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Firma BERKER jest liderem na rynku markowych instalacji 
elektrycznych – od ponadczasowych, klasycznych wzorów 
łączników po inteligentne rozwiązania systemowe dla 
całych budynków. Każda innowacja ma zawsze tylko 
jeden punkt odniesienia: naszych Klientów. Bo przecież 
to właśnie nasi Klienci mają przez dziesięciolecia 
z przyjemnością korzystać z naszych produktów.
Łączniki i systemy firmy Berker są używane na całym 
świecie, aby uczynić ludzkie życie jeszcze piękniejszym, 
prostszym i wygodniejszym. Szczególną wagę 
przywiązujemy przy tym do jakości, wzornictwa oraz 
innowacyjności zastosowanych rozwiązań. Potwierdzają to 
liczne wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

BERKER TS SENSOR
Efektowny przycisk sensoryczny do sterowania oświetleniem, żaluzjami, roletami i innymi urządzeniami. Wyjątkowo płaski – prawie nie wystaje ponad powierzchnię ściany. Proste wzornictwo sprawia, że pasuje do różnorodnych 
stylistycznie wnętrz. Informacje dotyczące funkcji włącznika umieszczane są na jego spodniej stronie, dzięki czemu nie ścierają się i nie brudzą. Produkowany na zamówienie – symbole oraz przyporządkowanie funkcji poszczególnym 
przyciskom określane są przez klienta. Dostępny w dwóch wersjach: Basis (bez dodatków) i Customized (z wybranymi napisami i symbolami).

BERKER B.7 GLAS
Włączniki o klasycznym kształcie, wykonane ze szlachetnego szkła. Dobrze komponują się z każdym wnętrzem, są stylowe i eleganckie. Dostępne w kolorach: śnieżnobiałym, antracytowym i aluminium.

BERKER TS CRYSTAL
Seria włączników wykonanych ze szkła (ramka) oraz kryształów Swarovskiego (przyciski). Gwarantują niezawodność działania i komfort użytkowania, a dodatkowo stanowią ekskluzywny element dekoracyjny wnętrza. Zabarwienie 
kryształowego przycisku można dopasować do kolorystyki ściany czy innych elementów pomieszczenia. Sercem panelu TS Crystal Ball jest oszlifowany kryształ, pod którym ukryto optyczny układ identyfikujący odbite promienie światła. 
Lekkie dotknięcie sprawia, że sensor włącza światło, obsługuje żaluzje, rolety itd.
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SYSTEM ROLLOTEC
RolloTec jest automatycznym systemem sterowania rolet, żaluzji lub markiz, który z pewnością ułatwi Państwu życie. Posiada budowę modułową, co pozwala na swobodną konfigurację żądanych funkcji. Dzięki prostej obsłudze mogą 
Państwo optymalnie zaprogramować system oraz dopasować go do swoich wymagań – zarówno teraz, jak i w przyszłości. urządzenie można obsługiwać na kilka sposobów, zależnie od upodobań. Berker RolloTec to komfort uzyskiwany 
przez wybór opcji sterowania i wybór odpowiednich elementów zewnętrznych oraz czujników.
Przykładowe możliwe zastosowania: sterowanie ręczne, sterowanie czasowe z funkcją astro, zdalne sterowanie za pomocą nadajników radiowych, możliwość sterowania ręcznego, grupowego oraz centralnego, opcja podłączenia 
czujników zewnętrznych np.: czujnik nasłonecznienia, opadów, siły wiatru itp.

SYSTEM BERKER LiGhT CONTROL
System BLC jest idealnie skoordynowanym systemem elementów sterujących i elementów wierzchnich, który oferuje Państwu wielorakie możliwości sterowania oświetleniem: od prostych łączników i ściemniaczy przez czujniki ruchu 
aż do sterowania wentylacją, klimatyzacją lub ogrzewaniem. System BLC dzięki nieznacznemu nakładowi związanemu z modernizacją instalacji nadaje się także do uzupełniania obecnego wyposażenia.
System BLC umożliwia Państwu komfortowe sterowanie oświetleniem i jego indywidualną kompozycję. możecie Państwo według własnych życzeń ustawić właściwą jasność lamp lub programować własne sceny świetlne.
Dzięki przyciskowi radiowemu BLC możecie Państwo także łatwo połączyć go z systemem FunKBuS. Dzięki temu sterowanie oświetleniem będzie bardziej przyjemne. 
Przykładowe elementy Sterownika załączające oraz ściemniacze przyciskowe do wszystkich typów lamp. Czujniki ruchu oraz czujniki obecności

BERKER fuNKBuS
System Berker Funkbus umożliwia Państwu sterowanie różnymi systemami w domu poprzez wykorzystanie fal radiowych – od oświetlenia poprzez żaluzje aż do załączania urządzeń przy użyciu zwykłego gniazda. Dzięki temu że system 
Funkbus jest modułowy można go bardzo łatwo rozbudowywać.
Innowacyjny system Berker Funkbus jest łatwy w obsłudze. W prosty i elastyczny sposób może być łączony z innym systemami firmy Berker.
Do zastosowania systemu Funkbus nie jest potrzebne żadne dodatkowe okablowanie. małe nadajniki ścienne funkcjonują tak samo jak praktyczne nadajniki ręczne – piloty – działają na baterie i można je umieścić w dowolnym miejscu, 
nawet na szkle. Także odbiorniki podtynkowe lub do zabudowy można praktycznie wszędzie zainstalować.
możecie Państwo zapamiętać różne natężenia oświetlenia i wywołać je jako sceny świetlne korzystając z pilota lub nadajnika ściennego. Dodatkowo nadajnik zapamiętuje ostatnie ustawienia natężenia oświetlenia
i powtarza je przy następnym wywołaniu.
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