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Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

10 7520 01
Łącznik jednobiegunowy 

Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji 
podświetlenia z lampką LED (nr ref. 0676 84). 
Dodanie funkcji wskaźnika włączenia 
z lampką LED (nr ref. 6650 91).

10 7520 06
Łącznik schodowy 

Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji 
podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 
lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne).

5 7520 10
Łącznik schodowy z zaciskiem N 

Zaciski automatyczne. 
Dodanie funkcji podświetlenia 
z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 
7520 57 (podświetlenie przestrzenne).

Wersja wskaźnika włączenia z lampką LED 
o nr ref. 0676 88 lub 7520 58 (podświetlenie 
przestrzenne).
Możliwość podłączenia lampki (podświetlenia lub 
wskaźnika włączenia) między zaciski L i N, aby 
uniknąć efektu migania diody przy lampach 
energooszczędnych.

1 7520 65
Łącznik uniwersalny z automatycznym 
wyłączeniem

Zaciski automatyczne.
Sposób instalacji i działania analogiczny 
do łącznika jednobiegunowego / schodowego.
Dodatkowo posiada funkcję automatycznego

wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik
podczerwieni nie wykryje ruchu.
Kąt detekcji 160°. Pole detekcji 8 m.
Dopuszczalne obciążenie:
– 12–150 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~
– 12–150 VA dla lamp z balastem elektronicznym 
lub ferromagnetycznym
– 8–30 W dla lamp LED i CFL.
Lampy różnego typu mogą być włączone w ten
sam obwód. Przeznaczony do pomieszczeń gdzie
najczęściej zapominamy o wyłączeniu oświetlenia
np. pokój dziecka, piwnica.

5 7520 07
Łącznik krzyżowy 

Zaciski śrubowe.
Dodanie funkcji podświetllenia: 
z lampką LED o nr ref. 6650 90
Dodanie funkcji wskaźnika włączenia: 
z lampką LED o nr ref. 6650 91.

1 7520 32
Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy wentylacji, 
z zaciskiem N

Zaciski śrubowe. Do załączania wentylacji
i oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia
wentylator wyłączy się po czasie, który można
ustawić w zakresie od 25 s do 15 min.

Dopuszczalne obciążenia:
– 250 VA dla lamp halogenowych ELV
z transformatorami elektronicznymi lub
ferromagnetycznymi,
– 250 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,
– 100 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem,
– 250 VA dla wentylatorów.
Łącznik wyposażony w lampkę LED do funkcji 
podświetlenia.

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~ (cd.)

1 7520 61
Łącznik czasowy bez zacisku N

Zaciski śrubowe. Dopuszczalne obciążenie:
– 400 VA dla lamp halogenowych ELV
z transformatorami elektronicznymi lub
ferromagnetycznymi,

– 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,
– 400 VA dla lamp fl uorescencyjnych z balastem,
– 250 VA dla silników (np. wentylacja).
Opóźnienie od 25 s do 15 min. Łącznik wyposażony
w lampkę LED do funkcji podświetlenia.

10 7520 05
Łącznik świecznikowy

Zaciski automatyczne
Dodanie funkcji podświetlenia 
z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 84.
Dodanie funcji wskaźnika włączenia 
z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.

5 7520 08
Łącznik schodowy podwójny

Zaciski automatyczne. 
Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami 
LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57
(podświetlenie przestrzenne).
Dodanie funkcji wskaźnika włączenia 
z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.

5 7520 03
Łącznik potrójny

 Zaciski śrubowe

Łącznik wielofunkcyjny 
Zaciski automatyczne.
5 funkcji zawartych w jednym produkcie.
Dostarczane z klawiszem pojedynczym i podwójnym, 
które pozwalają na następujące konfi guracje:
– łącznik schodowy lub przycisk przełączny,
– łącznik schodowy podwójny lub przycisk przełączny 
podwójny,
– łącznik schodowy + przycisk przełączny (dowolne 
ułożenie).
Dostarczany w trybie podwójnego przycisku 
przełącznego, z pojedynczymi klawiszami, oraz 
dodatkowym niepodświetlanym klawiszem.

1 7550 95  Biały
1 7550 96  Kremowy
1 7550 97  Aluminium
1 7550 98  Czarny

Łącznik wielofunkcyjny podświetlany
Zaciski automatyczne. 
5 funkcji zawartych w jednym produkcie.
Dostarczany z lampkami LED nr ref. 2 x 0676 86 oraz:
– szerokim niepodświetlanym klawiszem,
– dwoma wąskimi klawiszami podświetlanymi.
Do realizacji następujących funkcji:
– łącznika schodowego lub przycisku,
– łącznika podwójnego schodowego podświetlanego
lub przycisku podwójnego,
– łącznika schodowego podświetlanego i przycisku.
Dostarczany w konfi guracji podwójnego przycisku
podświetlanego. Do uzupełnienia w ramki.

1 7551 95  Biały
1 7551 96  Kremowy
1 7551 97  Aluminium
1 7551 98  Czarny

Valena™ Allure
łączniki oświetlenia i czasowe

7520 65 + 7520 75
+ 7543 71

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

7520 06 + 7550 07
+ 7543 91

7520 05 + 7551 23
+ 7543 71

7520 03 + 7550 35
+ 7543 01

7520 05 + 7550 29
+ 7544 51

7520 05 + 7552 28
+ 7544 01

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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