
Instalaţii electrice moderne
Game de produse
Time® Arbo, Time®, Neo®, Neo® Tech, 

Element®, Tango®, Swing®, Decento®



Swing®
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ivoire / sampanieivoire / titan

ivoire / capuccino ivoire / caramiziu

alb

alb / gri argintiu

ivoire alb / crem
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Gama propune 16 de combinaţii coloristice, inclusiv 
rame metalizate. Datorită înălţimii reduse a aparatelor, 
Swing® este gama ideală pentru instalaţiile electrice 
din clădirile noi.



Tango®
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ivoire bej maro

gri fumuriu grena pastel

alb gri
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Gama care permite clienţilor abordarea economică 
a unor funcţiuni diverse.



Neo®

alb / alb fresh alb / portocaliu fresh
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alb / verde fresh alb / albastru fresh alb / alb

alb / gri fresh grafit / alb fresh
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Caracterizat prin designul neconvenţional, reprezentat de 
forma îngustă originală a clapetei de acţionare, prevazută 
cu un LED. Daca clienţii dumneavoastră doresc să iasă din 
mulţime, atunci această gamă reprezintă alegerea ideală.



Neo® Tech

titan / onyx oţel / titan
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onyx / titan oţel / teracota
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Pentru solutii originale de proiect și tendintele moderne în 
domeniul arhitecturii.



Element®
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alb / alb alb / gri translucidalb / alb translucid

ivore / alb translucid

caramel / gri translucid

cafeaagava / alb translucid

carmin / gri translucid
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Armonie de culori pastel pentru o gamă largă 
de aplicaţii.



Time® Arbo

argint nobil / rama din lemn 
de cires

antracit / rama din lemn 
de mahon

argint nobil / rama din lemn 
de anin

titan / rama din lemn 
de cires

argint nobil / rama din lemn 
natur de fag
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Rame din lemn natur masiv. Fiecare bucată reprezintă 
un original. O părticică de natură în casa dumneavoastră. 
Gama Time® Arbo urmează trendul modern în materie de 
ultraterminale.



Time®
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alb / alb

titan

alb / alb translucid argint nobil

antracitsampanie



14 | Time® | Instalaţii electrice moderne Instalaţii electrice moderne | Time® | 15

Calitate, culori metalice, linii drepte, înalte caracteristici 
funcţionale, acestea sunt principalele atuuri ale acestei game. 
Siguranţă şi confort de lungă durată.



Decento®
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întrerupător simplu /
cu revenire

întrerupător simplu 
rotativ

întrerupător pentru 
jaluzele

întrerupător dublu

priză SCHUKO® simplă
cu protecţie copil

priză comunicaţii date

priză R+TV+SAT
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Denumire aparat Culoarea Codul Unitate

Întrerupător cap scară, rotativ

10 A, 250 V~

complet

alb alpin 3560K-C06345 1

Întrerupător cruce, rotativ

10 A, 250 V~

complet

alb alpin 3560K-C07345 1

Întrerupător cap scară

10 AX, 250 V~

complet

alb alpin 3559K-C06345 BJ 1

Întrerupător cruce

10 AX, 250 V~

complet

alb alpin 3559K-C07345 BJ 1

Întrerupător dublu

10 AX, 250 V~

complet

alb alpin 3559K-C05345 BJ 1

Întrerupător cap scara / cap scară,

cu clemă N

10 A, 250 V~

complet

alb alpin 3559K-C86345 BJ 1

Întrerupător dublu (2× 1) pentru jaluzele

10 A, 250 V~

complet

alb alpin 3559K-C88345 BJ 1

Întrerupător dublu monopolar cu revenire

10 A, 250 V~

complet

alb alpin 3559K-C87345 BJ 1

Priză SCHUKO® cu protecţie copil

16 A, 250 V~

complet

alb alpin 5520K-C13449 1

Priză R+TV+SAT

de capăt

complet

alb alpin 5011K-C00403 BJ 1

Priză comunicaţii date

pentru 2 posturi

Conectori de tip AMP şi Panduit. Pentru comunicaţii 

(PC-uri) se utilizează tipul RJ45-8 Cat.5e. Dimensiunile 

găurilor sunt 19,4 × 14,8 mm. Se mai pot monta si 

conectori de tipul Keystone de la AMP, Panduit şi altele.

alb alpin 5014K-C01018 BJ 1



Variante de design Swing®

Priză telefon
Priză SCHUKO® simplă
cu protect,ie copil

Priză SCHUKO® dublă
cu protect,ie copil

Întrerupător cititor 
de cartelă헓hotelDimer cu buton rotativ

Întrerupător simplu /
cu revenire

Buton de sonerie,
marcat cu simbol

Întrerupător dublu 
(1sens)

Întrerupător simplu / 
cu revenire, 
cu헓lampă de orientare

Întrerupător dublu, 
monopolar cu lampă 
orientare

Ramă pentru 3 aparate,
grupaj orizontal + vertical Ramă pentru 5 aparate, grupaj orizontal + vertical

Ramă pentru 1 aparat
Ramă pentru 4 aparate,
grupaj orizontal + vertical

Ramă pentru 2 aparate,
grupaj orizontal + vertical

Priză R+TV
Termostat de cameră
cu buton rotativ

Întrerupător – detector 
de mişcare헓acţionat în 
infraroşu cu releu

Întrerupător pentru 
jaluzele Priză comunicaţii datePriză R+TV+SAT

Întrerupător – detector 
de mişcare헓acţionat în 
infraroşu cu triac
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Swing®
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 Întrerupător simplu, monopolar   3557-A01440 3557G-A00651 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător cap scară   3557-A06440 3557G-A00651 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător cruce (intermediar)   3557-A07440 3557G-A00651 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător cap scară cu lampă orientare*   3557-A06440 3557G-A00653 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător simplu, monopolar cu lampă orientare*    3557-A01440 3557G-A00653 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător simplu, bipolar (1sens) cu lampă de control*    3557-A02442 3557G-A00653 ..  3901J-A000 .. ..
 Cruce (intermediar) cu lampă de orientare*   3557-A07440 3557G-A00653 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător dublu (1 sens)    3557-A05440 3557G-A00652 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător dublu cu lampă de orientare*   3557-A05440 3557G-A00654 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător cap scara / cap scară   3557-A52440 3557G-A00652 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător cititor de cartelă헓hotel   3558-A92442 3558G-A00700 ..  3901J-A000 .. ..
 Buton de sonerie, marcat cu simbol    3557-A80440 3557G-A00680 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător simplu monopolar cu revenire   3557-A80440 3557G-A00651 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător simplu monopolar cu revenire, cu lampă de orientare*  3557-A80440 3557G-A00653 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva   3557-A88440 3557G-A00662 ..  3901J-A000 .. ..
 acţionării simultane în ambele sensuri
 Dimer cu buton rotativ    6514-0-0111, 6515-0-0704, 3294G-A00125 ..  3901J-A000 .. ..
     6512-0-0057
 Termostat de cameră cu buton rotativ    3292U-A00003 3292G-A10101 ..  3901J-A000 .. ..
 Senzor de temperatura de perete    3292U-A90100 
 Întrerupător – detector de mişcare헓acţionat în infraroşu, cu element de comutare – triac  3299G-A12180 ..  3901J-A000 .. ..
 Întrerupător – detector de mişcare헓acţionat în infraroşu, cu element de comutare – releu  3299G-A22180 ..  3901J-A000 .. ..
 Lampă de veghe, culoare alb   3917U-A00050 5016G-A00070 ..  3901J-A000 .. ..
 Modul orb      3902G-A00001 ..  3901J-A000 .. .. 

 Priză SCHUKO® dubla cu protecţie copil    5512J-C03459 ..
 Priză SCHUKO® cu protecţie copil    5518G-A03459 ..  3901J-A000 .. ..

 Priză R+TV+Satelit    5011-A3303 5011G-A00300 ..  3901J-A000 .. ..
 Priză telefon    5013U-A01103 5013G-A00213 ..  3901J-A000 .. ..
 Priză comunicaţii date    
 Suport pentru fixarea conectorilor J 12-6 CAT.3   1228.01 RJ 12-6 5014G-A01018 ..  3901J-A000 .. .. 
 Suport pentru fixarea conectorilor J 45-8 CAT 5e   1208.10 RJ 45-8      
 Conector audio Negru   1479190-3
  Roşu   1479191-3

Observaţii:
*  Lămpile de orientare şi control 

nu sunt incluse în codurile aparatelor

1. Selectaţi denumirea mecanismului dorit din coloana 1
2. Notaţi codul corespunzător, menţionat în coloana 2
3. Alegeţi designul dorit. Găsiţi codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

 Rame      
 Adăugaţi codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit  pentru 1 aparat     3901J-A00010 ..
   pentru 2 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901J-A00020 ..
   pentru 3 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901J-A00030 ..
   pentru 4 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901J-A00040 ..
   pentru 5 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901J-A00050 ..

 Culoarea ramelor  alb        B1
 Indicaţi culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea   crem        C1
 corespondenţă  ivoire        C2
   capuccino        C3
   gri argintiu        S1
   caramiziu        R3 
   titan        08 
   sampanie        33 

 Culoarea clapetei aparatului  alb    B1
 Indicaţi culoarea dorită, adăugând la codul clapetei litera corespunzătoare ivoire    C2

1. 2. 3.  4.

Denumire aparat Codul mecanismului Codul clapetei  Codul ramei

Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază
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Variante de design Tango®

Ramă pentru 1 - 5 aparate, grupaj orizontal 
Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj verticalRamă헓pentru 1 aparat

Priză SCHUKO® 
dublă cu protect,ie 
copil

Întrerupător simplu /
cu revenire

Întrerupător simplu / 
cu revenire, 
cu헓lampă de orientare

Întrerupător simplu / 
cu revenire,
cu port-etichetă

Întrerupător simplu / 
cu revenire, 
cu port-etichetă 
şi lampă de orientare

Întrerupător simplu, 
bipolar (1헓sens) 
cu lampă de control

Întrerupător cu 3 poli
cu lampă헓de control

Întrerupător dublu / 
cu revenire

Dimer acţionat prin 
atingereDimer cu buton rotativ

Întrerupător cititor 
de cartelă헓hotel

Întrerupător – detector 
de mişcare헓acţionat în 
infraroşu

Întrerupător – detector 
de mişcare헓acţionat în 
infraroşu

Întrerupător pentru 
jaluzele

Întrerupător pentru 
jaluzele, cu comandă 
fără fi r 

Temporizator Comfort 
Busch-Timer®

Termostat de cameră
cu buton rotativ

Termostat de 
cameră + temporizator 
săptămânal

Priză R+TVPriză de comunicaţii

Regulator turaţie 
ventilator Temporizator mecanic

Potenţiometru de 
volum

Temporizator 
săptămânal

Priză SCHUKO® simplă, 
cu protect,ie copil

Priză SCHUKO® 
simplă cu capac 
de protect,ie,
cu protect,ie copilPriză R+TV+SAT

Priză헓SCHUKO® 
simplă cu protecţie 
la supratensiuni,
cu protect,ie copil

Priză telefon pentru 
1 post / 2 posturi Lampă de veghe



Variante de design Neo®, Neo® Tech

Întrerupător simplu / 
cu revenire, cu lampă
de orientare

Întrerupător cu 3 poli
cu lampă de control

Întrerupător dublu / 
cu revenire cu lampă
de orientare

Întrerupător cititor
de cartelă hotel

Întrerupător
rotativ cu 3 poziţii

Întrerupător dublu / 
cu revenire
cu port-etichetă
cu lampă de orientare

Întrerupător simplu / 
cu revenire,
cu port-etichetă
cu lampă de orientare

Numai în design Neo®

Numai în design Neo® Numai în design Neo® Numai în design Neo®

Numai în design Neo®

Numai în design Neo® Numai în design Neo®

Numai în design Neo® Numai în design Neo® Numai în design Neo®

Dimer cu buton 
rotativ

Dimer acţionat
prin atingere 

Regulator
turaţie ventilator

Întrerupător / 
detector de mişcare 
acţionat în infraroşu

Întrerupător
pentru jaluzele

Întrerupător
pentru jaluzele,
cu comandă fără fir

Temporizator 
mecanic

Priză R+TV Priză R+TV+SAT Priză de comunicaţii  Lampă de veghe
Temporizator Comfort 
Busch-Timer®

Termostat de cameră 
cu buton rotativ

Termostat de cameră 
+ temporizator 
săptămânal

Capac
Priză SCHUKO® simplă,
cu protecţie copil

Priză SCHUKO® simplă,
cu protecţie copil
cu port-etichetă

Priză SCHUKO® dublă, 
cu protecţie copil

Rame pentru asamblare orizontală şi verticală pentru 1 - 5 poziţii
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Întrerupător simplu 3559-A01445 3558A-A651 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu헓cu lampă de orientare* 3559-A01445 3558A-A653 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu cu port-etichetă și lampă de헓orientare* 3559-A01445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu헓cu port-etichetă 3559-A01445 3558A-A00620 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu cu borna헓cu lampă de control* 3559-A21445 3558A-A653 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu cu borna, cu port-etichetă, lampă de control* 3559-A21445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu, bipolar (1sens)헓cu lampă de control* 3559-A02445 3558A-A655 . 3901A-B .. .

Întrerupător cu 3 poli cu lampă de control* 1011-0-0816 CZ 3558A-A00933 . 3901A-B .. .

Întrerupător dublu 3559-A05445 3558A-A652 . 3901A-B .. .

Cap scară (2 sensuri) 3559-A06445 3558A-A651 . 3901A-B .. .

Cap scară (2 sensuri), lampă de orientare* 3559-A06445 3558A-A653 . 3901A-B .. .

Cap scară (2 sensuri),헓cu port-etichetă, lampă de orientare* 3559-A06445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Cap scară (2 sensuri), cu port-eticheta 3559-A06445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Întrerupator cap scară (1x2 sensuri), lampa de orientare sau control 3559-A25445 3558A-A653 . 3901A-B .. .

Întrerupator cap scară (1x2 sensuri), cu port-etichetă, lampa de orientare şi control 3559-A25445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Cap scară / Cap scară헓(2x2 sensuri) 3559-A52445 3558A-A652 . 3901A-B .. .

Întrerupător cap scară / cap scară cu revenire 3559-A53445 3558A-A652 . 3901A-B .. .

Cruce (intermediar) 3559-A07445 3558A-A651 . 3901A-B .. .

Cruce (intermediar), lampă de orientare* 3559-A07445 3558A-A653 . 3901A-B .. .

Cruce (intermediar), lampă de orientare*헓cu port-etichetă 3559-A07445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Întrerupător dublu cu revenire 3559-A87445 3558A-A652 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu cu revenire 3559-A91445 3558A-A651 . 3901A-B .. .

Întrerupător simplu cu revenire헓lampă de orientare sau control* 3559-A91445 3558A-A653 . 3901A-B .. .

Întrerupator simplu cu revenire, cu port-etichetă 3559-A91445 3558A-A00620 . 3901A-B .. .

Întrerupator simplu cu revenire lampă de orientare sau control, cu port-etichetă* 3559-A91445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Întrerupător dublu cu revenire 3559-A86445 3558A-A651 . 3901A-B .. .

Întrerupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control* 3559-A86445 3558A-A653 . 3901A-B .. .

Întrerupător dublu cu revenire, cu port-eticheta 3559-A86445 3558A-A00620 . 3901A-B .. .

Întrerupător dublu cu revenire, cu port-eticheta, cu lampă de orientare sau control* 3559-A86445 3558A-A610 . 3901A-B .. .

Întrerupător cititor de cartelă헓hotel 3559-A92445 3559A-A00700 . 3901A-B .. .

Busch-Dimmer® cu buton rotativ,헓230헓V,헓230헓V~,헓60헓-헓600 W 6515-0-0704 3294A-A123 . 3901A-B .. .

Busch-Dimmer® cu buton rotativ,헓lămpi cu halogen 230헓V și lămpi 6512-0-0057 3294A-A123 . 3901A-B .. .
cu halogen cu transformator,헓230헓V~,헓20헓-헓500헓W/VA

Busch-Dimmer® acţionat prin헓atingere 230헓V~,헓20헓-헓500헓W/VA 6560-0-1205 3299A-A100 . 3901A-B .. .

Întrerupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva 3559-A88445 3558A-A662 . 3901A-B .. . 
acţionării simultane în ambele sensuri

Întrerupător (2x 1) pentru jaluzele 3559-A89445 3558A-A662 . 3901A-B .. .

1. Selectaţi denumirea mecanismului dorit din coloana 1       2. Notaţi codul corespunzător, menţionat în coloana 2

3. Alegeţi designul dorit. Găsitţi codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

 Rame      

 Adăugaţi codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit  pentru 1 aparat     3901A-B 10 .

   pentru 2 aparate, grupaj orizontal    3901A-B 20 .

   pentru 3 aparate, grupaj orizontal    3901A-B 30 .

   pentru 4 aparate, grupaj orizontal    3901A-B 40 .

   pentru 5 aparate, grupaj orizontal    3901A-B 50 .

   pentru 2 aparate, grupaj vertical    3901A-B 21 .

   pentru 3 aparate, grupaj vertical    3901A-B 31 .

    pentru 4 aparate, grupaj vertical    3901A-B 41 .

    

 Culoarea ramelor  alb       B

 Indicaţi culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea   gri        S

 corespondenţă  ivoire       C

   bej       D

   maro       H

   gri fumuriu       S2

   grena pastel      R2

 Culoarea clapetei aparatului  alb    B

 Indicaţi culoarea dorită, adăugând la codul clapetei litera corespunzătoare gri     S

   ivoire    C

   bej    D

   maro    H

   gri fumuriu    S2

   grena pastel   R2

1. 2. 3.  4.

Denumire aparat Codul mecanismului Codul clapetei  Codul ramei

Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază
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Întrerupător pentru jaluzele comandă헓fără fir 6410-0-0378 3299A-A110 . 3901A-B .. .

Temporizator Comfort Busch-Timer® 6410-0-0373 3299A-A40100  . 3901A-B .. .

Întrerupător-detector de mișcare acţionat în infraroșu,  3299A-A12180 . 3901A-B .. .
cu element de comutare – triac, unghi de detectie 180°

Întrerupător-detector de mișcare acţionat în infraroșu,  3299A-A22180 . 3901A-B .. .
cu element de comutare – releu, unghi de detectie 180°

Întrerupător-detector de mișcare acţionat în infraroșu,  3299A-A12100 . 3901A-B .. .
cu element de comutare – triac, unghi de detectie 120°

Întrerupător-detector de mișcare acţionat în infraroșu,  3299A-A22100 . 3901A-B .. .
cu element de comutare – releu, unghi de detectie 120°

Temporizator mecanic 1043-0-0124 3294A-A00160  . 3901A-B .. .

Temporizator săptămânal 3292U-A00003 3292A-A20301 . 3901A-B .. .

Termostat de cameră cu buton rotativ 3292U-A90100 3292A-A10101 . 3901A-B .. .

Senzor temperatură dusumea (pentru 3292A-A10101 ..) 3292U-A90100

Termostat de cameră + temporizator săptămânal 3292U-A00003 3292A-A10301 . 3901A-B .. .

Senzor temperatură dusumea (pentru 3292A-A10301 ..) 3292U-A90100

Potenţiometru de volum livrabil numai pentru culorile B, C, S, D  5016A-A10100 . 3901A-B .. .

Regulator turaţie ventilator 3994U-A00130 3294A-A00130 . 3901A-B .. .

Lampă de veghe, culoare alb 3917U-A00050 5016A-A00070 . 3901A-B .. .

Lampă de orientare, culoare ORANJ 3916-12221
 culoare VERDE 3916-12222
 culoare ALBASTRU DESCHIS 3916-12223

Lampă de control, culoare ORANJ 3916-22221

Priză SCHUKO® simplă  5518A-A3449 . X 3901A-B .. .

Priză SCHUKO® cu protecţie헓copil  5518A-A3459 . X 3901A-B .. .

Priză SCHUKO® cu capac  5518A-A3489 . X 3901A-B .. .

Priză SCHUKO® cu protecţie헓și capac  5518A-A3499 . X 3901A-B .. .

Priză SCHUKO® dubla  5512A-3449 .

Priză SCHUKO® dubla cu protecţie헓copil  5512A-3459 .

Priză telefon pentru 1 post 5013U-A01103 5013A-A00213 . 3901A-B .. .

Priză telefon pentru 2 posturi 5013U-A01105 5013A-A00215 . 3901A-B .. .

Priză Radio헓+ TV intermediară (7헓db) 5011-A3607 5011A-A00300 . 3901A-B .. . 

Priză Radio헓+ TV intermediară (10헓db) 5011-A3610 5011A-A00300 . 3901A-B .. .

Priză Radio헓+ TV intermediară (14헓db) 5011-A3614 5011A-A00300 . 3901A-B .. .

Priză Radio헓+ TV de capăt 5011-A3503 5011A-A00300 . 3901A-B .. .

Priză Radio헓+ TV헓+헓Satelit 5011-A3303 5011A-A00300 . 3901A-B .. .

Priză de comunicaţii R302518, R302780 5014A-A100 . 3901A-B .. .

Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 1 conector cu헓6 sau 8 poli RJ-45  5014A-B1017

Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 2 conectori cu헓6 sau 8 poli RJ-45  5014A-B1018

Cap scară IP 44 complet,헓inclusiv ramă**  3558A-06940 .

Întrerupător IP 44 dublu,헓monopolar,헓complet헓inclusiv ramă**  3558A-05940 .

Cap scară / cap scară IP 44 complet,헓inclusiv ramă**  3558A-52940 .

Cruce (intermediar) IP 44 complet,헓inclusiv ramă**  3558A-07940 .

Întrerupător IP 44 simplu, cu revenire,헓complet,헓inclusiv ramă**  3558A-86940 .

Priză SCHUKO® IP 44 cu capac**  5518A-3989 .

Priză SCHUKO® IP 44 cu protecţie copil, cu헓capac**  5518A-3999 .

Observaţii:

*  Lampă de orientare şi control nu sunt incluse 
in codurile aparatelor

**  IP 44 livrabil numai pentru culorile B, C, S, D, R2, S2

1. 2. 3.  4.

Denumire aparat Codul mecanismului Codul clapetei  Codul ramei
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 1.  2.  3. Codul clapetei   4. Codul ramei 
 Denumire aparat  Codul  Neo® Tech  Neo® Neo® Tech  Neo®

   mecanismului

 Întrerupător simplu cu lampă de orientare*  3559-A01445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
  Întrerupător simplu cu port-etichetă și lampă de orientare*  3559-A01445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu borna N cu lampă de control*  3559-A21445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu borna N cu lampă de control*,    3559-A21445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 cu port-etichetă
  Întrerupător cap scară (1x2 sensuri)  3559-A25445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător cap scară (1x2 sensuri), cu port-etichetă  3559-A25445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 Întrerupător simplu, bipolar (1sens) cu lampă de control*  3559-A02445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător simplu, bipolar (1sens) cu lampă de control*,   3559-A02445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 cu port-etichetă
 Întrerupător tripolar cu lampă de control*  1011-0-0816 CZ   3559M-A00933 ..    3901M-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu lampă de orientare*  3559-A05445 3559M-A00652 .. 3559M-A00652 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu lampă de orientare*, cu port-etichetă   3559-A05445   3559M-A00615 ..    3901M-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri) cu lampă de orientare*  3559-A06445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri) cu lampă de orientare*, cu port-etichetă 3559-A06445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 Cap scară / Cap scară (2x2 sensuri)  3559-A52445 3559M-A00652 .. 3559M-A00652 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Cap scară / Cap scară (2x2 sensuri), cu port-etichetă   3559-A52445   3559M-A00615 ..    3901M-A00 ... ..
 Întrerupător cap scară / cap scară cu revenire   3559-A53445 3559M-A00652 .. 3559M-A00652 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător cap scară / cap scară cu revenire, cu port-etichetă  3559-A53445   3559M-A00615 ..    3901M-A00 ... ..
 Cruce (intermediar) cu lampă de orientare*  3559-A07445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Cruce (intermediar) cu lampă de orientare*, cu port-etichetă  3559-A07445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control* 3559-A86445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control*, 3559-A86445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 cu port-etichetă
 Întrerupător dublu cu revenire  3559-A87445 3559M-A00652 .. 3559M-A00652 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, cu port-etichetă  3559-A87445   3559M-A00615 ..    3901M-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu revenire lampă de orientare sau control* 3559-A91445 3559M-A00651 .. 3559M-A00651 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..

1. Selectaţi denumirea mecanismului dorit din coloana 1

2. Notaţi codul corespunzător, menţionat în coloana 2

3. Alegeţi designul dorit. Găsitţi codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

 Rame     Neo® Tech Neo® 

 Adăugaţi codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit  pentru 1 aparat     3901M-A50 110 ..  3901M-A00 1 10 ..
   pentru 2 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901M-A50 120 ..  3901M-A00 120 ..
   pentru 3 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901M-A50 130 ..  3901M-A00 130 ..
   pentru 4 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901M-A50 140 ..  3901M-A00 140 ..
   pentru 5 aparate, grupaj orizontal / vertical   3901M-A50 150 ..  3901M-A00 150 ..

 Culoarea ramelor  Neo® 
 Indicaţi culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea  alb         03
 corespondenţă  alb fresh         01
   albastru fresh         41
   verde fresh         42
   portocaliu fresh         43
   gri fresh         44

   Neo® Tech 
   titan       08 
   teracota       35 
   oţel       36 
   onyx       37 

 Culoarea clapetei aparatului  Neo® 
 Indicaţi culoarea dorită, adăugând la codul clapetei cifrele   alb / alb fresh    01 
 corespunzătoare utilizând următoarea corespondenţă  alb / albastru fresh    41 
   alb / verde fresh    42 
   alb / portocaliu fresh    43 
   alb / gri fresh    44
   grafit / alb fresh    61

   Neo® Tech 
   oţel / teracota  71 
   titan / onyx  72 
   oţel / titan  73 
   onyx / titan  74

Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază
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 1.  2.  3. Codul clapetei   4. Codul ramei 
 Denumire aparat  Codul  Neo® Tech  Neo® Neo® Tech  Neo®

   mecanismului
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 Întrerupător simplu cu revenire lampă de orientare sau control* 3559-A91445   3559M-A00610 ..    3901M-A00 ... ..
 cu port-etichetă
 Întrerupător cititor de cartelă hotel  3559-A92445 3559M-A00700 ..** 3559M-A00700 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Regulator turaţie ventilator  3294U-A00130   3294M-A00130 ..      3901M-A00 ... ..
 Busch-Dimmer® rotativ,헓pentru헓becuri cu incandescenţă,헓  6515-0-0704   3294M-A00123 ..    3901M-A00 ... ..
 lămpi헓cu halogen 230헓V,헓230헓V~,헓60헓-헓600헓W 
 Busch-Dimmer® rotativ,헓pentru헓becuri cu incandescenţă,헓헓  6512-0-0057   3294M-A00123 ..    3901M-A00 ... ..
 lămpi헓cu halogen 230 V și lămpi cu헓halogen cu transformator,
 230헓V~,헓20헓-헓500 W/VA
 Busch-Dimmer® acţionat prin apăsare헓cu memorie   6560-0-1205 3299M-A00100 .. 3299M-A00100 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 pentru nivelul Intensităţii luminoase,헓lămpi cu헓Halogen 230헓V
 și lămpi cu halogen cu transformator,헓230헓V~,헓20헓-헓500헓W/VA
 Întrerupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva 3559-A88445 3559M-A00662 .. 3559M-A00662 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 acţionării simultane în ambele sensuri
 Întrerupător (2x 1) pentru jaluzele   3559-A89445 3559M-A00662 .. 3559M-A00662 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Întrerupător pentru jaluzele헓cu comandă fără fir  6410-0-0378 3299M-A00110 .. 3299M-A00110 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Busch-Jalousiecontrol®

 Întrerupător-detector de mișcare헓acţionat în infraroșu,     3299M-A12180 ..**    3901M-A00 ... ..
 cu element헓de comutare – triac
 Întrerupător-detector de mișcare헓acţionat în infraroșu,   3299M-A22180 ..** 3299M-A22180 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 cu element헓de comutare – releu
 Termostat de cameră cu buton rotativ   3292U-A00003   3292M-A10101 ..    3901M-A00 ... ..
 Senzor temperatură dusumea (pentru 3292M-A10101 ..)  3292U-A90100
 Termostat de cameră +헓temporizator săptămânal  3292U-A00003 3292M-A10301 ..** 3292M-A10301 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Senzor temperatură dusumea (pentru 3292M-A10300 ..)  3292U-A90100
 Întrerupător rotativ cu 3 poziţii  1101-0-0918   3294M-A00170 ..    3901M-A00 ... ..
 Temporizator mecanic  1043-0-0124   3294M-A00160 ..    3901M-A00 ... ..
 Temporizator Comfort Busch-Timer®  6410-0-0373 3299M-A40100  .. 3299M-A40100  .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Lampă de veghe, culoare alb  3917U-A00050 5016M-A00070 ..** 5016M-A00070 ..** 3901M-A00 … .. 3901M-A00 … ..
 Lampă de orientare, culoare ORANJ  3916-12221
                                 culoare VERDE  3916-12222
                                 culoare ALBASTRU DESCHIS  3916-12223
 Lampă de control, culoare ORANJ  3916-22221

 Priză SCHUKO® cu protecţie copil   5518M-A03459 .. 5518M-A03459 .. 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Priză SCHUKO® cu protecţie copil, cu port-etichetă     5518M-A03452 ..    3901M-A00 ... ..
 Priză SCHUKO® dubla cu protecţie copil     5512M-C03459 ..

 Priză Radio헓+헓TV intermediară (7헓dB)  5011-A3607 5011M-A00300 ..** 5011M-A00300 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV intermediară (10헓dB)  5011-A3610 5011M-A00300 ..** 5011M-A00300 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV intermediară (14헓dB)  5011-A3614 5011M-A00300 ..** 5011M-A00300 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV de capăt  5011-A3503 5011M-A00300 ..** 5011M-A00300 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV헓+헓Satelit  5011-A3303 5011M-A00300 ..** 5011M-A00300 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..

 Priză de comunicaţii, RJ 12-6 Cat. 3  1228.01 RJ 12-6 5014M-A00100 ..** 5014M-A00100 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Priză de comunicaţii, RJ 45-8 Cat. 5e/u, RJ 45-8 Cat. 5e/s  R302518, R302780 5014M-A00100 ..** 5014M-A00100 ..** 3901M-A00 ... .. 3901M-A00 ... ..
 Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 1 conector   5014M-B01017 .. 5014M-B01017 ..
 cu 6 sau 8 poli
 Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 2 conectori   5014M-B01018 .. 5014M-B01018 ..
 cu 6 sau 8 poli

Observaţii:
*  Lampa de orientare şi control nu este inclusă în codul aparatelor
**  Livrabil numai pentru culorile 03 alb, 61 grafit (design Neo®) 

și pentru culorile 08 titan, 36 oţel, 37 onyx (design Neo® Tech)
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Termostat de cameră 
cu buton rotativ

Termostat de cameră 
+ temporizator 
săptămânal

Întrerupător rotativ 
cu 3 poziţii Temporizator mecanic

Potenţiometru de 
volum

Regulator turaţie 
ventilator

Întrerupător – detector 
de mişcare헓acţionat 
în infraroşu

Întrerupător pentru 
jaluzele, cu comandă 
fără fi r 

Temporizator Comfort 
Busch-Timer®

Întrerupător pentru 
jaluzele

Întrerupător cititor 
de cartelă hotelDimer cu buton rotativ

Temporizator 
săptămânal

Dimer acţionat prin 
atingere

Întrerupător dublu / 
cu revenire

Întrerupător cu 3 poli
cu lampă헓de control

Întrerupător simplu / 
cu revenire, 
cu헓port-etichetă 

Întrerupător simplu / 
cu revenire, 
cu헓lampă de orientare

Întrerupător simplu /
cu revenire

Întrerupător simplu, 
bipolar (1헓sens) 
cu lampă de control

Întrerupător simplu 
acţionat prin atingere, 
cu comandă fără fi r

Priză R+TV
Priză date 
pentru 1, 2 posturi

Priză telefon
pentru 
1 post / 2 posturi

Priză SCHUKO® simplă
cu capac de protect,ie,
cu protect,ie copil

Priză SCHUKO® 
simplă
cu protect,ie copilLampă de veghePriză R+TV+SAT

Priză SCHUKO® dublă,
cu protect,ie copil

Ramă pentru 1 - 5 aparate, grupaj orizontal 
Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj vertical Ramă pentru 1 aparat



Instalaţii electrice moderne | Variante de design Time®, Time® Arbo | 27

Variante de design Time®, Time® Arbo

Întrerupător dublu / 
cu revenire

Întrerupător cu 3 poli
cu lampă헓de control

Întrerupător simplu / 
cu revenire, 
cu헓port-etichetă 

Întrerupător simplu /
cu revenire

Întrerupător simplu, 
bipolar (1헓sens) cu 
lampă de control

Întrerupător simplu / 
cu revenire, 
cu헓lampă de 
orientare

Întrerupător simplu 
acţionat prin atingere, 
cu comandă fără fi r

Întrerupător – 
detector de mişcare헓
acţionat în infraroşu

Întrerupător pentru 
jaluzele,
cu comandă fără fi r 

Temporizator Comfort 
Busch-Timer®

Întrerupător pentru 
jaluzele

Întrerupător cititor 
de cartelă hotel

Dimer cu buton 
rotativ

Temporizator 
săptămânal

Dimer acţionat prin 
atingere

Termostat de cameră 
cu buton rotativ

Termostat de 
cameră +
temporizator 
săptămânal

Întrerupător rotativ 
cu 3 poziţii Temporizator mecanic

Potenţiometru 
de volum

Regulator turaţie 
ventilator

Priză R+TV
Priză date 
pentru 1, 2 posturi

Priză telefon
pentru 
1 post / 2 posturi

Priză SCHUKO® 
simplă
cu capac de protect,ie,
cu protect,ie copilPriză R+TV+SAT Lampă de veghe

Priză SCHUKO® 
simplă
cu protect,ie copil

Ramă pentru 1 - 5 aparate, grupaj orizontal 
Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj vertical 

Priză SCHUKO® 
dublă
cu protect,ie copil

Time® Arbo
Ramă pentru 1 - 4 aparate, grupaj orizontal 
Ramă pentru 1 - 3 aparate, grupaj vertical 



1. Selectaţi denumirea mecanismului dorit din coloana 1       2. Notaţi codul corespunzător, menţionat în coloana 2

3. Alegeţi designul dorit. Găsitţi codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

 Rame      

 Adăugaţi codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit  pentru 1 aparat     3901E-A00 110 ..
   pentru 2 aparate, grupaj orizontal    3901E-A00 120 ..
   pentru 3 aparate, grupaj orizontal    3901E-A00 130 ..
   pentru 4 aparate, grupaj orizontal    3901E-A00 140 ..
   pentru 5 aparate, grupaj orizontal    3901E-A00 150 ..
   pentru 2 aparate, grupaj vertical    3901E-A00 121 ..
   pentru 3 aparate, grupaj vertical    3901E-A00 131 ..
    pentru 4 aparate, grupaj vertical    3901E-A00 141 ..

 Culoarea ramelor  alb / alb translucid       01
 Indicaţi culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea corespondenţă alb / alb        03
   alb / gri translucid       04
   caramel / gri translucid       07
   ivoire / alb translucid       21
   agava / alb translucid       22
   carmin / gri translucid       24
   cafea         25
 
 Culoarea clapetei aparatului  alb / alb translucid  01
 Indicaţi culoarea dorită, adăugând la codul clapetei cifra   alb / alb   03
 corespunzătoare  alb / gri translucid  04
   caramel / gri translucid  07
   ivoire / alb translucid  21
   agava / alb translucid  22
   carmin / gri translucid  24
   cafea    25

Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază

 Întrerupător simplu  3559-A01445 3558E-A00651 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu lampă de orientare*  3559-A01445 3558E-A00653 ..  3901E-A00 ... ..
  Întrerupător simplu헓cu port-etichetă  3559-A01445 3558E-A00610 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu bornă N, lampă de control*  3559-A21445 3558E-A00653 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupator cap scară (1x2 sensuri)   3559-A25445 3558E-A00653 ..  3901E-A00 ... ..
  Întrerupător simplu, bipolar (1 sens), cu헓lampă de헓control*  3559-A02445 3558E-A00655 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător dublu  3559-A05445 3558E-A00652 ..  3901E-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri)  3559-A06445 3558E-A00651 ..  3901E-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri), lampă헓orientare*  3559-A06445 3558E-A00653 ..  3901E-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri) cu port-etichetă  3559-A06445 3558E-A00610 ..  3901E-A00 ... ..
 Cap scară / cap scară (2x2 sensuri)  3559-A52445 3558E-A00652 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător cap scară / cap scară cu revenire   3559-A53445 3558E-A00652 ..  3901E-A00 ... ..
 Cruce (intermediar)  3559-A07445 3558E-A00651 ..  3901E-A00 ... ..
 Cruce (intermediar), lampă orientare*  3559-A07445 3558E-A00653 ..  3901E-A00 ... ..
 Cruce (intermediar) cu port-etichetă  3559-A07445 3558E-A00610 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire   3559-A86445 3558E-A00651 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control* 3559-A86445 3558E-A00653 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, cu port-eticheta  3559-A86445 3558E-A00610 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, monopolar (1 sens)  3559-A87445 3558E-A00652 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens)  3559-A91445 3558E-A00651 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens),   3559-A91445 3558E-A00653 ..  3901E-A00 ... ..
 lampă헓orientare sau control*
 Întrerupător cu 3 pol cu lampă헓de control  1011-0-0816 CZ 3558E-A00933 ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător cititor de cartelă hotel  3559-A92445 3559E-A00700 ..  3901E-A00 ... ..
 Regulator turaţie ventilator  3294U-A00130 3294E-A00130 ..   3901E-A00 … .. 
 Busch-Dimmer® rotativ,헓pentru헓becuri cu incandescenţă,헓  6515-0-0704 3294E-A00123 ..  3901E-A00 ... ..
 lămpi헓cu halogen 230헓V,헓230헓V~,헓60헓-헓600헓W 
 Busch-Dimmer® rotativ,헓pentru헓becuri cu incandescenţă,헓헓  6512-0-0057 3294E-A00123 ..  3901E-A00 ... ..
 lămpi헓cu halogen 230 V și lămpi cu헓halogen cu transformator, 
 230헓V~,헓20헓-헓500 W/VA
 Busch-Dimmer® acţionat prin apăsare헓cu memorie pentru nivelul 6560-0-1205 3299E-A00100 ..  3901E-A00 ... ..
 Intensităţii luminoase,헓lămpi cu헓Halogen 230헓V și lămpi cu halogen 
 cu transformator,헓230헓V~,헓20헓-헓500헓W/VA
 Dimer acţionat prin atingere   3299E-A11100  ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva 3559-A88445 3558E-A00662 ..  3901E-A00 ... ..
 acţionării simultane în ambele sensuri
 Întrerupător (2x 1) pentru jaluzele  3559-A89445 3559E-A00662  ..  3901E-A00 ... ..

1. 2. 3. 4.

Denumire aparat Codul mecanismului Codul clapetei Codul ramei
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1. 2. 3. 4.

Denumire aparat Codul mecanismului Codul clapetei Codul ramei

 Întrerupător pentru jaluzele헓cu comandă fără fir  6410-0-0378 3299E-A00110 ..  3901E-A00 ... ..
 Busch-Jalousiecontrol®

 Temporizator Comfort Busch-Timer®  6410-0-0373 3299E-A40100  ..  3901E-A00 ... ..
 Întrerupător-detector de mișcare헓acţionat în infraroșu,   3299E-A12100 ..  3901E-A00 ... ..
 cu element헓de comutare – triac
 Întrerupător-detector de mișcare헓acţionat în infraroșu,   3299E-A22100 ..  3901E-A00 ... ..
 cu element헓de comutare – releu
 Temporizator săptămânal  3292U-A00003 3292E-A20301 ..  3901E-A00 ... .. 
 Termostat de cameră +헓temporizator săptămânal  3292U-A00003 3292E-A10301 ..  3901E-A00 ... ..
 Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10301 ..)  3292U-A90100
 Întrerupător rotativ cu 3 poziţii  1101-0-0918 3294E-A00170 ..  3901E-A00 ... ..
 Temporizator mecanic  1043-0-0124 3294E-A00160 ..  3901E-A00 ... ..
 Termostat de cameră cu buton rotativ   3292U-A00003 3292E-A10101 ..  3901E-A00 ... ..
 Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10101 ..)  3292U-A90100
 Potetiomentru de volum   5016E-A10100 ..  3901E-A00 ... ..
 Lampă de veghe, culoare alb  3917U-A00050 5016E-A00070 ..  3901E-A00 … ..
 Lampă de orientare, culoare ORANJ  3916-12221
                                 culoare VERDE  3916-12222
                                 culoare ALBASTRU DESCHIS  3916-12223
 Lampă de control, culoare ORANJ  3916-22221

 Priză SCHUKO® simplă cu protecţie copil   5518E-A03459 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză SCHUKO® simplă cu capac   5518E-A03499 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză SCHUKO® dubla cu protecţie copil   5512E-C03459 .. 

 Priză telefon pentru 1 post  5013U-A01103 5013E-A00213 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză telefon pentru 2 posturi  5013U-A01105 5013E-A00215 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV intermediară (7헓dB)  5011-A3607 5011E-A00300 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV intermediară (10헓dB)  5011-A3610 5011E-A00300 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV intermediară (14헓dB)  5011-A3614 5011E-A00300 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV de capăt  5011-A3503 5011E-A00300 ..  3901E-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV헓+헓Satelit  5011-A3303 5011E-A00300 ..  3901E-A00 ... ..

 Priză de comunicaţii  R302518, R302780 5014E-A00100 ..  3901E-A00 ... ..
 Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 1 conector cu 6 sau 8 poli RJ-45  5014E-B01017 ..  
 Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 2 conectori cu 6 sau 8 poli RJ-45  5014E-B01018 ..  

 Cap scară IP 44 complet   3558E-A06940 03  3901E-A00 941 B
 Întrerupător IP 44 dublu,헓monopolar complet   3558E-A05940 03  3901E-A00 941 B
 Cap scară 헓/헓cap scară IP헓44 complet   3558E-A52940 03  3901E-A00 941 B
 Cruce헓(intermediar) IP헓44 complet   3558E-A07940 03  3901E-A00 941 B
 Întrerupător IP 44 simplu,헓cu revenire, complet   3558E-A86940 03  3901E-A00 941 B
 Întrerupător pentru jaluzele IP 44헓cu interblocare împotriva   3558E-A88943 03  3901E-A00 941 B
 acţionării simultane in ambele헓sensuri
 Priză SCHUKO® IP 44,헓cu헓protecţie copil,헓cu capac   5518E-A03999 03  3901E-A00 941 B

Observaţii:

*  Lampa de orientare şi control nu este inclusă 
în codul aparatelor
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 1.  2.  3. Codul clapetei   4. Codul ramei 

 Denumire aparat  Codul  Time® Arbo  Time® Time® Arbo  Time®

   mecanismului

 Întrerupător simplu  3559-A01445 3558E-A00651 .. 3558E-A00651 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu lampă de orientare*  3559-A01445 3558E-A00653 .. 3558E-A00653 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
  Întrerupător simplu헓cu port-etichetă  3559-A01445 3558E-A00610 .. 3558E-A00610 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu bornă N, lampă de control*  3559-A21445 3558E-A00653 .. 3558E-A00653 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupator cap scară (1x2 sensuri), cu lampă de control   3559-A25445 3558E-A00653 .. 3558E-A00653 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
  Întrerupător simplu, bipolar (1 sens), cu헓lampă de헓control*  3559-A02445 3558E-A00655 .. 3558E-A00655 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător dublu  3559-A05445 3558E-A00652 .. 3558E-A00652 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri)  3559-A06445 3558E-A00651 .. 3558E-A00651 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri), lampă헓orientare*  3559-A06445 3558E-A00653 .. 3558E-A00653 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Cap scară (2 sensuri) cu port-etichetă  3559-A06445 3558E-A00610 .. 3558E-A00610 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Cap scară / cap scară (2x2 sensuri)  3559-A52445 3558E-A00652 .. 3558E-A00652 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător cap scară / cap scară cu revenire   3559-A53445 3558E-A00652 .. 3558E-A00652 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Cruce (intermediar)  3559-A07445 3558E-A00651 .. 3558E-A00651 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Cruce (intermediar), lampă orientare*  3559-A07445 3558E-A00653 .. 3558E-A00653 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Cruce (intermediar) cu port-etichetă  3559-A07445 3558E-A00610 .. 3558E-A00610 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire   3559-A86445 3558E-A00651 .. 3558E-A00651 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, cu lampă de orientare sau control*  3559-A86445 3558E-A00653 .. 3558E-A00653 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, cu port-eticheta   3559-A86445 3558E-A00610 .. 3558E-A00610 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător dublu cu revenire, monopolar (1 sens)  3559-A87445 3558E-A00652 .. 3558E-A00652 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens)  3559-A91445 3558E-A00651 .. 3558E-A00651 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător simplu cu revenire, monopolar (1 sens),   3559-A91445 3558E-A00653 .. 3558E-A00653 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 lampă헓orientare sau control*
 Întrerupător cu 3 pol cu lampă헓de control  1011-0-0816 CZ 3558E-A00933 .. 3558E-A00933 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător cititor de cartelă hotel  3559-A92445 3559E-A00700 .. 3559E-A00700 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Regulator turaţie ventilator  3294U-A00130 3294E-A00130 .. 3294E-A00130 ..  3901F-A50 … ..  3901F-A00 ... ..
 Busch-Dimmer ® rotativ,헓pentru헓becuri cu incandescenţă,헓  6515-0-0704 3294E-A00123 .. 3294E-A00123 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 lămpi헓cu halogen 230헓V,헓230헓V~,헓60헓-헓600헓W 
 Busch-Dimmer® rotativ,헓pentru헓becuri cu incandescenţă,헓헓  6512-0-0057 3294E-A00123 .. 3294E-A00123 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 lămpi헓cu halogen 230 V și lămpi cu헓halogen cu transformator, 
 230헓V~,헓20헓-헓500 W/VA

1. Selectaţi denumirea mecanismului dorit din coloana 1
2. Notaţi codul corespunzător, menţionat în coloana 2
3. Alegeţi designul dorit. Găsitţi codurile corespunzătoare clapetelor și ramelor pe aceeași linie cu mecanismul selectat.

 Rame     Time® Arbo Time® 
 Adăugaţi codul numeric corespunzător tipului de ramă dorit  pentru 1 aparat     3901F-A50 110 ..  3901F-A00 1 10 ..
   pentru 2 aparate, grupaj orizontal    3901F-A50 120 ..  3901F-A00 120 ..
   pentru 3 aparate, grupaj orizontal    3901F-A50 130 ..  3901F-A00 130 ..
   pentru 4 aparate, grupaj orizontal    3901F-A50 140 ..  3901F-A00 140 ..
   pentru 5 aparate, grupaj orizontal       3901F-A00 150 ..
   pentru 2 aparate, grupaj vertical    3901F-A50 121 ..  3901F-A00 121 ..
   pentru 3 aparate, grupaj vertical    3901F-A50 131 ..  3901F-A00 131 ..
    pentru 4 aparate, grupaj vertical       3901F-A00 141 ..
 Culoarea ramelor  Time® 
 Indicaţi culoarea dorită pentru rame utilizând următoarea  alb / alb translucid         01
 corespondenţă  alb / alb         03
   titan         08
   argint nobil         32
   sampanie         33
   antracit         34
   Time® Arbo 
   rama din lemn natur de fag       50
   rama din lemn de anin       51
   rama din lemn de cires       52
   rama din lemn de mahon       53
 Culoarea clapetei aparatului  Time® 
 Indicaţi culoarea dorită, adăugând la codul clapetei cifra   alb / alb translucid    01
 corespunzătoare  alb / alb    03
   titan    08
   argint nobil    32
   sampanie    33
   antracit    34
   Time® Arbo 
   titan  08
   argint nobil  32
   sampanie  33
   antracit  34

Modul de selectare a aparatelor, pentru produsele de bază
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 1.  2.  3. Codul clapetei   4. Codul ramei 
 Denumire aparat  Codul  Time® Arbo  Time® Time® Arbo  Time®

   mecanismului
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 Busch-Dimmer® acţionat prin apăsare헓cu memorie   6560-0-1205 3299E-A00100 .. 3299E-A00100 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 pentru nivelul Intensităţii luminoase,헓lămpi cu헓Halogen 230헓V
 și lămpi cu halogen cu transformator,헓230헓V~,헓20헓-헓500헓W/VA
 Dimer acţionat prin atingere   3299E-A11100  .. 3299E-A11100  .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător dublu (2x 1) pentru jaluzele, cu interblocare împotriva 3559-A88445 3558E-A00662 .. 3558E-A00662 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 acţionării simultane în ambele sensuri
 Întrerupător (2x 1) pentru jaluzele   3559-A89445 3558E-A00662 .. 3558E-A00662 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător pentru jaluzele헓cu comandă fără fir  6410-0-0378 3299E-A00110 .. 3299E-A00110 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Busch-Jalousiecontrol®

 Temporizator Comfort Busch-Timer®  6410-0-0373 3299E-A40100  .. 3299E-A40100  .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Întrerupător-detector de mișcare헓acţionat în infraroșu,   3299E-A12100 .. 3299E-A12100 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 cu element헓de comutare – triac
 Întrerupător-detector de mișcare헓acţionat în infraroșu,   3299E-A22100 .. 3299E-A22100 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 cu element헓de comutare – releu
 Temporizator săptămânal  3292U-A00003 3292E-A20301 .. 3292E-A20301 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Termostat de cameră +헓temporizator săptămânal  3292U-A00003 3292E-A10301 .. 3292E-A10301 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10301 ..)  3292U-A90100
 Întrerupător rotativ cu 3 poziţii  1101-0-0918 3294E-A00170 .. 3294E-A00170 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Temporizator mecanic  1043-0-0124 3294E-A00160 .. 3294E-A00160 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Termostat de cameră cu buton rotativ   3292U-A00003 3292E-A10101 .. 3292E-A10100 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Senzor temperatură dusumea (pentru 3292E-A10101 ..)  3292U-A90100
 Potetiomentru de volum   5016E-A10100 .. 5016E-A10100 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Lampă de veghe, culoare alb  3917U-A00050 5016E-A00070 .. 5016E-A00070 .. 3901F-A50 … .. 3901F-A00 … ..
 Lampă de orientare, culoare ORANJ  3916-12221
                                 culoare VERDE  3916-12222
                                 culoare ALBASTRU DESCHIS  3916-12223
 Lampă de control, culoare ORANJ  3916-22221

 Priză SCHUKO® simplă cu protecţie copil   5518E-A03459 .. 5518E-A03459 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Priză SCHUKO® simplă cu capac   5518E-A03499 .. 5518E-A03499 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Priză SCHUKO® dubla cu protecţie copil     5512F-C03459 ..

 Priză telefon pentru 1 post  5013U-A01103 5013E-A00213 .. 5013E-A00213 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Priză telefon pentru 2 posturi  5013U-A01105 5013E-A00215 .. 5013E-A00215 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..

 Priză Radio헓+헓TV intermediară (7헓dB)  5011-A3607 5011E-A00300 .. 5011E-A00300 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV intermediară (10헓dB)  5011-A3610 5011E-A00300 .. 5011E-A00300 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV intermediară (14헓dB)  5011-A3614 5011E-A00300 .. 5011E-A00300 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV de capăt  5011-A3503 5011E-A00300 .. 5011E-A00300 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Priză Radio헓+헓TV헓+헓Satelit  5011-A3303 5011E-A00300 .. 5011E-A00300 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..

 Priză de comunicaţii  R302518, R302780 5014E-A00100 .. 5014E-A00100 .. 3901F-A50 ... .. 3901F-A00 ... ..
 Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 1 conector   5014E-B01017 .. 5014E-B01017 ..
 cu 6 sau 8 poli RJ-45
 Suport pentru fixarea conectorilor,헓pentru 2 conectori   5014E-B01018 .. 5014E-B01018 ..
 cu 6 sau 8 poli RJ-45

 Cap scară IP 44 complet     3558E-A06940 03    3901F-A00 941 B
 Întrerupător IP 44 dublu,헓monopolar complet     3558E-A05940 03    3901F-A00 941 B
 Cap scară 헓/헓cap scară IP헓44 complet     3558E-A52940 03    3901F-A00 941 B
 Cruce헓(intermediar) IP헓44 complet     3558E-A07940 03    3901F-A00 941 B
 Întrerupător IP 44 simplu,헓cu revenire, complet     3558E-A80940 03    3901F-A00 941 B
 Întrerupător pentru jaluzele IP 44헓cu interblocare împotriva     3558E-A88943 03    3901F-A00 941 B
 acţionării simultane in ambele헓sensuri
 Priză SCHUKO® IP 44,헓cu헓protecţie copil,헓cu capac     5518E-A03999 03    3901F-A00 941 B

Observaţii:

*  Lampa de orientare şi control nu este inclusă 
în codul aparatelor
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