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Новий стандарт електрофурнітури: 
Бездротова електрофурнітура майбутнього



• абсолютна свобода в переплануванні
переставляйте меблі як Вам заманеться, тому що керування світлом, жалюзі  здійснюється з
будь-якого місця в домі незалежно від того де вимикач
• абсолютна мобільність
змінився настрій або дизайн, швидко і легко змінили функції управління або запрограмували нову
сцену

Легко встановити, легко використовувати, доступно кожному

Запрограмована сцена, приклад №1 (деякі можливості)

Приміщення схематично, умовно, розмежовано на зону їдальні та залу.  
датчик руху – червоного кольору
1 – світло в їдальні
2 – жалюзі в залі
3 – вимикач (дімер) світла в залі
4 – вимикач допоміжної лампи в залі
Виходячи з їдальні, датчик руху відмічає рух і автоматично подає сигнал вимкнути світло в 
їдальні, ввімкнути світло в залі та допоміжну лампу, опустити жалюзі. 
Це одна із безлічі можливих сцен. Один пристрій керування може передавати сигнал 
виконати певну дію до 20-ти іншим пристроям в радіусі 30 м (100м без перешкод), та може 
бути запрограмовано до двох сцен. 
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• абсолютна індивідуальність
кожен дім може бути індивідуальним, для поточних потреб
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Перепланування, приклад №2 

Ви вирішили придбати великий плазмовий телевізор та повісити його на стіну, а також, замість 
датчика руху в їдальні як показано в Прикладі №1, захотілось поставити звичайний вимикач або 
дімер. Але, якщо повісити великий телевізор на стіну, як зображено в Прикладі №2, Ви закриєте 
телевізором доступ до вимикача світа в залі. Berker.net quicklink дозволяє здійснювати управління 
незалежно від перешкод на шляху, тому що керування здійснюється за допомогою радіо сигналу, 
також Ви легко можете змінювати метод управління світлом/жалюзі. Альтернативно, Ви може 
приклеїти кнопку вимикача у будь-якому місці на стіні або навіть на склі.

В їдальні Ви зняли накладку з датчиком руху і поставили замість нього накладку двоклавішний 
вимикач, та виходячи з їдальні до зали одним натиском вимикаєте світло в їдальні, вмикаєте світло 
в залі та опускаєте жалюзі. 

З Berker.net quicklink можливі будь-які перепланування без ушкодження стін та налаштування 
комфортних сцен в залежності від індивідуальних потреб.

Запрограмована сцена, приклад №3 



На малюнку схематично зображено спальню. 
1,2 – лампи біля ліжка
3 – керування жалюзі
4 – двоклавішний вимикач (дімер)
Досить часто трапляється, коли майже засинаючи виникає питання чи вимкнули скрізь світло? За 
допомогою Berker.net quicklink світло скрізь в будинку можна вимкнути натиснувши клавішу біля 
ліжка і спокійно засинати. Або налаштувати вибіркове вимикання світла у будинку. 

Подальша еволюція: інтеграція з KNX

На малюнку схематично зображено будинок з літнім будиночком.

KNX-радіо передавач – червоним кольором

Панель управління Touch sensor – зеленим кольором

Двоклавішний вимикач (дімер) – червоним кольором

Уся продукція hager завжди передбачає подальшу еволюцію продукту і інтеграцію в майбутні 
технології.

Наприклад Ви вирішили, що керування за допомогою Berker.net quicklink Вам недостатньо і  
поставили собі smart систему KNX, адже стільки можливостей відкривається .. (наприклад, 
дистанційно керувати станом будинку знаходячись в будь-якій точці планети за умови наявності 
інтернету). Тож, якщо у Вас планується або є літній будиночок поряд, можна обладнати його 
системою  Berker.net quicklink, інтегрувати в загальну KNX систему та здійснювати керування як у 
домі, так і безпосередньо у літньому будиночку.

Наприклад, за допомогою сенсорної панелі (зеленого кольору) Ви передаєте команду на KNX-радіо 
передавач  (червоного кольору), який в свою чергу передає команду на двоклавішний вимикач 
ввімкнути/вимкнути світло, закрити/відкрити жалюзі, в літньому будиночку тощо. 

Як налаштувати

AKT1t1BY€Te nynbT ynpasniHH7l 
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Активуєте режим налаштування на пульті 
управління

Обираєте кнопку, відповідальну за певну дію



S.1
Кнопка,
1-канальна
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B.7
Кнопка,
KNX-Радіо,
2-канальна

Q.3
Кнопка,
1-канальна

K.1
Настінний
передавач

В.3
Таймер,
KNX-Радіо

R.1
Кнопка,
1-канальна

R.3
Таймер для
вставки жалюзі,
KNX-радіо

S.1
Кнопка жалюзі

Q.3
Радіокнопка KNX,
4-канальна

B.7
Настінний 
передавач, 
сонячна батарея

K.5
Кнопка жалюзі

В.3 
Таймер для вставки 
жалюзі, KNX-радіо

R.1
Настінний 
передавач, 
сонячна батарея

R.3
Настінний
передавач

Q.1 B.7 K.1 B.3 R.1 R.3S.1
Датчик руху Датчик руху Датчик руху Датчик руху Датчик руху Датчик руху Датчик руху

Модульний концепт
Оскільки компанія Hager пропонує не вибіркові продукти, а рішення та передбачає модульне 
використання, інтегрований дизайн та подальшу взаємодію з майбутніми технологіями, Ви можете 
обирати дизайн будь-якої серії електрофурнітури Berker до Berker.net quicklink та змінювати в 
залежності від зміни дизайну інтер’єру. 

Призначаєте обраним пристроям певну дію, яка буде виконуватись, підтверджуєте обрану 
функцію. Повторюєте цю дію з усіма пристроями при натисканні обраної кнопки на попередньому 
кроці

Завершуєте налаштування



До зустрічі!
Якщо у Вас виникли будь-які питання, або Ви хочете дізнатись більше про нашу продукцію, 
зв'яжіться, будь ласка, з нашими офіційними дистриб'юторами, або безпосередньо з нашими 
спеціалістами.

Hager в Україні
вул. П. Дегтяренка, 12-Б, літери А, А1
04074, м. Київ, Україна,
т. (044) 536-19-22,
537-34-83
www.hager.ua

Спеціаліст в сфері дизайнерської елекрофурнітури та
інтелектуальних систем управління будинком

Спеціаліст в сфері електроінсталяцій
для житлової і комерційної нерухомості

Hager
Hager Group - це група компаній, яка поєднує низку відомих брендів і пропонує широкий асортимент 
рішень та продукції в сфері електрообладнання для житлового та комерційного будівництва: від 
дизайнерської електрофурнітури, низьковольтного обладнання, до розумних будинків - систем KNX.

Найстарішому бренду компанії Berker вже понад 96 років. Цілком можливо, що Ремарк писав "Три 
товариші" вмикаючи світло вимикачем Berker.

З 2014 року є членом співтовариства AAL в Саар, завдання якого - розробка розумних систем 
сприяння життю літнім людям і людям, які потребують спеціального догляду.

З 2015 є членом AllSeen Alliance, та розробляє разом з всесвітньо відомими брендами стандарт 
програмного забезпечення «Internet of Things», який дозволить вести витрати електроенергії всіх 
пристроїв включених в мережу незалежно від виробника і виконувати різні сценарії, наприклад, 
включати музику в певний момент.

Кожен продукт компанії відрізняється німецькою якістю, європейською сертифікацією, дизайном, 
який отри-мав нагороди, та передбачає подальшу еволюцію продукту.

На сьогоднішній день, концерн Hager налічує 23 заводи в 11 країнах світу та близько 1654 патентів.

Hager Group це бренди, представлені в Україні:
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http://www.hager.ua/kontakty/21744.htm
http://www.hager.ua/kontakty/partnery/24163.htm
http://www.hager.ua

