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Schakelen, dimmen en zonwering zonder bediening

TRM690G

Inbouwactor voor schakelen, 2 draads

Compacte schakel-inbouwmodule 200 W, waarbij enkel de fase- en schakeldraad nodig zijn (alleen voor
dimbare belastingen). De module kan bijvoorbeeld direct achter een bestaande wisselschakelaar
ingebouwd worden.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  2-draads,  2-v in,  1-v 230 V 4 A uit TRM690G

TRM693G

Inbouwactor voor schakelen, 3 draads

Compacte schakel-inbouwmodule 3 A AC1, waarbij fase-, schakel- en nuldraad nodig zijn.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  3-draads,  2-v in,  1-v relais 230 V uit TRM693G

TRM694G

Inbouwactor voor schakelen, potentiaalvrij

Compacte schakel-inbouwmodule 4 A AC1, die naast de fase en nulaansluiting beschikt over een
potentiaalvrij contact. Bijvoorbeeld bruikbaar voor het schakelen van andere spanningen dan 230 V~.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  2-draads,  2-v in,  1-v pot.vrij contact uit TRM694G

TRM691E

Inbouwactor voor dimmen, 2 draads

Compacte dim-inbouwmodule 200 W, waarbij enkel de fase- en schakeldraad nodig zijn (alleen voor
dimbare belastingen). Deze kan bijvoorbeeld direct achter een bestaande wisselschakelaar ingebouwd
worden. O.a. geschikt voor gloei-, halogeen-, retrofit ledlampen en elektronische trafo's.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  2-draads,  2-v in,  1-v dimmer 230 V 200 W uit TRM691E

TRM692G

Inbouwactor voor zonwering

Compacte inbouwmodule 3 A, voor het aansturen van rolluiken of jaloezieën.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  4-draads,  2-v in,  1-v jaloezie/rolluik 230 V,  3A uit TRM692G

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. 
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
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http://www.hager.nl/?artnr=TRM690G
http://www.hager.nl/?artnr=TRM693G
http://www.hager.nl/?artnr=TRM694G
http://www.hager.nl/?artnr=TRM691E
http://www.hager.nl/?artnr=TRM692G


Schakelen, dimmen en zonwering zonder bediening

TRC270D

Tussenstekker voor schakelen

Voor in een wandcontactdos om apparaten mee te schakelen, 16 A AC1.

Omschrijving Bestelnr.

KNX RF schakelactor tussenstekker 16 A,  quicklink TRC270D

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. 
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
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http://www.hager.nl/?artnr=TRC270D


Schakelen, dimmen en zonwering met bediening
(drukknoppen en bewegingsmelders)

TRM690G

Schakelactor met pulsdrukker

Combinatie van inbouwactor en pulsdrukker voor het schakelen van verlichting tot:
- 200 W, waarbij enkel de fase- en schakeldraad nodig zijn (alleen voor dimbare belastingen).
- 3 A AC1, waarbij de fase-, nul en schakeldraad nodig zijn.
- 4 A AC1. Naast de fase en nulaansluiting beschikt de inbouwmodule over een potentiaalvrij contact.
Let op: je hebt een inbouwdoos met diepte van 50 mm nodig.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  2-draads,  2-v in,  1-v 230 V 4 A uit TRM690G
KNX-RF inbouwmodule 230 V,  3-draads,  2-v in,  1-v relais 230 V uit TRM693G
KNX-RF inbouwmodule 230 V,  2-draads,  2-v in,  1-v pot.vrij contact uit TRM694G
imp.dr. maakcontact zonder spreidkl. 615031
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16208989
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16201909
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16208982
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16201606
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 16201404
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16206089
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16206086
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16206084
Wip,  berker K.1/K.5, polarwit 14057009
Wip,  berker K.1/K.5, antraciet 14057006
Wip,  berker K.1/K.5, aluminium 14057003
Wip,  berker K.1/K.5, edelstaal 14057004
Wip,  berker R.1/R.3, polarwit 16202089
Wip,  berker R.1/R.3, zwart 16202045

TRM691E

Dimactor met pulsdrukker

Combinatie van inbouwactor en pulsdrukker voor het dimmen van verlichting tot 200 W, waarbij enkel de
fase- en schakeldraad nodig zijn (alleen voor dimbare belastingen). O.a. geschikt voor gloei-, halogeen-,
retrofit ledlampen en elektronische trafo's. Let op: je hebt een inbouwdoos met diepte van 50 mm nodig.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  2-draads,  2-v in,  1-v dimmer 230 V 200 W uit TRM691E
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten,  gedeelde ingang 503404
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16208989
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16201909
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16208982
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16201606
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 16201404
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16206089
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16206086
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16206084
Wip,  berker K.1/K.5, polarwit 14057009
Wip,  berker K.1/K.5, antraciet 14057006
Wip,  berker K.1/K.5, aluminium 14057003
Wip,  berker K.1/K.5, edelstaal 14057004
Wip,  berker R.1/R.3, polarwit 16202089
Wip,  berker R.1/R.3, zwart 16202045

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. 
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
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Schakelen, dimmen en zonwering met bediening
(drukknoppen en bewegingsmelders)

TRM692G

Jaloezieactor met puldrukker

Combinatie van inbouwactor en pulsdrukker voor het besturen van rolluiken of jaloezieën tot 3 A AC1. Let
op: je hebt een inbouwdoos met diepte van 50 mm nodig.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF inbouwmodule 230 V,  4-draads,  2-v in,  1-v jaloezie/rolluik 230 V,  3A uit TRM692G
jal.-imp.dr. 1-polig 503520
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16258989
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16251909
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16258982
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16251606
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook 16251404
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16256089
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16256086
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16256084
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, polarwit 14357109
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, antraciet 14357106
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium 14357103
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, edelstaal 14357104
Wippen voor enkele jal.bed. berker R.1/R.3, polarwit 16252089
Wippen voor enkele jal.bed. berker R.1/R.3, zwart 16252045

85121100

Inbouwschakelaar / -dimmer

Inbouwschakelaar / -dimmer, waarbij:
- enkel de fase- en schakeldraad nodig zijn (alleen voor dimbare belastingen). Belasting bij gloei- en
halogeenlampen en elektronische trafo's: 25 � 400 W. Belasting bij dimbare retrofit ledlampen: 5 � 70 W.
- fase-, nul- en schakeldraad nodig zijn. Belasting bij gloei- en halogeenlampen max. 2300 W. Belasting
bij retrofit ledlampen max. 440 W. Belasting bij elektronische trafo's max. 1500 W.

Omschrijving Bestelnr.

Schakelmodule 1-v,  2-draads, 85121100
Relais module 230 V  1-v 85121200
Universele Tastdimmer 1-v 85421200
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 85145189
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85145188
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85145182
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85145185
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85145183
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85145129
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85145126
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85145124
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker K.1, polarwit 85145179
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker K.1, antraciet 85145175
KNX-RF drukknop-opzetmodule,  1-voudig,  K.5, aluminium 85145177
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker K.5, edelstaal 85145173
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker R.1/R.3, polarwit 85145139
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker R.1/R.3, zwart 85145131
Universele tastdimmer 1-v,  inbouwmodule,  berker R.Classic,  Berker.net 85421201

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. 
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
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Schakelen, dimmen en zonwering met bediening
(drukknoppen en bewegingsmelders)

85122200

Dubbele inbouwschakelaar / -dimmer

Inbouwschakelaar / -dimmer met twee kanalen, waarbij enkel de fase- en schakeldraad nodig zijn (alleen
voor dimbare belastingen). Belasting per kanaal bij gloei- en halogeenlampen en elektronische trafo's: 35
� 300 W. Belasting per kanaal bij dimbare retrofit ledlampen: 12 � 54 W.

Omschrijving Bestelnr.

Schakelmodule 2-v,  2-draads 85122200
Universele Tastdimmer 2-v 85422100
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 85146189
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85146188
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85146182
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85146185
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85146183
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85146129
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85146126
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85146124
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.1, polarwit 85146179
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.1, antraciet 85146175
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.5, aluminium 85146177
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.5, edelstaal 85146173
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker R.1/R.3, polarwit 85146139
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker R.1/R.3, zwart 85146131

85121100

Bewegingsmelder

Bewegingsmelder met schakelaar / dimmer, waarbij:
- enkel de fase- en schakeldraad nodig zijn (alleen voor dimbare belastingen). Belasting bij gloei- en
halogeenlampen en elektronische trafo's: 25 � 400 W. Belasting bij dimbare retrofit ledlampen: 5 � 70 W.
- fase-, nul- en schakeldraad nodig zijn. Belasting bij gloei- en halogeenlampen max. 2300 W. Belasting
bij retrofit ledlampen max. 440 W. Belasting bij elektronische trafo's max. 1500 W.

Omschrijving Bestelnr.

Schakelmodule 1-v,  2-draads, 85121100
Relais module 230 V  1-v 85121200
Universele Tastdimmer 1-v 85421200
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 85345189
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85345188
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85345182
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85345185
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85345183
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85345129
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85345126
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85345124
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.1, polarwit 85345179
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.1, antraciet 85345175
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.5, aluminium 85345177
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.5, edelstaal 85345173
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker R.1/R.3, polarwit 85345139
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker R.1/R.3, zwart 85345131
Universele tastdimmer 1-v,  inbouwmodule,  berker R.Classic,  Berker.net 85421201

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. 
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
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Bedieningen (drukknoppen en bewegingsmelders)

615031

Drukknop, met batterij

Combinatie van inbouwingang met pulsdrukker, die is bedoeld voor het draadloos aansturen van een
schakel- / dimactor. De inbouwingang wordt gevoed door een batterij.

Omschrijving Bestelnr.

imp.dr. maakcontact zonder spreidkl. 615031
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten,  gedeelde ingang 503404
KNX-RF inbouwmodule,  batterij,  2-voudig in TRM702A
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16208989
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16201909
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16208982
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16201606
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 16201404
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16206089
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16206086
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16206084
Wip,  berker K.1/K.5, polarwit 14057009
Wip,  berker K.1/K.5, antraciet 14057006
Wip,  berker K.1/K.5, aluminium 14057003
Wip,  berker K.1/K.5, edelstaal 14057004
Wip,  berker R.1/R.3, polarwit 16202089
Wip,  berker R.1/R.3, zwart 16202045

503520

Drukknop voor zonwering, met batterij

Combinatie van inbouwingang met pulsdrukker, die is bedoeld voor het draadloos aansturen van een
zonweringsactor. De inbouwingang wordt gevoed door een batterij.

Omschrijving Bestelnr.

jal.-imp.dr. 1-polig 503520
KNX-RF inbouwmodule,  batterij,  2-voudig in TRM702A
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16258989
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16251909
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16258982
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16251606
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook 16251404
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16256089
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16256086
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16256084
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, polarwit 14357109
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, antraciet 14357106
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium 14357103
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, edelstaal 14357104
Wippen voor enkele jal.bed. berker R.1/R.3, polarwit 16252089
Wippen voor enkele jal.bed. berker R.1/R.3, zwart 16252045

615031

Drukknop, 230 V~

Omschrijving Bestelnr.

imp.dr. maakcontact zonder spreidkl. 615031
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten,  gedeelde ingang 503404
KNX-RF inbouwmodule 230 V,  3-draads,  2-v in,  1-v relais 230 V uit TRM693G
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16208989
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16201909
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16208982
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16201606
Wip,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 16201404
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16206089
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16206086
Wip,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16206084
Wip,  berker K.1/K.5, polarwit 14057009
Wip,  berker K.1/K.5, antraciet 14057006
Wip,  berker K.1/K.5, aluminium 14057003
Wip,  berker K.1/K.5, edelstaal 14057004
Wip,  berker R.1/R.3, polarwit 16202089
Wip,  berker R.1/R.3, zwart 16202045
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Bedieningen (drukknoppen en bewegingsmelders)

503520

Drukknop voor zonwering, 230V~

Combinatie van inbouwactor met ingang en pulsdrukker, die is bedoeld voor het draadloos aansturen van
een zonweringsactor. De inbouwingang wordt 230 V~ gevoed.

Omschrijving Bestelnr.

jal.-imp.dr. 1-polig 503520
KNX-RF inbouwmodule 230 V,  3-draads,  2-v in,  1-v relais 230 V uit TRM693G
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16258989
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16251909
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16258982
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16251606
Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook 16251404
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16256089
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16256086
Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16256084
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, polarwit 14357109
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, antraciet 14357106
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, aluminium 14357103
Wippen voor enkele jal.bed. berker K.1/K.5, edelstaal 14357104
Wippen voor enkele jal.bed. berker R.1/R.3, polarwit 16252089
Wippen voor enkele jal.bed. berker R.1/R.3, zwart 16252045

85655289

Vlakkewand-drukknop 1-voudig, met batterij

Vlakkewand-drukknoppen kunnen letterlijk op elke ondergrond geplakt of geschroefd worden (er is dus
geen inbouwdoos nodig). Hiermee kun je draadloos één schakel- of dimactor bedienen.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz. 85655289
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85655288
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85655282
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85655285
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85655283
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85655229
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85655226
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85655224
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker K.1, polarwit 85655279
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker K.1, antraciet 85655275
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker K.5, aluminium 85655277
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker K.5, edelstaal 85655273
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker R.1/R.3, polarwit 85655239
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  batterij,  berker R.1/R.3, zwart 85655231

85656289

Vlakkewand-drukknop 2-voudig, met batterij

Vlakkewand-drukknoppen kunnen letterlijk op elke ondergrond geplakt of geschroefd worden (er is dus
geen inbouwdoos nodig). Hiermee kun je draadloos twee schakel- of dimactoren bedienen.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz. 85656289
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85656288
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85656282
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85656285
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85656283
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85656229
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85656226
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85656224
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker K.1, polarwit 85656279
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker K.1, antraciet 85656275
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker K.5, aluminium 85656277
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker K.5, edelstaal 85656273
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker R.1/R.3, polarwit 85656239
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  batterij,  berker R.1/R.3, zwart 85656231
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Bedieningen (drukknoppen en bewegingsmelders)

85655189

Vlakkewand-drukknop 1-voudig, met zonnecel

Vlakkewand-drukknoppen kunnen letterlijk op elke ondergrond geplakt of geschroefd worden (er is dus
geen inbouwdoos nodig). Hiermee kun je draadloos één schakel- of dimactor bedienen. Doordat deze
drukknop zonnecel gevoed is, heb je er nooit geen omkijken meer naar. Let op: dit product is alleen
beschikbaar in Berker S.1, B.3, B.7, R.1 en R.3 design.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz. 85655189
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85655188
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85655182
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85655185
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85655183
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  zonnecel,  berker R.1/R.3, polarwit 85655139
KNX-RF vlakkewandzend. 1-v,  zonnecel,  berker R.1/R.3, zwart 85655131

85656189

Vlakkewand-drukknop 2-voudig, met zonnecel

Vlakkewand-drukknoppen kunnen letterlijk op elke ondergrond geplakt of geschroefd worden (er is dus
geen inbouwdoos nodig). Hiermee kun je draadloos twee schakel of dimactor bedienen. Doordat deze
drukknop zonnecel gevoed is, heb je er nooit geen omkijken meer naar. Let op: dit product is alleen
beschikbaar in Berker S.1, B.3, B.7, R.1 en R.3 design.

Omschrijving Bestelnr.

KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz. 85656189
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85656188
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85656182
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85656185
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  zonnecel,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85656183
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  zonnecel,  berker R.1/R.3, polarwit 85656139
KNX-RF vlakkewandzend. 2-v,  zonnecel,  berker R.1/R.3, zwart 85656131

85020100

Drukknop 1-voudig, 230 V~

Inbouwdrukknop is 230 V gevoed, waarmee je draadloos een schakel- of dimactor kunt bedienen.

Omschrijving Bestelnr.

Netinbouwelement voor KNX RF 85020100
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 85145189
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85145188
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85145182
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85145185
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85145183
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85145129
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85145126
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85145124
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker K.1, polarwit 85145179
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker K.1, antraciet 85145175
KNX-RF drukknop-opzetmodule,  1-voudig,  K.5, aluminium 85145177
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker K.5, edelstaal 85145173
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker R.1/R.3, polarwit 85145139
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v,  berker R.1/R.3, zwart 85145131
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Bedieningen (drukknoppen en bewegingsmelders)

85020100

Drukknop 2-voudig, 230 V~

Dubbele inbouwdrukknop is 230 V gevoed, waarmee je draadloos schakel- of dimactoren kunt bedienen.

Omschrijving Bestelnr.

Netinbouwelement voor KNX RF 85020100
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 85146189
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85146188
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85146182
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85146185
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85146183
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85146129
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85146126
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85146124
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.1, polarwit 85146179
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.1, antraciet 85146175
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.5, aluminium 85146177
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker K.5, edelstaal 85146173
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker R.1/R.3, polarwit 85146139
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v,  berker R.1/R.3, zwart 85146131

85020100

Bewegingsmelder, 230 V~

Inbouwbewegingsmelder is 230 V gevoed, waarmee je draadloos een schakel- of dimactor kunt bedienen.

Omschrijving Bestelnr.

Netinbouwelement voor KNX RF 85020100
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 85345189
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 85345188
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85345182
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, antraciet 85345185
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker S.1/B.3/B.7, alulook 85345183
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85345129
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 85345126
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85345124
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.1, polarwit 85345179
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.1, antraciet 85345175
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.5, aluminium 85345177
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker K.5, edelstaal 85345173
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker R.1/R.3, polarwit 85345139
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m,  berker R.1/R.3, zwart 85345131
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