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Buduj już dziś, aby spełnić życzenia jutro.

Dom to zawsze inwestycja w przyszłość, która powinna służyć swoim mieszkańcom przez dziesię-

ciolecia. Technika i wzornictwo nowoczesnych instalacji elektrycznych oferują najróżniejsze możli-

wości dowolnego kształtowania wszystkich pomieszczeń Twojego domu. Dzięki temu, nawet po

upływie kilku lat mieszkasz wygodnie, bezpiecznie i oszczędnie.
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. . . życzymy sobie domu,
który rośnie wraz z naszymi oczekiwa-
niami. Domu z marzeń, w którym już 
dziś mieszka przyszłość.

Od 125 lat nazwa firmy Busch-Jaeger oznacza rzetelne

usługi, jakość i innowacyjność. Jako firma wiodąca na rynku

w zakresie instalacji elektrycznych stale udoskonalamy nasze

produkty i poszerzamy ich asortyment. Profesjonalnie

zainstalowane rozwiązania firmy Busch-Jaeger zapewniają

niezawodną jakość zgodnie z najnowszym poziomem

rozwoju technicznego. Nowoczesne instalacje elektryczne

umożliwiają indywidualne kształtowanie domu z możliwością

rozbudowy w przyszłości. Więcej wygody, bezpieczeństwa i

oszczędności – teraz i w przyszłości.

Wzory wyłączników oświetleniowych, 
które pasują do stylu wnętrza. 4–7

Instalacja elektryczna, która uwzględnia 
planowanie przyszłości. 8–11

Urządzenia, które ułatwiają życie. 12–15

Bezpieczeństwo, które nie zmienia się 
wraz z upływem czasu. 16–19

Ochrona, która zapewnia bezpieczeństwo w 
każdy dzień. 20–23

Rozwiązania, które umożliwiają spełnianie 
życzeń. 24–27

Technika systemowa, która w oszczędny 
sposób sprosta wszystkim wymaganiom. 28–31



Wyrazić swój styl. Wyłączniki oświetleniowe,
które do Ciebie pasują.

Minęły czasy, gdy wyłącznik oświetleniowy był ograniczony wyłącznie do swojej funkcji. 

W międzyczasie awansował on do dekoracyjnego elementu wzorniczego nadając wyraźny akcent

wyposażeniu wnętrz. Pokaż Twoją osobowość.
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W moim domu życzę sobie indywidualnego
wzornictwa, ponieważ mój gust chciałbym
wyrazić każdym szczegółem.

manhattan savanne samoa

davos toscana husky

s o l o ® attica



Różnorodność dla Twoich osobistych potrzeb.

c a r a t , wyraźna manifestacja wyrafinowanego gustu w wyposażeniu wnętrz.

Czysty język formy i prawdziwe materiały zamiast imitacji łączą się tworząc

wysokiej jakości wzornictwo.

impuls, przemyślane wzornictwo idealne w formie i wysoce funkcjonalne.

Dyskretne podświetlenie stałe zapewnia orientację również w ciemnościach.

alpha nea ®/alpha exclusive®, gdyż wszechstron-

ność widoczna jest tutaj z jednej z najładniejszych

stron.

Kolor: stal szlachetna

Kolor: biel alpejska* Kolor: apricot*

Kolor: bursztyn/chrom*

Kolor: szampanski

metalizowany*

Kolor: niebieskí hanzeatycki/
platyna*

Reflex SI/spring ®, do tej pory najczęściej sprzeda-

wana seria przełączników. Składa się z dwóch linii

wzorniczych – łagodnie zaokrąglonej i wyraziście

kwadratowej. Wiosna wisi w powietrzu i roztacza

aurę świeżości i harmonii. Tę aurę udało nam się

uwięzić w kształtach i kolorach serii spring ®.
*Wszystkie serie przełączników mogą być łączone w różny sposób.
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Indywidualnie i wyjątkowo jak w życiu.

Wybierz spośród różnych linii

wzorniczych przekonujących swą

różnorodną ofertą, jak na przykład

seria future o powściągliwej

nowoczesności. Ten praktyczny trzyczęściowy zestaw umożliwia

słuchanie muzyki z radia lub innego urządzenia stereofonicznego

przez system AudioWorld oraz jednoczesne podłączenie urządzeń

kuchennych w zależności od potrzeb. Tak, w prosty sposób można

połączyć dobre wzornictwo i nowe pomysły.

future 
Trzyczęściowy zestaw:
wzmacniacz AudioWorld,
głośnik, gniazdko wtykowe,
kolor: stone (szary granit)



Wolność swobodnego wyboru o każdym czasie.

Już dziś planuj Twoje pomysły w przyszłości, gdyż nasze systemy instalacji elektrycznych

uwzględniają Twoje życzenia z wyprzedzeniem. Dzięki temu możesz w każdej chwili korzystać z sieci

komputerowej w całym domu lub włączyć odtwarzacz stereo nadal zachowując styl pomieszczenia.
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Życzę sobie domu, w którym będę mógł

realizować moje przyszłe pomysły.

Już teraz przygotowuję grunt do ich realizacji.

Kolor: biel studyjna Kolor: biel studyjnaKolor: biel studyjna

solo ®

Przyłącze ISDN
Kolor: biel studyjna 

To przyłącze telefoniczne
jest równocześnie przy-
łączem multimedialnym.
Telefonowanie, faksowa-
nie, przeglądanie stron
internetowych lub wysy-
łanie poczty elektronicz-
nej możliwe jest w
całym domu.

solo ®

Gniazdko przyłączenio-
we głośników

solo ®

Gniazdko telefoniczne
umożliwiające korzy-
stanie z internetu

solo ®

Gniazdko anteny
satelitarnej 
(odtwarzacz audio/TV)

Przewody głośnikowe
ułożone pod tynkiem
zapewniają elastycz-
ność i wykluczają pląta-
ninę kabli. Wkładki z tar-
czą centralną dostępne
są do powszechnie sto-
sowanych głośników.

Do podłączenia telewi-
zora lub urządzenia
odtwarzającego muzykę
nadaje się powyższe
gniazdko anteny satelitar-
nej.

Do tego gniazdka tele-
fonicznego można pod-
łączyć nie tylko telefon
czy domofon, ale rów-
nież automatyczną
sekretarkę lub modem.



Telekomunikacyjna jednostka przyłączeniowa (ISDN/analogowa)

spring ®. Jest to zarówno przyłącze telefoniczne jak i multimedialne.

Dzięki niemu także w przyszłości możesz swobodnie zdecydować, czy

np. ISDN podłączyć dopiero później.

Gniazdko alpha exclusive® Busch-Protector®. Telewizory, magnetowidy,

urządzenia Hi-Fi lub komputery są bardzo wrażliwe na napięcia w sieci

zasilającej, bliskie uderzenia piorunów lub zakłócenia sieciowe. Gniazdko

Busch-Protector® bezpiecznie odprowadza te przepięcia i tym samym chroni

urządzenia przed uszkodzeniem.

Gniazdko antenowe future. Do podłączenia telewizora lub korzystania

z telewizji poprzez komputer. Przyłącze to umożliwia podjęcie decyzji o

miejscu oglądania telewizji w przyszłości.

Telekomunikacyjna jednostka przyłączeniowa (ISDN) impuls.

Ta wszechstronna jednostka przyłączeniowa umożliwia np.

telefonowanie, faksowanie, przeglądanie stron internetowych lub

wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

Kolor: biel studyjna

Kolor: biel alpejska

Kolor: biel alpejska

Kolor: alabaster

Właściwe łącze dla każdego pomieszczenia.
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Najwygodniejsza strona komunikacji.

Obecnie nie można wyobrazić

sobie nowoczesnych miejsc pracy

i gospodarstw domowych bez

sieci komputerowych i przyłączy

ISDN. Technika przyłączeniowa

systemów danych i systemów komunikacyjnych musi przy tym

spełniać rosnące wymagania umożliwiając rozbudowę. W gospodar-

stwie domowym zmienne rozmieszczenie przyłączy do przesyłania

sygnałów z urządzeń telekomunikacyjnych, Hi-Fi, audio i wideo

zapewnia lepszą jakość życia. Firma Busch-Jaeger oferuje odpo-

wiednie produkty zapewniające optymalne wykorzystanie tych możli-

wości w gospodarstwie domowym.

Trzyczęściowy zestaw solo®

antena, ISDN, głośnik



Mieszkaj zgodnie z duchem czasu. Miej czas 

korzystać z życia.

Indywidualne i dowolne kształtowanie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i

w każdej chwili. Automatyczne sterowanie roletami, żaluzjami i markizami w uprzednio ustalonym

rytmie lub ochrona pomieszczeń w lecie przed zbyt mocnym nagrzaniem i tym samym zapewnienie

zawsze przyjemnego klimatu w pomieszczeniu. Dzięki nowoczesnej instalacji elektrycznej możesz w

prosty sposób włączać i regulować najróżniejsze urządzenia. Zapewnij sobie poczucie wygody.
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Życzę sobie więcej wygody na co dzień. Pewne

sprawy można z pewnością łatwiej uregulować.

Zmniejszając ilość drobnych czynności,

zyskam czas dla rodziny i siebie.

Kolor: tytan Kolor: tytan Kolor: tytan

alpha exclusive®

Regulator światła ste-
rowany podczerwienią

Ten regulator światła
umożliwia komfortowe
ściemnianie wszelkich
rodzajów oświetlenia.
Funkcja pamięci przecho-
wuje wartość ostatnio
ustawionej jasności.
Można ustawić inne
rodzaje oświetlenia i
wywoływać je w każdej
chwili za pomocą pilota
na podczerwień.

alpha exclusive®

Uniwersalny regulator
oświetlenia z pokrę-
tłem Busch

alpha exclusive®

Czujnik ruchu Busch-
Wächter®

180 UP Komfort

alpha exclusive®

Regulator temperatury
pomieszczenia

Ten uniwersalny regula-
tor oświetlenia z pokrę-
tłem przeznaczony jest
do indywidualnego ste-
rowania jasnością
oświetlenia. 
Za jego pomocą możesz
regulować oświetlenie
emitowane przez
wszystkie oprawy
oświetleniowe, które
stosowane są ze zwy-
kłymi lub elektrycznymi
transformatorami.

Automatycznie zapew-
nia przyjemną tempera-
turę pomieszczenia w
zależności od potrzeb
indywidualnych. Taki
sam komfort obsługi
zapewniają inne serie
wyłączników oferowa-
nych przez naszą firmę.

Ten podtynkowy czujnik
ruchu możesz zawsze
łatwo obsłużyć, gdy nie
masz wolnej ręki, aby
włączyć światło. Stero-
wany podczerwienią
czujnik ruchu Busch-
Wächter® do instalowa-
nia w pomieszczeniach
natychmiast wyczuwa,
gdy wchodzisz do
pomieszczenia i potrze-
bujesz światła. Automa-
tycznie wyłącza oświe-
tlenie w chwili, gdy je
znowu opuszczasz.



alpha nea® Busch-Timer® III. Zapewnia inteligentne sterowanie czasowe

roletami i żaluzjami oraz może być obsługiwany i ustawiany ręcznie oraz za

pomocą sterownika czasowego. Dodatkowo wbudowane jest automatyczne

przełączanie czasu letniego i zimowego, jak również przyłącze czujnika

natężenia oświetlenia.

future Wkładka wzmacniacza AudioWorld. Z funkcją interkomu.

Zapewnia możliwość używania systemu również jako domofonu.

Wyposażona jest w funkcję wywołania ogólnego i regulację głośności. 

W razie potrzeby przycisk Do not disturb (nie przeszkadzać) zapobiega

przekazywaniu komunikatów.

solo ® Regulator temperatury (RTR). Element sterowania o różnorodnym

zastosowaniu, do stosowania w pojedynczych pomieszczeniach. Oprócz

wielu funkcji włączających i wskaźnikowych umożliwia on komfortowe

sterowanie temperaturą panującą w pomieszczeniu również podczas Twojej

nieobecności.

Regulator oświetlenia z pośrednim gniazdkiem wtykowym. Urządzenie

to możesz podłączyć do każdej istniejącej puszki gniazdka wtykowego.

Umożliwia ono regulację oświetlenia oraz wyłączanie opraw oświetle-

niowych za pomocą zdalnego sterowania podczerwienią. Czujnik

podczerwieni zapewnia funkcjonowanie urządzenia również w

przypadku zainstalowania za meblami i zasłonami.

Kolor: biel studyjna

Kolor: davos/biel studyjna

Kolor: biel studyjna

Inteligentna technika zapewniająca dobre
samopoczucie.
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Wyższa jakość życia dzięki wielu ułatwieniom.

Oszczędzanie czasu i wysiłku, korzystanie z większego

spokoju i jakości życia nie wymaga wielu nakładów.

Dzięki zastosowaniu produktów firmy Busch-Jaeger nie

trzeba wykonywać ręcznie takich codziennych obowiąz-

ków jak podnoszenie i opuszczanie żaluzji czy wsuwanie

i wysuwanie markiz. Za pomocą zdalnego sterowania

możesz ustawić odpowiednie oświetlenie do każdej

sytuacji, na przykład w salonie do czytania lub miłej

kolacji.
Pilot IR Busch-Ferncontrol®

zdalnego sterowania
podczerwienią



Poczuj się bezpieczniej, mieszkaj wygodniej.

Poczuj się bezpiecznie we własnych czterech ścianach. System zgłoszeniowy ostrzega Cię nieza-

wodnie i w porę przed zagrożeniami takimi, jak wtargnięcie wody i zwiększenie stopnia wilgotności.

Dzięki temu możesz od razu działać zanim powstaną szkody. Dalsze produkty zapewniają większą

wygodę i komfort na co dzień chroniąc Ciebie i Twoją rodzinę.
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Chcemy domu, w którym również w podeszłym

wieku będziemy czuli się dobrze i bezpiecznie.

Jest to możliwe dzięki wielu indywidualnym roz-

wiązaniom.

Kolor: szampański Kolor: szampański

impuls 
Busch-Jalousiecontrol® II 

Sterownik żaluzjowy
Busch-Jalousiecontrol® II
umożliwia sterowanie
żaluzjami, markizami i
roletami bez wysiłku.
Sterowanie to może
odbywać się nie tylko
pojedynczo, ale również
grupowo. Odbywa się
ono bezpośrednio z miej-
sca zainstalowania lub
poprzez praktyczne zdal-
ne sterowanie podczer-
wienią. Ponadto seria
wyłączników impuls ze
stałym podświetleniem
umożliwia niezawodne
znalezienie wlącznika
również w ciemności.

impuls
Przełącznik obrotowy
żaluzji

impuls 
Krótkoterminowy
sterownik czasowy

Przełącznik obrotowy
umożliwia łatwą, auto-
matyczną obsługę żalu-
zji względnie rolet w
dwóch różnych kierun-
kach przesuwu.

impuls łączy w sobie
nadzwyczajne wzornic-
two i innowacyjną tech-
nikę ze stałym podświe-
tleniem. W ciemności
włącznik rzuca się w oczy
dzięki przemyślanemu
kształtowi i funkcjonal-
ności. Jego dyskretne
stałe podświetlenie
zapewnia orientację.

To przejrzyste i łatwe w
obsłudze urządzenie
umożliwia np. dokładne
ustawianie czasu pracy
piekarnika.



Reflex SI Linear Infoline. Busch-Infoline® jest systemem alarmowym, który zgłasza

zakłócenia i przydaje się w wielu codziennych sytuacjach, np. gdy ktoś w domu

potrzebuje pomocy lub w przypadku nagłego pojawienia się wilgoci w piwnicy.

Wskazuje on komunikaty o stanie i alarmach, sygnalizuje je zdalnie bądź włącza i

wyłącza urządzenia elektr. w zależności od rodzaju tych komunikatów.

Przyłącze ISDN alpha exclusive®. To przyłącze telefoniczne jest

równocześnie przyłączem multimedialnym. Telefonowanie, faksowanie,

przeglądanie stron internetowych, wysyłanie poczty elektronicznej lub po

prostu połączenie ze światem – wszystko to możliwe jest w całym domu.

Obiektowe gniazdko wtykowe Reflex SI/SI Linear. Pociągając za kabel,

jeśli np. ktoś się potknie, wtyczka łatwo wychodzi z gniazdka wtykowego.

Rozwiązanie takie znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo wypadku a

instalacja pozostaje nienaruszona.

Serwisowe gniazdko wtykowe Reflex SI/SI Linear. Dzięki lekkiemu

naciśnięciu na dźwignię obrotową można np. łatwo wyciągnąć często

używane lub mocno wciśnięte wtyczki kątowe.

Kolor: biel alpejska

Kolor: biel alpejska

Kolor: biel alpejska

Kolor: biel studyjna

Więcej bezpieczeństwa i wygody w 
starszym wieku.
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Atrakcyjne, bezpieczne i wygodne.

Asortyment instalacyjny firmy Busch-Jaeger oferuje różne

uzupełniające się wzajemnie opcje zapewniające więcej wygody i

bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach Twojego domu.

Połączenie wkładek wzmacniacza AudioWorld i głośników

umożliwia np. słuchanie ulubionej muzyki w jakości stereo nawet

podczas kąpieli. Pokrywa uchylna zapewnia dodatkowo ochronę

przed pryskającą wodą i parą.

alpha nea®

Trzyczęściowy zestaw
Wkładka ze wzmacnia-
czem AudioWorld i
głośnikiem, jak również
gniazdko wtykowe z
pokrywą uchylną
Kolor: biel studyjna



Ochrona w dzień i w nocy. Mieszkać w harmonii i spokoju.

Bezpieczeństwo i wygoda czynią z Twojego domu miejsce, w którym dobrze czuje się zarówno

Twoja rodzina jak i goście. Przemyślane oświetlenie wnętrza i stref zewnętrznych domu, gniazdka

wtykowe zabezpieczone przed dziećmi ze specjalnymi bezpiecznikami lub nawet alarmem

przeciwdymowym Busch-Rauchalarm® wnoszą istotny wkład do ogólnego poziomu bezpieczeństwa.
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Jako rodzice życzymy sobie, aby nasze dzieci

mogły odkrywać dom wszystkimi zmysłami. 

Oczywiście chcielibyśmy czuć się bezpiecznie w

naszych czterech ścianach również podczas snu.

Czujka dymu Busch-
Rauchalarm®

Urządzenie ostrzega za
pomocą głośnego sygna-
łu dźwiękowego w przy-
padku pojawienia się
dymu, dzięki czemu
nawet podczas snu nie
zostaniesz zaskoczony
pożarem.

Czujnik ruchu Busch-
Wächter®

Professional 220

alpha nea®

Czujnik ruchu Busch-
Wächter®

alpha nea®

Gniazdo wtykowe z
zabezpieczeniem przed
dziećmi

Czujniki ruchu Busch-
Wächter® automatycznie
włączają światło przy
wykryciu ruchu. Umożli-
wia to np. oświetlanie
strefy wejściowej, gdy
zbliżasz się w po ciemku
do domu. Automatyczne
włączanie światła utrzy-
muje również nieproszo-
nych gości z dala od
domu.

Przede wszystkim z myślą
o dzieciach, które chcą
odkrywać swoje otocze-
nie, ale jeszcze nie rozpo-
znają zagrożeń. Tego typu
gniazdko ma wbudowane
zwiększone zabezpieczenie
przed dotknięciem i tym
samym zapewnia większe
bezpieczeństwo całej
rodzinie. Chroni ono przed
bolesnymi doświadcze-
niami z prądem. Automa-
tyczna blokada odsłania
otwór kontaktowy jedynie
przy wsuwaniu wtyczki.

W domu masz przeważ-
nie pełne ręce roboty i
nie masz wolnej ręki
aby nacisnąć na włącz-
nik światła.
Sterowany podczerwie-
nią czujnik ruchu Busch-
Wächter® do instalowania
w pomieszczeniach
wewnętrznych natych-
miast wyczuwa, gdy
wchodzisz do pomiesz-
czenia i potrzebujesz
światła. Reaguje on bez-
pośrednio po wykryciu
ciepła ludzkiego ciała.



Gniazdo wtykowe FI-SCHUKOMAT SCHUKO®. Chronione przed wodą

gniazdko wtykowe z pokrywą uchylną, do stosowania np. w ogrodzie lub na

tarasie. Wbudowany różnicowy wyłącznik ochronny i zwiększone zabezpie-

czenie przed dotknięciem zapobiegają zagrożeniom związanym z prądem,

np. przy przycinaniu żywopłotów lub ścinaniu trawników.

Reflex SI Busch-Infoline®. System alarmowy i zgłaszania zakłóceń, który

przydaje się w wielu sytuacjach życia codziennego. Dzięki niemu z każde-

go pomieszczenia domu można wysłać sygnał o pomoc. Możliwe jest

również zastosowanie go do kontroli poziomu wilgoci w kuchni i piwnicy.

Czujnik EIB, trzyczęściowy element sterujący Busch-triton®. Włączanie,

regulacja oświetlenia, sterowanie żaluzjami lub wprowadzanie do pamięci róż-

nych rodzajów oświetlenia i ich wywoływanie – to wszystko jest możliwe

dzięki temu urządzeniu. Czujnik może być zdalnie sterowany i wyposażony

jest w podświetlane pole opisowe oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Dzięki

temu możesz np. zobaczyć, że któreś okno nie jest zamknięte.

Sygnalizator stłuczenia szyby Busch-Jalousiecontrol® II. Specjalne czuj-

niki sygnalizatora stłuczenia szyby rejestrują stłuczenie szyby okiennej, np.

podczas burzy, i uruchamiają natychmiastowe opuszczenie żaluzji. Jeśli nie

ma Cię w domu, żaluzja pozostanie zamknięta zarówno w dzień, jak i w

nocy. Bezpieczeństwo nawet, kiedy jesteś na urlopie.

Kolor: biel alpejska

Kolor: biel studyjna wysoki
połysk

Kolor: biel alpejska

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji życiowej.



23

Dobra ochrona również w nocy.

Chcesz się czuć bezpieczenie również w ciemności –

podczas powrotu do domu lub pobytu w domu. Dzięki

dodatkowej strefie zabezpieczenia czujnik ruchu Busch-

Wächter® Alarmtech 220 oferuje optymalną ochronę.

Czujnik ruchu na podczerwień rejestruje każdy ruch i

automatycznie włącza oświetlenie. Równocześnie czer-

wone światło ostrzegawcze na urządzeniu sygnalizuje,

że strefa bezpieczeństwa została naruszona i skutecznie

odstrasza nieproszonych gości, włączając dodatkowe

źródło światła.

Czujnik ruchu Busch-Wächter®

Alarmtech 220



Bezpieczeństwo warunkiem indywidualności. Realizuj

Twoje pomysły.

Kto chce realizować swoje pomysły, potrzebuje nie tylko przestrzeni, ale również bezpieczeństwa.

Czy to podłączenie kuchenki, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe czy też wyłącznik oświetlenia i

gniazdek wtykowych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, asortyment firmy Busch-Jaeger

zapewnia właściwe ramy dla Twojego hobby. Pozwól, aby Twoja inwencja twórcza nie była niczym

skrępowana.
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Chcemy domu, w którym jest miejsce dla

naszego hobby. Oczywiście, nie można przy

tym zapomnieć o bezpieczeństwie.

Kolor: biel alpejska Kolor: biel alpejska Kolor: biel alpejska

Reflex SI Linear
Busch-Protector®

Urządzenia elektronicz-
ne takie, jak telewizory,
magnetowidy lub kom-
putery są bardzo wrażli-
we na napięcia szczyto-
we w sieci zasilającej,
bliskie uderzenia pioru-
nów lub zakłócenia sie-
ciowe spowodowane
przez inne urządzenia. 
Busch-Protector® 

niezawodnie odprowa-
dza przepięcia i tym
samym chroni podłączo-
ne urządzenia.

Reflex SI Linear
FI-SCHUKOMAT

Reflex SI Linear
Gniazdko wtykowe z
zamykaną pokrywą uchylną

Reflex SI Linear
Element sterujący
Busch-Timer®

Jest to gniazdko wtyko-
we SCHUKO® i jedno-
cześnie różnicowy
wyłącznik ochronny.
Wszędzie tam, gdzie
należy zapobiec niebez-
pieczeństwom związa-
nym z obchodzeniem się
z prądem, np. piłując,
wiercąc lub obchodząc
się z wodą, zalecana jest
instalacja zabezpieczone-
go gniazdka FI-
SCHUKOMAT.

Ten sterownik czasowy
umożliwia np. ręczne i
programowane czasowo
włączanie bądź nagrze-
wanie sauny. Równocze-
śnie można sterować
czasowo markizami i
roletami np. w ogrodzie
zimowym i tym samym
chronić znajdujące się
tam rośliny przed zbyt
dużą ilością słońca i cie-
pła.

Zamykane gniazdko
wtykowe z pokrywą
uchylną nadaje się do
gospodarstwa domo-
wego jako zabezpiecze-
nie przed dziećmi. W
ten sposób dzieci nie
mogą np. posługiwać
się urządzeniami elek-
trycznymi, takimi jak
wiertarka.



Czujnik EIB, czteroczęściowy element sterujący solo ®. Dowolnie

programowane przyciski do sterowania całą instalacją. Za ich pomocą

możesz ustawiać, włączać i regulować rodzaje oświetlenia lub obsługiwać

żaluzje.

Gniazdko wtykowe z pokrywą uchylną ocean. Asortyment tych zabezpieczo-

nych przed wodą gniazdek nadaje się zwłaszcza do stosowania w piwnicach i

pomieszczeniach gospodarczych. Posiadają one jednolite pole opisowe umożliwia-

jące przyporządkowanie do takich urządzeń jak zamrażarka lub pralka.

Wkładka czujnika słonecznego i wiatru future. W tym przypadku

można podłączać różne czujniki (wiatr, słońce, deszcz). W ten sposób

możesz zabezpieczyć żaluzje w czasie burzy lub rośliny przed nadmiernym

nasłonecznieniem.

Kolor: davos/biel studyjna

Kolor: davos/biel studyjna

Kolor: zielonkawoniebieski

Dowolność w wyborze elementów.
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Bezpieczeństwo i wygoda na zewnątrz domu.

Na zewnątrz, na balkonie lub tarasie, w piwnicy lub w

garażu: asortyment elementów natynkowych i podtynko-

wych firmy Busch-Jaeger idealnie nadaje się również do

instalacji elektrycznych układanych na zewnątrz domu.

Na przykład, do montowania na tarasach nadają się

zestawy dwuelementowe składające się z czujnika ruchu

Busch-Wächter® i gniazdka wtykowego chronionego

przed wilgocią za pomocą pokrywy uchylnej. W ten spo-

sób światło włącza się również wtedy, gdy masz właśnie

zajęte ręce. Poza tym możesz bezpośrednio na miejscu

podłączyć np. grill.

Allwetter 44®

Zestaw dwuelementowy
Czujnik ruchu Busch-
Wächter® 180 UP, Gniazdo
wtykowe z pokrywą uchylną



Ekonomicznie mieszkać nie rezygnując z niczego.

Świadome korzystanie z energii nie oznacza, że musisz rezygnować z wygody. Technika elektro-

instalacyjna firmy Busch-Jaeger oferuje Ci szeroką paletę produktów zapewniających większą

gospodarność w całym mieszkaniu.
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Chcemy domu, w którym długo będziemy mogli

czuć się dobrze. Jak dobrze, że nasi rodzice już

dziś pomyśleli o przyszłości.

Bazą panelu pomiesz-
czeniowego /
sterowania jest całko-
wicie graficzny wyświe-
tlacz ciekłokrystaliczny z
wbudowanym podświe-
tleniem tła. Można nim
prezentować i obsłu-
giwać do 100 funkcji
włączających i sterują-
cych na różnych
stronach wskaźniko-
wych. Funkcjonalne
oświetlenie poszczegól-
nych powierzchni
dotykowych ustawiane
jest indywidualnie
zgodnie z życzeniami

użytkownika. Wszystkie
funkcje uruchamiane są
poprzez dotykanie
wyświetlacza.
Począwszy od strony
początkowej opisane
pola dotykowe struktury
menu aktywowane są
dołączonym wskaźni-
kiem. Przejrzysta
struktura menu
zapewnia ogląd całości
układu sterowania.
Sterowanie instalacją
domową może odbywać
się pomieszczeniami
oraz/lub za pomocą
grup funkcyjnych.

Panel sterowania

Nasz nowy panel
pomieszczeniowy bądź
sterowania nie tylko
dobrze wygląda, ale
oferuje również liczne
funkcje do włączania i
sterowania całą insta-
lacją domową. Obsługa
tego wszechstronnego
urządzenia wskaźniko-
wego i sterującego jest
prosta i intuicyjna.



Czujnik EIB alpha exclusive® z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

Na wyświetlaczu wskazywane są teksty, wartości i stany eksploatacyj-

ne. Za pomocą przycisków można bezpośrednio uruchamiać funkcje.

Dzięki temu możesz np. opuszczając dom wyłączyć światło we wszyst-

kich pomieszczeniach na raz.

Dwuczęściowy czujnik EIB future. Za pomocą tego elementu

sterowania z osobno opisywanymi przełącznikami wahaczowymi można

zarówno automatycznie wywoływać rodzaje oświetlenia, jak również

wygodnie obsługiwać żaluzje.

Termoelektryczny napęd nastawnika. Ten nastawczy zawór grzewczy

wykonuje np. polecenia nastawcze panelu sterującego, wprowadzane

na wyświetlaczu. W ten sposób temperatura w pomieszczeniach jest

regulowana wygodnie w zależności od potrzeb.

Czujnik ruchu Busch-Wächter® Präsenz tech. Czujnik ruchu Präsenz tech

aktywizuje się przy najmniejszym ruchu. Dzięki temu wszystkie podłączo-

ne odbiorniki prądu, jak oświetlenie lub ogrzewanie włączają się zawsze

wtedy, gdy istnieje taka potrzeba, np. w toalecie dla gości.

Kolor: tytan

Oszczędność energii za pomocą systemu.

Kolor: biel studyjna
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Automatyczne sterowanie odbiornikami prądu.

Twoje odbiorniki domowe takie, jak instalację grzewczą

i oświetleniową możesz regulować w zależności od

potrzeb. Za pomocą elementów sterujących jak np.

Busch-triton® możesz między innymi zapisywać do

pamięci różne rodzaje oświetlenia, regulować oświetle-

nie, automatycznie przesuwać żaluzje lub sterować

ogrzewaniem. Dzięki temu możesz oszczędzasz energię i

mimo to korzystasz w każdej chwili z komfortu przytul-

ności – teraz i w przyszłości.

Pięcioelementowy czujnik EIB
Busch-triton®



Broszura wizerunkowa
zawiera informacje o
przedsiębiorstwie Busch-
Jaeger, wiodącej firmie
na rynku instalacji elek-
trycznych.

Broszury asortymentowe
zapewniają obszerny
przegląd produktów we
wszystkich dostępnych
wariantach.

Broszury asortymentowe

Prospekt -
włączniki
oświetlenia
10010

Broszura wizerunkowa

Prospekt -
czujniki EIB
10006

Folder
0001-0-0453

Prospekt -
Busch-Infoline®

10009

Prospekt -
spring ®

10012

Płaszczyzna produktów
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Warszawa
ul. Zeganska 1
04-713 Warszawa
tel. 0 22 / 51 52 500
fax 0 22 / 51 64 444

Poznań
ul. Marcelińska 71
60-354 Poznań
tel. 0 61 / 861 10 21
fax 0 61 / 867 57 06

Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-958 Gdańsk
tel. 0 58 / 307 44 69
fax 0 58 / 307 46 72

Lublin
ul. Skłodowskiej 2/9A
29-029 Lublin
tel. 0 81 / 441 10 13
fax 0 81 / 441 10 13

Lublin
ul. Skłodowskiej 2/9A
29-029 Lublin
tel. 0 81 / 441 10 13
fax 0 81 / 441 10 13

Katowice
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
tel. 0 32 / 730 55 35
fax 0 32 / 204 22 13

Katowice
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
tel. 0 32 / 730 55 35
fax 0 32 / 204 22 13


