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Pak. Nr ref. Łączniki  (ciąg dalszy)
Łącznik uniwersalny bezgłośny 6 AX – 230 VA

10 0670 13 Możliwe wersje:
- podświetlany lub ze wskaźnikiem 
z plakietką nr ref. 0680 13 (biała) lub 0683 13 
(tytanowa) dostarczany ze wskaźnikiem; 

- łącznik podwójny, przez połączenie 
2 mechanizmów nr ref. 0670 13 i plakietki 
nr ref. 0680 18 (biała) lub 0683 18 (tytanowa).

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem bez zacisku 
neutralnego

1 0670 07 4 A maks. (60 W min.).
Wskaźnik wbudowany w łączniku.

Łącznik krzyżowy – 10 AX
10 0670 06 Może być podświetlany wskaźnikiem 

nr ref. 0676 64 i z klawiszem nr ref. 0680 07 
(biały) lub 0683 07 (tytanowy).
Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.
Zaciski śrubowe.

Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego 
– 40 - 400 W

1 0670 41 Załącza lub wyłącza oświetlenie przez 
dotknięcie palcem.
Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.

Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym 
– 1000 W

1 0670 42 Można połączyć ze sobą maksymalnie 
5 łączników dotykowych.
Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.

Łącznik bezdotykowy z  zaciskiem neutralnym 
– 1000 W

1 0670 49 Włącza lub wyłącza oświetlenie po 
przesunięciu ręki przed łącznikiem. 
Można połączyć ze sobą maksymalnie 
5 łączników bezdotykowych.
Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.

Pak. Nr ref. Łączniki uniwersalne* 

Łącznik uniwersalny 10 AX – 230 VA
10 0670 01 Możliwe wersje:

- podświetlany lub ze wskaźnikiem (str. 86) 
i klawiszem nr ref. 0680 03 (biały) lub
0683 03 (tytanowy);

- łącznik schodowy podwójny, przez połączenie 
2 mechanizmów nr ref. 0670 01 i 1 klawisza 
nr ref. 0680 02 (biały) lub 0683 02 (tytanowy);
- z uchwytem etykiety i wskaźnikiem świetlnym 
oraz klawiszem nr ref. 0680 14 (biały) lub 0683 14 
(tytanowy);
- łącznik potrójny przez połączenie 3 mechanizmów 
nr ref. 0670 01 i klawisza nr ref. 0680 24 (biały) lub 
0683 24 (tytanowy);
- łącznik pięciokrotny  przez połączenie 
5 mechanizmów nr ref. 0670 01 i klawisza 
nr ref. 0680 11 (biały) lub 0683 11 (tytanowy).

Łącznik uniwersalny 16 AX – 230 VA
10 0670 03 Możliwe wersje:

- podświetlany lub ze wskaźnikiem (str. 86) 
i klawiszem nr ref. 0680 03 (biały) lub
0683 03 (tytanowy);

- łącznik podwójny, przez połączenie
2 mechanizmów nr ref. 0670 03 i klawisza
nr ref. 0680 02 (biały) lub 0683 02 (tytanowy);
- z uchwytem etykiety i wskaźnikiem (str. 86) 
i klawiszem nr ref. 0680 14 (biały) lub 0683 14 
(tytanowy);
- łącznik potrójny przez połączenie 3 mechanizmów 
nr ref. 0670 03 i klawisza nr ref. 0680 24 (biały) lub 
0683 24 (tytanowy);
- łącznik pięciokrotny przez połączenie 
5 mechanizmów nr ref. 0670 03 i klawisza 
nr ref. 0680 11 (biały) lub 0683 11 (tytanowy).

Łącznik uniwersalny, dźwigienkowy 6 AX – 230 VA
10 0670 16 Możliwe wersje:

- podświetlany lub ze wskaźnikiem z plakietką 
nr ref. 0680 10 (biała) lub 0683 10 (tytanowa) 
dostarczana w komplecie z lampką;

- łącznik podwójny, przez połączenie
2 mechanizmów nr ref. 0670 16 i plakietki 
nr ref. 0680 19 (biała) lub 0683 19 (tytanowa).

Łącznik uniwersalny typu „PUSH” 6 AX – 230 VA
10 0670 15 Stosowany z plakietką nr ref. 0680 15 (biała) 

lub 0683 15 (tytanowa).
Zaciski śrubowe.

CelianeTM

Łączniki uniwersalne, dotykowe, bezdotykowe

0670 16 (Bambusowy) 0670 13 (Mika)2 x 0670 01 (Aluminium)0670 01 (Drewno Mahoń)

Tabela doboru:  mechanizmów i klawiszy/plakietek (str. 48 do 59), puszek, uchwytów i ramek (str. 60 do 69)

Schematy podłączeń (str. 87)

0670 42 (Szkło Grafitowe)

* Łącznik uniwersalny – może być wykorzystany jako schodowy lub jednobiegunowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym


