
spínač / přepínač / 
ovládač

spínač / přepínač / 
ovládač se signalizační 
nebo orientační 
doutnavkou

spínač / přepínač / 
ovládač s popisovým 
polem

spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou

spínač trojpólový
se signalizační 
doutnavkou

přepínač sériový / 
přepínač střídavý 
dvojitý / 
ovládač dvojitý

spínač kartový
s orientační
doutnavkou

spínač krátkocestný, 
s radiofrekvenčním 
přijímačem pro dálkové 
ovládání

vysílač vlhkosti 
pro radiofrekvenční 
dálkové ovládání

spínač žaluziový 
krátkocestný, 
s radiofrekvenčním 
přijímačem pro dálkové 
ovládání

termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty

zásuvka telefonní
jednonásobná / 
dvojnásobná

termostat univerzální
programovatelný

zásuvka anténní 
TV+R

přístroj nabíjecí
USB

zásuvka
komunikační HDMI

zásuvka propojovací
VGA

zásuvka komunikační
USB

zásuvka 
reproduktorová
pro stereofonní
připojení

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM
a Bluetooth

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové 
Busch-iNet 
AudioWorld

zásuvka komunikační
pro prvky
PanduitTM Mini-ComTM

zásuvka komunikační
pro prvky
Reichle & De-Massari
freenet

zásuvka komunikační 
se šikmým vývodem

stmívač s otočným
ovladačem 
(s orientační
doutnavkou)

ovládač zvonkový 
trojnásobný

stmívač s krátkocest-
ným ovladačem

hodiny spínací 
programovatelné

regulátor otáček
ventilátoru

ovládač časový
mechanický

spínač otočný
trojstupňový

časovač
Busch-Timer®

spínač automatický
se snímačem pohybu

spínač / ovládač
žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným
ovladačem

vysílač radiofrek-
venčního signálu 
krátkocestný 
dvojtlačítkový, pro 
dálkové ovládání

vysílač radiofrekvenč-
ního signálu krátko-
cestný čtyřtlačítkový,
pro dálkové ovládání

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 
ovladačem

snímač kvality 
vzduchu

spínač žaluziový 
komfortní s otočným 
ovladačem
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—
Element® a Time®
Přístrojové možnosti



Time®
rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž

Element®
rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž

osvětlení signalizační 
a orientační s LED, 
se šikmým svitem

kryt zaslepovacíreproduktor
zapuštěný 
AudioWorld

svorkovnice 
pětipólová

osvětlení signalizační 
a orientační s LED,
s přímým svitem

zásuvka 
centrálního
vysávání

zásuvka jednonásobná 
s clonkami

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní 
dutinou, s clonkami

zásuvka bezpečnostní 
FI-DOS s vestavěným 
proudovým chráničem,
s clonkami

zásuvka kódovaná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s víčkem

zásuvka jednonásobná 
s clonkami,
s popisovým polem

zásuvka jednonásobná 
s clonkami,
s USB nabíjením

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou 
před přepětím,
s optickou signalizací 
poruchy

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou 
před přepětím, s akustic-
kou signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní 
dutinou, s clonkami, 
s ochranou před 
přepětím, s optickou 
signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní 
dutinou, s clonkami, 
s ochranou před 
přepětím, 
s akustickou signalizací 
poruchy

zásuvka dvojnásobná 
s clonkami, s ochranou 
před přepětím,
s optickou signalizací 
poruchy
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