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DOM BUDUJE SIĘ ZAWSZE Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
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BERKER KOMFORT
System Berker instabus EIB sprawia, 
że Państwa dom staje się bardziej 
funkcjonalny. Minimalny nakład pracy 
zapewnia dużo więcej odpoczynku 
i swobody niż zwykle.
Czy potrzeba czegoś więcej?
Strona 6

BERKER KLIMATYZACJA
System Berker instabus EIB samodzielnie 
dba o zapewnienie właściwej temperatury 
i wilgotności powietrza w każdym pokoju. 
Strona 22

BERKER OCHRONA ZASOBÓW
System instabus EIB zmniejsza 
zapotrzebowanie energetyczne Państwa 
domu. Pozwala to znacznie obniżyć wydatki. 
Jest to dobra wiadomość dla środowiska 
i bardzo dobra dla Państwa kieszeni, gdyż obniży
rachunki za energię elektryczną. 
Strona 20
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SPIS TREŚCI

BERKER PROSTOTA
Funkcjonowanie urządzeń w domu można 
zaprogramować według własnych upodobań.
Jest to tak proste jak wybieranie numeru 
telefonu. Działa również na odległość.
Strona 30

BERKER BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo domu zależy zarówno od
Państwa jak i od zastosowanego systemu
zabezpieczeń. Berker instabus EIB oferuje
pełne bezpieczeństwo.
Strona 28

BERKER NASTRÓJ
Ci z Państwa, którzy cenią sobie perfekcyjne
oświetlenie pomieszczeń z pewnością polubią
system Berker instabus EIB. Umożliwia on łatwą
obsługę i zapamiętywanie scen 
świetlnych, czyli grę światła i cienia.
Strona 24
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DOM ZE WSPOMAGANIEM

Czy pamiętacie Państwo podziw, jaki wywołały pierwsze samochody ze wspomaganiem?
Uważano je za luksus, zarezerwowany wyłącznie dla klasy wyższej.
Dzisiaj wspomaganie stało się standardowym wyposażeniem prawie wszystkich samochodów.
A Wasz dom?

System instabus umożliwia prostą obsługę wszystkich urządzeń elektrycznych w budynku.
Gwarantuje to Państwu bezpieczeństwo oraz komfortowe samopoczucie.
Pozwala skoncentrować się na innych sprawach, np. ...na korzystaniu z życia.
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BERKER KOMFORT
Czy istnieje system sterujący 

jednocześnie żaluzjami 

i markizami w zależności 

od położenia słońca 

oraz opadów deszczu?





BERKER INSTABUS EIB – PEŁEN KOMFORT DZIĘKI TECHNICE
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Co się kryje pod nazwą instabus? Oto proste wyjaśnienie:
instabus to wyraz techniczny, z dziedziny instalacji i techniki komunikacji 
magistralnej. Technika magistrali łączy urządzenia elektryczne jednym 
przewodem. Płynące przez niego impulsy sterujące wysyłane są przez
inteligentne urządzenie zewnętrzne. Ze zwykłej instalacji elektrycznej powstaje 
inteligentny system, który pozwala na sterowanie jednocześnie wieloma 
urządzeniami – tylko za pomocą jednego przewodu.



KOMFORTOWO, ALE BEZ LUKSUSU

Decydując się już dzisiaj na system instabus firmy Berker, wychodzicie Państwo naprzeciw
współczesnym dążeniom optymalizacji pracy urządzeń AGD. Trend do łączenia ze sobą urządzeń techniki

domowej jest nieodwracalny. TV, ogrzewanie, a także działanie lodówki są ze sobą zintegrowane
Decydując się dzisiaj na wspólny system obsługi sprzętu możecie być pewni oszczędności w przyszłości 

.
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ŁĄCZNIKI DLA KAŻDEGO I DO WSZYSTKIEGO?

Urządzenia alarmowe, ogrzewanie, sterowanie żaluzjami oraz łączniki światła
posiadają jedną cechę wspólną: potrzebują prądu, żeby funkcjonować i „bodźca”
aby zadziałać. Dlatego wszystkie dotychczasowe systemy posiadają własne
łączniki, regulatory i systemy.

Planując budowę lub renowację, możecie Państwo uzyskać lepsze funkcjonowanie
domu dzięki zastosowaniu inteligentnej techniki domowej.



INSTABUS EIB WAM TO UŁATWI

Dzięki standardowi - Konnex Associacion EIB - funkcjonowanie urządzeń elektrycznych w obrębie jednego domu nie nastręcza 
żadnych trudności. Nawet urządzenia pochodzące od różnych producentów współpracują ze sobą bez żadnych przeszkód 

Organizacja EIBA zrzesza ponad 120 producentów z 15 krajów stosujących ten standard

Również Berker przyczynił się do rozwoju tego systemu. Wystarczy tylko jeden wyświetlacz, albo kilka łączników do
obsługi światła, ogrzewania oraz żaluzji. W przyszłości będziecie mogli Państwo używać tego samego łącznika do

kontroli ogrzewania, zapalania światła oraz wykonywania wielu innych czynności w domu - wygodnie, łatwo i przyjemnie
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JAKIE TO PROSTE

Wszystkie elementy techniczne w Państwa domu mogą zostać połączone za pomocą tylko 
jednego przewodu. Przewód sterujący instabus EIB firmy Berker układa się razem z siecią 
przewodów 230 V. Oznacza to niewielki nakład dodatkowej instalacji. W efekcie łącznik, 
oprócz włączania światła, będzie mógł wykonywać wiele dodatkowych funkcji.

Zarządzanie całym domem stanie się wówczas tak proste jak nigdy dotąd, np. za pomocą
wyświetlacza informacyjnego. Skomplikowane instalacje oraz długie przewody nie będą
już Państwu więcej potrzebne.



BĘDZIECIE MIESZKAĆ W KOMFORTOWYCH WARUNKACH

Elementy łączące systemu instabus firmy Berker ułatwiają obsługę urządzeń. Każdy tryb sterowania 
nastawiany jest przy pomocy specjalnego łącznika, zgodnie z Państwa przyzwyczajeniami 

Oferujemy Państwu jeszcze wygodniejszą formę obsługi systemu - czytelny wyświetlacz 
prezentujący wszystkie funkcje. Umożliwia on obsługę wiele elementów jednocześnie

Wyposażenie domu dodatkowo w czujniki reagujące samoczynnie, np. na: światło oraz 
cień, czy też upał i zimno, sprawi, że nie będziecie musieli troszczyć się o wszystko sami
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JESZCZE WIĘKSZY KOMFORT!

BERKER KOMFORT to pojęcie,

które dzięki wprowadzeniu nowej 

koncepcji obsługi w programie B.IQ

zyskało jeszcze bardziej na znaczeniu.

Łatwiej nie można obsługiwać funkcji 

systemu Berker instabus EIB.

Berker B.IQ sprawia, że zarządzanie inteligentnym domem jest jeszcze bardziej efektywne. 
Umożliwa on jednoczesne sterowanie aż czterema różnymi funkcjami przy pomocy 
tylko jednego elementu. Wybór funkcji staje się niezwykle prosty dzięki wyświetlaczowi 
z przejrzystym menu.

Berker B.IQ idealnie nadaje się do sterowania ogrzewaniem oraz scenami świetlnymi. 
Sterujący urządzeniem zegar zespolony pozwala w prosty sposób ustalić cykliczne 
działania i współzależności. Samodzielne ustawienie zegara dzięki oprogramowaniu 
B.IQ nie stwarza najmniejszych problemów.

Możliwe jest zdemontowanie listwy opisowej. Widoczny pozostanie wówczas wyłącznie 
moduł podstawowy. Niezwykle nowoczesny design spełni wymagania najbardziej 
wymagających.



WSZYSTKIE FUNKCJE DOSTĘPNE OD RĘKI

Wszystkie funkcje systemu instabus EIB znajdują swoje odzwierciedlenie w Berker B.IQ. Jest to rozwiązanie 
kompleksowe i odpowiadające wymaganiom przyszłości. Inteligentny dom staje się niezwykle prosty w obsłudze. System
B.IQ łączy w sobie wiele zalet: prostotę obsługi, atrakcyjne wzornictwo, zaawansowaną technologię. B.IQ jest  zdobywcą

wielu nagród potwierdzających najwyższą jakość urządzenia 
Komfortowy design uzyskany został dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów 

Berker B.IQ doskonale współgra z wymagającą estetyką wnętrz

Więcej na temat B.IQ można znaleźć stronie 38

.

.

.
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Przejrzysty wyświetlacz informacyjny.
Czytelne menu przedstawia komplet
informacji na temat zmiany ustawień 
lub uzyskania informacji o aktualnym
stanie domu.

Przezroczysta listwa opisowa. 
Możliwość zastosowania indywidualnych 
opisów. Łatwa w montażu i demontażu. 

Sensor przyciskowy. 
Prosty w obsłudze, z dużą powierzchnią 
przycisków. Ułatwia sterowanie np.: 
temperaturą, żaluzjami czy oświetleniem. 

Statusowe diody LED
Pokazują aktualnie aktywne funkcje
Po zamontowaniu listwy opis zostanie
podświetlony przez diodę statusu.

15



CZY MOŻNA WIERZYĆ PROGNOZIE POGODY?

Zadanie rolet, żaluzji, markiz oraz okien jest bardzo proste. 
Dobra pogoda ma gościć w naszym domu, zła pogoda ma pozostać na zewnątrz. 
A zatem... nie będziemy tego bardziej komplikować.

Dzięki instabus EIB firmy Berker dom będzie w stanie rozpoznać dobrą
i złą pogodę. Właściwe czujniki zareagują na słońce, deszcz, spadek temperatury 
oraz wiatr.

Co oznacza, że nawet podczas Państwa nieobecności możecie być pewni,
że Wasz dom potrafi zadbać o wszystko samodzielnie.



MĄDRY DOM TO PEWNOŚĆ I WYGODA

Otwarty świetlik zamknie się samodzielnie w momencie wystąpienia opadów
W pełni lata nastąpi automatyczna regulacja zacienienia pomieszczeń. Zimą, gdy wcześnie

robi się ciemno, rolety opuszczą się, sterowane czujnikami natężenia światła
systemu instabus firmy Berker

Oto zaledwie kilka przykładów bezpieczeństwa i komfortu oferowanych przez „myślący” dom
Przy okazji warto zauważyć, jak bardzo mechanizmy te wpływają na polepszenie komfortu

życia osób starszych

17

. 

.

.

.



CZY WASZE ROLETY MYŚLĄ?

Przewagą posiadania systemu, w którym wszystkie urządzenia są ze sobą
połączone jest możliwość zaprogramowania inteligentnej współpracy między nimi. 
System sterowania żaluzjami będzie potrafił rozpoznać zachód słońca, a tym samym 
moment, w którym należy automatycznie opuścić rolety. Dlaczego nie poszerzyć 
tej opcji o kolejne funkcje? Np. załączanie oświetlenia?

System instabus firmy Berker otwiera szerokie możliwości dla inteligentnej 
instalacji domu. Podejmujecie Państwo samodzielnie decyzje o sposobie 
współpracy pomiędzy oświetleniem i ogrzewaniem, systemem alarmowym 
oraz roletami. Parametry te określane są tylko raz i już nigdy nie trzeba 
do tego wracać.

Dom zdolny do uczenia się oznacza współpracę wszystkich systemów. 
Wykonuje Państwa polecenia poprzez proste naciśnięcie przycisku.



WASZ DOM STAJE SIĘ INTELIGENTNY

Zorganizujcie swój dom według własnych potrzeb. To bardzo proste!

O każdej czynności decydujecie Państwo sami. To proste, jak telefonowanie,
a stworzone w celu ułatwienia Państwu życia.

19

Po zapadnięciu zmroku:
■ okna są zamknięte,
■ rolety są opuszczone,
■ urządzenie alarmowe jest włączone, jeśli nikogo nie ma w domu,
■ oświetlenie zewnętrzne reaguje natychmiast, jeśli ktoś zbliża się do domu,
■ system ogrzewania dopasowuje temperaturę wewnątrz Państwa domu

do istniejących warunków zewnętrznych.



CZY ISTNIEJE CIEPŁO, KTÓRE POTRAFI MYŚLEĆ?

■ gdy okno jest otwarte, kaloryfer w pomieszczeniu zostaje zamknięty,
■ gdy kuchenka elektryczna lub gazowa jest właśnie używana, ogrzewanie 

kuchni zostaje odpowiednio obniżone,
■ jeśli światło pali się do późna w nocy np. w czasie przyjęcia w domu, funkcja

obniżania temperatury na noc zostaje na ten czas automatycznie zablokowana,
■ jeśli nikogo nie ma w domu, temperatura pomieszczeń zostaje automatycznie        

obniżona.

BERKER OCHRONA ZASOBÓW
Zaczyna się wraz z optymalizacją

zużycia energii i prowadzi do

znacznych oszczędności kosztów

energii, ogrzewania i oświetlenia.
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Jeśli ogrzewanie zostanie podłączone do systemu instabus EIB firmy Berker,
wówczas zużycie ciepła jest optymalne i nie następuje jego marnotrawienie.

Zawsze jest tak ciepło, jak być powinno. Oszczędza się nie tylko nerwy,
ale również pieniądze: do 70% kosztów zużywanej energii w domu przypada
na ogrzewanie i ciepłą wodę. Dzięki systemowi instabus firmy Berker koszty
te można znacznie zredukować.



POCZUJECIE SIĘ PO PROSTU LEPIEJ

Po zainstalowaniu systemu instabus firmy Berker równocześnie z redukcją kosztów ogrzewania odczujecie też
Państwo wyraźny wzrost komfortu życia. Już nigdy w przyszłości nie przyjedziecie z urlopu do zimnego

mieszkania, ponieważ system ten umożliwia uruchomienie ogrzewania poprzez telefon komórkowy, nawet
w drodze do domu. Gdy zapomnicie wyłączyć ogrzewanie przed wyjazdem na urlop, możecie uczynić to także

dzwoniąc do domu bezpośrednio z plaży. Wystarczy jeden telefon. Na systemie instabus możecie polegać
Wszystko po to, abyście czuli się Państwo we Własnym domu jak najlepiej.

.



JAK DOBRZE OGRZEWANIE ZNA PAŃSTWA DOM?

Obecnie prawie każde nowoczesne ogrzewanie reguluje temperaturę automatycznie,
w zależności od pory dnia oraz temperatury zewnętrznej. Ale czy ogrzewanie
w Państwa domu uwzględnia również potrzeby cieplne mieszkania?
Każdego z pomieszczeń oddzielnie?

Za pomocą systemu instabus firmy Berker każde wnętrze może uzyskać własny profil
cieplny. Wystarczy określić jak ciepło lub zimno powinno być w pokoju np.: zimniej
w sypialni, cieplej w pokoju dziecięcym, stała temperatura w łazience. Równocześnie
określone zostają dzień i pora dnia, w których temperatury powinny się zmieniać.
Czy to jest skomplikowane? Oczywiście, że nie.



BERKER KLIMATYZACJA
Można indywidualnie regulować

temperaturę i dopływ świeżego

powietrza do każdego pomieszczenia

bez konieczności ciągłej regulacji.

Instabus EIB firmy Berker wykona 

to za Państwa.

REGULOWANIE TEMPERATURY DLA KAŻDEGO Z POMIESZCZEŃ ODDZIELNIE OSZCZĘDZA PIENIĄDZE

Każda rodzina, każdy dom oraz każde mieszkanie posiada indywidualne zapotrzebowanie na temperaturę 
Berker instabus EIB dostarcza Państwu perfekcyjne urządzenie, które sprosta tym potrzebom

Dzięki temu, że system „uszyty jest na miarę”, reaguje on o wiele dokładniej na aktualne warunki panujące
w domu, co pozwoli Państwu na zaoszczędzenie pieniędzy. Obniżając temperaturę przeciętnie tylko o 1°C

oszczędzacie dokładnie 6% kosztów ogrzewania. Łącznie koszty energii grzewczej można ograniczyć
nawet do 30%

23
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JAK WAŻNE JEST WŁAŚCIWE OŚWIETLENIE?

Oświetlenie w domu jest dla nas tak oczywiste, że nie zastanawiamy się nad jego natężeniem.
Tymczasem, gdy światło jest zbyt jasne, nie możemy się dobrze zrelaksować, gdy w pomieszczeniu
jest zbyt ciemno mamy problemy z orientacją w przestrzeni.

Możliwości sterowania natężeniem światła w pomieszczeniu są ogromne dzięki systemowi
Berker instabus, jego zaprogramowanie oraz obsługa są możliwe dzięki zwykłym łącznikom.

BERKER NASTRÓJ 
Powstaje dzięki optymalnemu

oświetleniu w każdym

pomieszczeniu, o każdej porze

dnia, przy każdej okazji.

Wyłącznie za naciśnięciem

przycisku.
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WŁAŚCIWE ŚWIATŁO MOŻNA ZAPAMIĘTAĆ

Za pomocą systemu instabus firmy Berker sceny świetlne dają się indywidualnie programować, zapamiętywać 
i przez naciśnięcie przycisku wywoływać. W trakcie romantycznej kolacji wystarcza przyciemnione światło

Podczas pracy wymagane jest dobrze oświetlone pomieszczenie. W czasie przyjęcia oświetlenie zmienia się
przemieszczamy się między różnorodnymi sytuacjami świetlnymi

A zatem, stwórzcie Państwo przyjemną atmosferę i rozkoszujcie się tym, że wasze światło myśli

.
,
.
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DLACZEGO NALEŻY ZARZĄDZAĆ ŚWIATŁEM?

Trudno nie docenić wpływu światła na klimat pomieszczeń. Pomieszczenia o złym
oświetleniu nie są w stanie wywrzeć dobrego wrażenia.

Jednakże sterowanie oświetleniem robi krok dalej, ważniejsze niż efekty świetlne
z systemem instabus firmy Berker jest łatwość jego obsługi. Nikt nie ma czasu
i ochoty tworzyć każdorazowo perfekcyjnych scen świetlnych od nowa.

Nawet kompleksowe wymagania dzięki systemowi instabus stają się proste.
Jeśli na przykład życzycie sobie otoczenia bez przesłon, możecie regulować to
za pomocą czujnika natężenia oświetlenia. On troszczy się o to, by żaluzje lub
markizy automatycznie opuszczały się jeśli słońce Was oślepia.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Dzięki zarządzaniu światłem można obniżyć także koszty energii elektrycznej. Zapewnia to posiadany przez
Państwa inteligentny system, rejestrujący fakt, że nikogo nie ma w pomieszczeniu. W takim przypadku instabus

może samodzielnie wyłączyć światło

Oczywiście system pozwala też na natychmiastowe włączenie światła, gdy ktoś znajdzie się w zasięgu czujnika
ruchu. Można również zaprogramować indywidualne sterowanie oświetleniem w zależności od wpadającego

do pomieszczenia światła naturalnego. Dzięki temu pomieszczenie jest zawsze równomiernie oświetlone
niezależnie od panujących warunków atmosferycznych

27
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ZAPROSZENIE DLA WŁAMYWACZA?

BERKER BEZPIECZEŃSTWO
Łącznik, który po opuszczeniu

przez Państwa domu załatwia wiele spraw

jednocześnie: gasi światło, zamyka rolety

i sprawdza kontaktrony okienne.

28

Zaplanuj ochronę swojego domu od początku w oparciu o system EIB. To proste.

Centrala alarmowa EIB to inteligentny i efektywny systemem alarmowy, który łączy ze sobą
wszystkie komponenty systemu Berker Instabus EIB, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo
mieszkańcom. Kontaktrony okienne oraz drzwiowe, czujnik ruchu i obecności, czujnik dymu 
opracowane są w sposób pozwalający na łączenie ich w dowolną kombinację, zapewniając 
tym samym uzyskanie optymalnych rozwiązań w zakresie doskonałej ochrony domu.

Berker instabus EIB posiada dodatkowe funkcje pozwalające chronić dom przed włamaniem.
Nawet podczas Państwa nieobecności. System instabus firmy Berker nie daje włamywaczom
żadnych szans.

Za pomocą scen świetlnych, które zmieniają się od czasu do czasu oraz okien i drzwi,
które same się zamykają, symulowana jest obecność mieszkańców. Przez dłuższy okres
czasu nie da się stwierdzić żadnej regularności.

To naprawdę pozwala poczuć się bezpiecznie, Państwa dom jest dostatecznie inteligentny, 
aby mógł na siebie sam uważać.



BEZPIECZEŃSTWO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE

Bezpieczeństwo mieszkańców zależy od poziomu posiadanych w domu zabezpieczeń
Zagadnienie to stanie się niezwykle istotne w nadchodzących latach. Możliwe jest zaplanowanie

systemu instabus firmy Berker odpowiednio wcześnie

Zintegrowanie kontaktronów okiennych z systemem instabus EIB sprawi, że przy zamkniętych
drzwiach okna zostaną zamknięte automatycznie. Powiadomienie o uruchomieniu się instalacji alarmowej

zostanie przesłane w pierwszej kolejności na Państwa telefon komórkowy

Bezpieczeństwo zaczyna się w głowie – im szybciej tym lepiej

.   

. 

.

.



CZY WASZ DOM PODEJDZIE DO TELEFONU?

System instabus EIB firmy Berker czyni w zasadzie z każdego gniazda partnera
do rozmowy. Trzeba sprawdzić, czy aby na pewno żelazko jest wyłączone?
Zadzwońcie Państwo po prostu do domu – i wyłączcie gniazdko.

Za pomocą telefonu można z daleka kontrolować wszystko i o każdej porze, dodatkowo
korygować to, o czym zapomnieliście w porannym pośpiechu. Oczywiście połączenie
jest indywidualnie kodowane i tylko Państwo posiadacie dostęp do Waszego systemu.

System instabus firmy Berker sprawia, że Państwa dom jest bezpieczny. W przypadku 
awarii, gdy, np.: lodówka lub pralka przestaną działać, włącza się urządzenie alarmowe, 
a system instabus EIB wysyła alarm np. na Państwa telefon komórkowy lub powiadamia 
odpowiednie służby.



DOM STEROWANY PRZEZ INTERNET 

PALM lub Tablet PC upraszcza życie. Są to urządzenia sterujące działające 
poprzez Berker Bluetooth Gateway lub przez internet przy pomocy centrali IP lub WLAN

Nie trzeba juz wciąż wstawać aby dokonać modyfikacji ustawień, przycisk lub kliknięcie myszką wystarczą 
do ustawienia odpowiedniej sceny świetlnej czy temperatury

BERKER PROSTOTA 
Rodzaj IR-Gateway służący do

sterowania podczerwienią,

np.: będąc w kuchni, przy pomocy

zdalnej podczerwieni steruje się

urządzeniem Hi-Fi znajdującym 

się w pokoju.

31

.

.



MAGISTRALA PRZEZ ŚCIANĘ
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Potrzebując więcej wygody, dołączcie Funkbus do systemu instabus.

Obsługa domu stanie się jeszcze prostsza. Z każdego pomieszczenia ręczny
nadajnik radiowy połączy Państwa z odbiornikiem. Żaluzje, światło, czy ogrzewanie:
wystarczy naciśnięcie przycisku. Sygnał przechodzi nawet przez ścianę.



KOMPLETT VERNETZT OHNE KABEL

Der Berker Funkbus ist die ideale Wahl, wenn Sie keine neuen Leitungen legen möchten oder 

Ihr Haus nachträglich mit ein bisschen mehr Komfort ausrüsten möchten. Denn Sender und 

Empfänger der Funkbus-Serie sind ohne Leitung über ein Funksignal miteinander verbunden 

Sie funktionieren mit Batterien und werden einfach auf die Wand geklebt oder geschraubt. 

So können Sie beispielsweise einen Außenwächter an der Wand Ihres Hauses anbringen, 

ohne Stemmarbeiten. Eigentlich ist es ganz einfach: mit wenig Aufwand viel mehr Komfort

.  

.

.

.

POŁĄCZONY BEZ UŻYCIA KABLA

Funkbus firmy Berker to idealny wybór, gdy nie chcemy układać żadnych nowych przewodów,
lub pragniemy zwiększyć komfort. Nadajnik i odbiornik serii Funkbus łączone są bez 

przewodu drogą radiową. Urządzenia te zasilane są z baterii 
i montowane na ścianie

W ten sposób możecie np.: umieścić zewnętrzny czujnik ruchu na ścianie domu bez 
dodatkowego kucia w murze. Właściwie to całkiem proste: małym nakładem 

uzyskacie dużo większy komfort



CZY TO NIE JEST ZBYT SKOMPLIKOWANE?

BERKER KLIMATYZACJA
Każde ogrzewanie staje się bardziej
efektywne, jeśli jest powiązane 
z kontaktronami w drzwiach lub oknach. 
Dzięki czujnikom otwarcia okien i drzwi 
automatycznie następuje dostosowanie 
do panujących warunków. 

BERKER KOMFORT
Za pomocą mini wyświetlacza
wygodnie obsługujecie Państwo
i kontrolujecie cały system. Tylko
z jednego miejsca, za pomocą kilku
naciśnięć przycisku. Naturalnie dzięki
przejrzystemu menu.

BERKER BEZPIECZEŃSTWO
Za pomocą tylko jednego przycisku
możecie włączyć światło w całym
domu. Na przykład jeśli nocą
słyszycie podejrzane szmery. Dobrze
dla waszego bezpieczeństwa, źle dla
nieproszonych gości.
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Wręcz przeciwnie: system instabus EIB firmy Berker sprawia, że 
funkcjonowanie Państwa domu staje się prostsze i bardziej wydajne.
Rozważcie jeszcze raz, jak wiele można zaoszczędzić, jeśli system 
ogrzewania reguluje temperaturę w każdym pomieszczeniu oddzielnie.

Pomyślcie Państwo o dobrym samopoczuciu na urlopie.  
W każdej chwili możecie kontrolować, czy wszystko jest w porządku 
przez wykonanie jednego telefonu.



BERKER NASTRÓJ
Dla każdego nastroju właściwa scena 
świetlna. Proszę zapamiętać perfekcyjną 
kombinację oświetlenia, jakie ma towarzyszyć
Państwa posiłkom, pracy, oglądaniu 
telewizji – a wywołacie ją naciskając jeden 
przycisk.  

BERKER OCHRONA ZASOBÓW
Dzięki inteligentnemu połączeniu czujników
temperatury oraz napędów zaworów dom reaguje
samodzielnie na zróżnicowane stany pogody.
Ogrzewanie regulowane jest dokładnie według
potrzeb. To oszczędza czas i pieniądze.
Dodatkowo chronione jest także środowisko.

BERKER PROSTOTA
Jasne, przejrzyste i zrozumiałe: 
wyświetlacz informacyjny jest jedną 
z wielu możliwości, pozwalającą 
uprościć sterowanie całym domem. 
Po to, abyście mogli się Państwo 
skupić na ważnych w życiu rzeczach.
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Wiemy z doświadczenia, że ten kto już raz zainstaluje w domu system 
instabus, nie potrafi z niego zrezygnować. Instabus jest technologią 
przyszłości. W tej broszurze staraliśmy się Państwu pokazać jak prosto 
i przyjemnie można mieszkać we własnym domu.

Prostą instalację wyjaśni instalator lub projektant. Pomyślcie Państwo
już teraz o systemie instabus, a w przyszłości nie będziecie musieli myśleć
o wielu sprawach.



BERKER B.1 BERKER B.3

BERKER B.7 GLAS

ŁĄCZNIK Z SYSTEMEM
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Dzięki zastosowaniu idealnego połączenia formy oraz barwy w serii B.1 
uzyskaliście Państwo możliwość komponowania wyszukanych zestawień 
kolorystycznych. Możecie dostosować je do indywidualnego nastroju 
pomieszczeń w Waszym domu. Różnorodność barw oraz zaawansowana 
technika perfekcyjnie odpowiadają Waszym życzeniom. 
Dostępne powierzchnie zewnętrzne w adamaszkowym macie: 
antracyt, śnieżnobiały, aluminium. Elementy kolorowe: antracyt, śnieżnobiały,
aluminium, metaliczny niebieski, metaliczna pomarańcz, metaliczna zieleń,
metaliczna czerwień.

Klasyczna forma serii B. w połączeniu ze szlachetnym szkłem w Beker B.7
nada Państwa pomieszczeniom szczególnego uroku. Przejrzysty design 
komponuje się idealnie z najprzeróżniejszymi stylami wystroju wnętrz. 
Dostępne powierzchnie zewnętrzne: przezroczyste szkło, śnieżnobiałe
podkładki z tworzywa sztucznego.

Konsekwentny design ma swoją wartość: nagrodę IF Design Award 2000.
B.3 to ascetyczna ponadczasowość bez żadnych kompromisów. 
Program wykonany z aluminium spełnia najwyższe wymagania odnośnie
nowoczesnego designu. 
Dostępne powierzchnie zewnętrzne: ramka – aluminiowa, antracytowy mat 
adamaszkowy, śnieżnobiały mat adamaszkowy.



BERKER ARSYS

BERKER GLASSERIE

BERKER B.KWADRAT
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Program B.KWADRAT to nowy program standardowy.
Można podziwiać jego prostotę. 
Dostępne powierzchnie zewnętrzne: śnieżnobiały adamaszkowy mat.

Perfekcyjną kombinację przyszłości i tradycji można znaleźć w Berker Glasserie,
która oddaje styl domu i serii 1930. Unowocześnia ją poprzez delikatne
wtrącenie nowoczesnego materiału, jakim jest szkło.
Każda ze ścian przyciąga spojrzenia.
Dostępne powierzchnie zewnętrzne: przezroczyste szkło, śnieżnobiałe 
podkładki z tworzywa sztucznego, kremowy; wkładki śnieżnobiałe, czarne.

Kształt, materiał i kolor przechodzą tutaj w ponadczasowe, eleganckie
połączenie. Dzięki stali szlachetnej ten nowoczesny klasyk staje się 
cennym składnikiem wszechstronnego stylu urządzania.
Dostępne powierzchnie zewnętrzne: kremowy, śnieżnobiały, brązowy, 
stal szlachetna, metal złoty i metal jasny brąz.



PRZYSZŁOŚĆ WYGLĄDA DOBRZE

Czujnik przyciskowy
pojedynczy,
stal szlachetna 
szczotkowana

Czujnik przyciskowy
podwójny,
stal szlachetna
szczotkowana

Czujnik przyciskowy 
potrójny, z wyświetlaczem,
stal szlachetna 
szczotkowana

Czujnik przyciskowy 
poczwórny, z wyświetlaczem,
stal szlachetna 
szczotkowana

Czujnik przyciskowy 
pięciokrotny, z wyświetlaczem,
stal szlachetna 
szczotkowana

Czujnik przyciskowy 
pojedynczy,
szkło błyszczące

Czujnik przyciskowy 
pojedynczy,
tworzywo sztuczne
śnieżnobiałe
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Doskonałe wzornictwo Berker B.IQ  oferowane jest w trzech wersjach.
Szkło z połyskiem, tworzywo sztuczne śnieżnobiałe; stal szlachetna matowa.
System, w zależności od Państwa dyspozycji, można rozbudowywać.





Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem

Berker Polska Sp. z o.o., ul. Średzka 19, 62-035 Kórnik 

telefon (061) 817 99 00, fax (061) 817 99 01

biuro@berker.pl

www.berker.pl

BERKER NASZ WŁASNY STYL.

Czy wiecie Państwo, jak bardziej komfortowo i indywidualnie kształtować pomieszczenia? 

W f i rmie Berker pracujemy od 1919 roku nad tym, aby znaleźć interesujące rozwiązania.

Łączniki i  systemy f i rmy Berker znajdują zastosowanie na całym świecie, aby ludziom żyło się ładniej, 

prościej i  wygodniej. Dlatego zwracamy dużą uwagę na jakość, design i innowacyjność naszych produktów.

Potwierdzają to l iczne wyróżnienia.

Berker jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości instalacj i  elektrycznych - od ponadczasowego, klasycznego

designu łączników do intel igentnej techniki systemowej w budynkach.

Tworząc każdy nowy produkt myśl imy konsekwentnie o jednym: o naszych Kl ientach.

Powinni oni czuć się dobrze z naszymi produktami przez dziesięciolecia.

Oferujemy Państwu produkty zaspokajające każdy gust oraz zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych

osiągnięć techniki - z f i rmą Berker nasz własny styl.

:


