа
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85346139

Датчики руху "Комфорт" KNX, quicklink, висота монтажу 2,2м

- Радіопротокол радіошина KNX
- Робочий цикл передавача 1%
- Категорія приймача 2
- Кількість радіоканалів 1
- Кількість адрес quicklink макс. 20 передатч. / прийм.
- Потужність радіопередавача <10 мВт
- Радіочастота передачі 868,3 МГц
- Дальність радіопередачі (у порожньому полі) макс. 100 м
- Дальність радіопередачі (будівля) макс. 30 м
- Номінальна висота монтажу 2,2 м
- Чутливість спрацьовування, регульована ~ 10 ... 100%
- Яскравість спрацьовування, регульована ~ 5 ... 1000 лк, денний режим
- Час спрацювання, регульоване ~ 1 ... 3 год
- Фронтальна зона охоплення ~ 8 м
- Дальність дії збоку ~ 6 м
- Область охоплення прямокутної форми ~ 8 x 12 м
- Робоча температура -5 ... +45 o C
- Висота від стіни 34 мм
- Виключно для використання в приміщенні!

- з функцією пам'яті для моделювання ефекту присутності
- функція вечірка для включення на 2 години
- функція програмування освітленості спрацьовування - функція навчання - за

допомогою кнопки
- з блокуванням клавіш
- з функцією скидання на початкові налаштування
- попередження про вимкнення навантаження при використанні з механізмами димерів
- незначне енергоспоживання
- функції quicklink: перемикання, світлорегулювання, 2 сцени, таймер, кнопка (замикач),

примусове управління, Master / Slave
- додаткові функції ETS: +6 сцен, режим роботи Вкл. / Викл., кнопки, індикація стану,

значення дімера, виклик сцен при русі / відсутності руху
- можливість віддаленого управління за допомогою передавача quicklink
- виклик сцен за допомогою пристроїв радіошіни KNX
- збереження сцен може блокуватися
- режим, керований процесором 
- світлодіодний індикатор сумісності накладки / вставки
- зі світлодіодним індикатором стану і роботи червоний / зелений / оранжевий
- з світлодіодом конфігурації і функції
- можливе управління з додаткового місця (паралельного поста включення) за допомогою

механічного вимикача-кнопки
- з клавішею конфігурації і функції
- з кнопкою включення / вимикання / автоматики / пам'яті / функції Party
- інтеграція за допомогою радіо пристрою сполучення комунікаційних пристроїв KNX,

для зовнішнього монтажу, з системою KNX-TP

Опис Артикул

Датчик руху "Комфорт" 2.2м KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна 85346139
Датчик руху "Комфорт" 2.2м KNX-quicklink R.1/R.3 чорний 85346131

85741139

Таймери для вставки жалюзі з дисплеєм

Опис Артикул

Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорн.вим-ча, пол.білизна, R.
1/R.3

85741139

Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.
1/R.3

85741131
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Berker.Net - Електронна платформа

85245231

Кнопки для вставки жалюзі, KNX, quicklink

Опис Артикул

Кнопка для вставки жалюзі KNX-quicklink R.1/R.3 чорна 85245131

85745139

Таймери для вставки жалюзі, KNX, quicklink

Опис Артикул

Таймер для вставки жалюзі KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна 85745139
Таймер для вставки жалюзі KNX-quicklink R.1/R.3 чорний 85745131

85142139

Кнопки для вимикачів і димерів, 2-канальні

Опис Артикул

Клавіша 2Х для нажимного диммера, пол.білизна, R.1/R.3 85142139
85142131

85146139

Кнопки для вимикачів і димерів, 2-канальні, KNX, quicklink

Опис Артикул

Кнопка 2-канальна KNX-quicklink R.1/R.3 пол.білизна 85146139
Кнопка 2-канальна KNX-quicklink R.1/R.3 чорна 85146131
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Комунікаційна / мультимедійна техніка

10382089

Центральні панелі з вирізом TAE

Опис Артикул

Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, R.х 10382089
Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, чорна, R.х 10382045

4538

Розетки UAE 8-полюсні, Кат.3

Опис Артикул

Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3 4538

455401

Розетки UAE 8-полюсні екрановані, Кат.5е

Опис Артикул

Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E 455401

4586

Розетки UAE 8-полюсні екрановані, Кат.6А iso

Опис Артикул

Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a 4586

14072089

Центральні панелі для розетки UAE

- для 1-місної розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 і кат.6A iso
- для точок доступу WLAN
- виведення під кутом 45 град.

Опис Артикул

Накладка для 1-кратної розетки UAE,  пол.білизна, R.х 14072089
Накладка для 1-кратної розетки UAE,  чорна, R.х 14072045
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Комунікаційна / мультимедійна техніка

4539

Розетки UAE 8/8-полюсні, Кат.3

Кат.3 згідно TIA/EIA-568-B
Конструкція згідно DIN EN 60603-7
- для вилок RJ11, RJ12 і RJ45, підходить до ISDN
- виведення під кутом 45 o
- з гвинтовими клемами

Опис Артикул

Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3 4539

455501

Розетки UAE 8/8-полюсні екрановані, Кат.6

Конструкція відповідно до DIN EN 60603-7-5
Кодування кольором A і B відповідно до TIA / EIA-568-B.2
Кат. 6 / клас E відповідно до ISO / IEC 11801, 2-е видання

- зовнішні вушка на опорному кільці виламуються для створення круглої форми
- корпус з цинкового лиття під тиском
- для роз'ємів RJ11, RJ12 і RJ45
- з приєднанням екрану 360 o і розвантаженням від натягу
- виведення під кутом 45 o
- гнучке дротове з'єднання
- без фіксаторів
- підходить для PoE +
- з LSA + клеми

Опис Артикул

Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E 455501

4587

Розетки UAE 8/8-полюсні екрановані, Кат.6А iso

Опис Артикул

Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a 4587

14092089

Центральні панелі для розетки UAE 2-місної

Опис Артикул

Накладка для 2-кратної розетки UAE,  пол.білизна, R.х 14092089
Накладка для 2-кратної розетки UAE,  чорна, R.х 14092045

4588

Модульні розетки UAE 8/8-полюсні екрановані, Кат.6А iso

Опис Артикул

Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso 4588
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Комунікаційна / мультимедійна техніка

450210

Розетки антенні на 2 отвори, окремі

EN 50083-2 і EN 60728-4
Екранування відповідно до EN 50083-2, клас A
- підходить для телебачення високої чіткості (HDTV)
- в архітектурі типу зірка або гальванічно розв'язаних відгалуженнях
- можлива подача напруги постійного струму (Гніздо IN / IEC)
- для аналогової і цифрової передачі
- для наземного прийому
- для кабельного ТБ, громадських антен
- для окремих і розподільних супутникових установок
- зовнішні вушка на опорному кільці виламуються для створення круглої форми
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

Опис Артикул

Розетка антенна, 2 отвори, окрема 450210

451510

Розетки антенні на 2 отвори, прохідні

EN 50083-2 і EN 60728-4
Екранування відповідно до EN 50083-2, клас A
- підходить для телебачення високої чіткості (HDTV)
- в структурі дерева і головних лініях
- для аналогової і цифрової передачі
- для наземного прийому
- для кабельного ТБ, громадських антен
- для домашніх супутникових розподільних установок
- зовнішні вушка на опорному кільці виламуються для створення круглої форми
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

Опис Артикул

Розетка антенна, 2 отвори, прохідна 451510

452210

Розетки антенні на 3 отвори, окремі

EN 50083-2 і EN 60728-4
Екранування відповідно до EN 50083-2, клас A
- підходить для телебачення високої чіткості (HDTV)
- в архітектурі типу зірка або гальванічно розв'язаних відгалуженнях
- пропускає напругу постійного струму
- для аналогової і цифрової передачі
- для наземного прийому
- дистанційне електроживлення через F-гніздо
- для кабельного ТБ, громадських антен
- для окремих і розподільних супутникових установок
- зовнішні вушка на опорному кільці виламуються для створення круглої форми
- з штирьовими контактними зажимами / безгвинтовими зажимами

Опис Артикул

Розетка антенна, 3 отвори, окрема 452210

12032089

Центральні панелі для антенної розетки 2/3 отвори

- для антенної розетки згідно DIN 45330
- з можливістю додаткового пророблення SAT-введення

Опис Артикул

Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна, R.х 12032089
Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, чорна, R.х 12032045
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Комунікаційна / мультимедійна техніка

459410

Розетки антенні на 4 отвори, окремі

EN 50083-2 і EN 60728-4
Екранування (SAT) відповідно до EN 50083-2, клас A
Екранування (НВЧ / УВЧ) відповідно до EN 50083-2, клас B
- підходить для телебачення високої чіткості (HDTV)
- в архітектурі типу зірка або гальванічно розв'язаних відгалуженнях
- пропускає напругу постійного струму
- з 2 незалежними SAT-виходами (F-гнізда) і 2 IEC-виходами (штекер / гніздо)
- для аналогової і цифрової передачі
- для наземного прийому
- також для підключення додаткових SAT-програм в установках широкосмугових кабелів
- дистанційне електроживлення через F-гнізда
- для загальних установок і установок широкосмугового кабелю
- для установок Multiswitch
- для окремих і розподільних супутникових установок
- для одночасного під'єднання тональних і телевізійних приймачів / 2 незалежних SAT

приймачів
- з гвинтовими клемами

Опис Артикул

Розетка антенна, 4 отвори, окрема 459410

14842089

Центральні панелі для антенної розетки 4 отвори (фірма Ankaro)

Опис Артикул

Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна, R.х 14842089
Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, чорна, R.х 14842045
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Додаткові вироби

4468

Кабельний вивід з незначною глибиною монтажу

Опис Артикул

Кабельний вивід Er,  макс.діам.: 9мм 4468
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