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2 Galimi techniniai pakeitimai. Katalogo informacija teisiškai nėra įpareigojanti.

Rėmeliai

Rėmeliai

Jungikliai

Klavišiniai jungikliai

Rėmelis, juodas matinis

 1-vietis 

vertikalus: 2-vietis 
 3-vietis 
 4-vietis
 5-vietis

horizontalus: 2-vietis 
 3-vietis 
 4-vietis
 5-vietis

WL5513A

WL5623A
WL5633A
WL5643A
WL5653A

WL5723A
WL5733A
WL5743A
WL5753A

12

25
20
25

6

25
20
25

6

WL0010
WL0013B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

• vienpolis
• su spyruokliniais gnybtais

ON/OFF klavišinis jungiklis

12
12

WL0020
WL0023B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

•  vienpolis, veikia kaip išjungimo jungiklis ir 
dviejų padėčių perjungiklis

• su spyruokliniais gnybtais

Dviejų padėčių klavišinis perjungiklis

12
12

   Pakuotė  Užsakymo    
          Nr.

Mygtukas

Kelių klavišų jungikliai

WL0040
WL0043B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

• su spyruokliniais gnybtais

Dviejų klavišų dviejų padėčių ON/OFF  
klavišiniai jungikliai

12
12

WL0050
WL0053B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

•  veikia kaip išjungimo jungiklis ir dviejų padėčių 
perjungiklis

• su varžtiniais gnybtais

Dviejų klavišų dviejų padėčių klavišiniai  
perjungikliai

12
12

WL0070
WL0073B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

• 3 atskiros grandinės
• su varžtiniais gnybtais

Trijų klavišų ON/OFF klavišiniai jungikliai

12
12

WL0110
WL0113B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

• vienpolis, NO (normaliai atviras) kontaktas
• su spyruokliniais gnybtais

Mygtukinis klavišinis jungiklis, NO (normaliai 
atviras) kontaktas

12
12

WL0030
WL0033B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

• su spyruokliniais gnybtais

Kryžminis klavišinis perjungiklis

12
12

WL0060
WL0063B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

• 2 atskiros grandinės
• su spyruokliniais gnybtais

Vieno klavišo dvipolis klavišinis ON/OFF  
jungiklis

12
12

   Pakuotė  Užsakymo    
          Nr.

Jungiklių komponentai ir kištukiniai lizdai pagaminti iš aukštos 
kokybės plastiko, pagal direktyvos dėl pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo (RoHS) nuostatas.
•  Visi įstatomi jungiklių komponentai tiekiami su klavišais / 

dangteliais
•  Kištukinio lizdo su dangteliu apsaugos laipsnis gali būti 

padidintas iki IP44, panaudojus hermetinę tarpinę WL7023
•  Modulinė elementų struktūra, naudojant daugiaviečius rėmelius
•  Galimos paviršiaus spalvos: RAL 9016 (baltas blizgus), RAL 9004
   (juodas matinis),
•  Vardinė įtampa: 250 V~, 50/60 Hz

•  Komutuojama srovė: 10 AX dienos šviesos lempų ir kaitrinių 
lempos apkrovai

•  Gnybtų skerspjūvis: 
Jungikliai su spyruokliniais gnybtais:  
laidams: min. 2 x 1 mm 2; maks. 2 x 2,5 mm 2. 
Kištukiniai lizdai su varžtiniais gnybtais:  
- laidams: min. 2 x 1,5 mm 2; maks. 2 x 2,5 mm 2

•  Įpakavimas: visi produktai supakuoti atskiruose maišeliuose su 
angomis kabinimui.

•  Elektriniai kištukiniai lizdai: atitinka standarto IEC 60884-1:2006 
reikalavimus.

Rėmelis, baltas blizgus

WL5510A

WL5720A
WL5730A
WL5740A
WL5750A

 1-vietis 

vertikalus: 2-vietis 
 3-vietis 
 4-vietis
 5-vietis

horizontalus: 2-vietis 
 3-vietis 
 4-vietis
 5-vietis

12

25
20
25

6

25
20
25

6

WL5620A
WL5630A
WL5640A
WL5650A

lumina intense
rėmeliai / jungikliai



• mygtukiniams jungikliams

baltas blizgus
juodas matinis

Klavišai su simboliu „skambutis“

18 
18

WL6010
WL6013B
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   Pakuotė  Užsakymo    
          Nr.

   Pakuotė  Užsakymo    
          Nr.

Klavišiniai jungikliai su pašvietimu

baltas blizgus
juodas matinis

  10 AX, 250 V~

• vienpolis mygtukas, NO kontaktas
• įmontuota neoninė lemputė
• su spyruokliniais gnybtais

Mygtukinis klavišinis jungiklis su pašvietimu,  
NO kontaktas

12
12

WL0410
WL0413B

Apšvietimo reguliatoriai

Pasukami apšvietimo reguliatoriai

Žaliuzių klavišiniai jungikliai

Priedai

Pakeičiamos klavišo plokštelės su simboliais

baltas blizgus
juodas matinis

  10 AX, 250 V~

• vienpolis
• įmontuota neoninė lemputė
• su spyruokliniais gnybtais

ON/OFF klavišinis jungiklis su pašvietimu

WL0210
WL0213B

12
12

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

•  vienpolis, veikia kaip išjungimo jungiklis  
ir perjungiklis

• įmontuota neoninė lemputė
• su spyruokliniais gnybtais

Dviejų padėčių klavišinis perjungiklis  
su pašvietimu

WL0220
WL0223B

12
12

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

• vienpolis
• įmontuota neoninė lemputė
• su spyruokliniais gnybtais

Dviejų klavišų jungiklis su pašvietimu

WL0240
WL0243B

12
12

• vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui

baltas blizgus
juodas matinis

Klavišas su simboliu „šviesa“

18 
18

WL6020
WL6023B

• vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui

baltas blizgus
juodas matinis

Klavišas su simboliu „laiptai“

18 
18

WL6030
WL6033B

baltas blizgus
juodas matinis

10 AX, 250 V~

•  su elektrine blokuote apsaugai nuo vienalaikio 
įsijungimo abiejomis kryptimis

• vienpolis
• su spyruokliniais gnybtais

Vienpoliai dviejų klavišų žaliuzių jungikliai

WL0310
WL0313B

12
12

10 AX, 250 V~

•  su elektrine blokuote apsaugai nuo vienalaikio 
įsijungimo abiejomis kryptimis

• vienpolis, NO kontaktas
• su spyruokliniais gnybtais

WL0320
WL0323B

baltas blizgus
juodas matinis

Vienpoliai dviejų klavišų žaliuzių mygtukiniai 
jungikliai

12
12

baltas blizgus
juodas matinis

Kaitrinėms lempoms 60 − 600 W
230V halogeninėms lempoms 60 − 600 W
250 V~, 50 Hz

• su pasukama įjungimo/ išjungimo funkcija
•  atsparus trumpajam jungimui ir perkrovai  

(įmontuotas saugiklis)
• su pašvietimu
• su varžtiniais gnybtais

Apšvietimo reguliatorius su pasukama  
nustatymo rankenėle

WL4010
WL4013B

12
12

Klavišai su simboliu ir indikacijos langeliu

WL6110
WL6113B

• vienpoliui mygtukiniam jungikliui su pašvietimu

baltas blizgus
juodas matinis

Klavišas su simboliu „skambutis“ ir indikacijos 
langeliu

18 
18

WL6120
WL6123B 

•  vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui 
su pašvietimu

baltas blizgus
juodas matinis

Klavišas su simboliu „šviesa“ ir indikacijos  
langeliu

18 
18

WL6130
WL6133B

•  vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui 
su pašvietimu

baltas blizgus
juodas matinis

Klavišas su simboliu „laiptai“ ir indikacijos  
langeliu

18 
18

lumina intense
jungikliai / apšvietimo reguliatoriai / priedai
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lumina intense
kištukiniai lizdai / duomenų perdavimo lizdai

Kištukiniai lizdai

SCHUKO kištukiniai lizdai su įžeminimu

WL1050
WL1053A

baltas blizgus 
juodas matinis

SCHUKO kištukinis lizdas

16 A, 250 V~

• su varžtiniais gnybtais

WL1150
WL1153A

baltas blizgus 
juodas matinis

SCHUKO kištukinis lizdas su pakeliamu  
dangteliu

16 A, 250 V~

•  IP44 apsaugos laipsnis kaip opcija, panaudo-
jant sandarinimo tarpinę  WL7023

• su varžtiniais gnybtais

12
12

WL1160
WL1163A

baltas blizgus 
juodas matinis

SCHUKO kištukinis lizdas su pakeliamu dangte-
liu ir padidinta kontaktų apsauga

16 A, 250 V~

•  IP44 apsaugos laipsnis kaip opcija, panaudo-
jant sandarinimo tarpinę WL7023

• su varžtiniais gnybtais

12
12

WL1060
WL1063A

baltas blizgus 
juodas matinis

SCHUKO kištukinis lizdas su padidinta kontaktų 
apsauga

16 A, 250 V~

•  su padidinta kontaktų apsauga (apsauginėmis 
plokštelėmis)

• su varžtiniais gnybtais

12
12

12
12

WL1260
WL1263A

baltas blizgus 
juodas matinis

Dvigubas SCHUKO kištukinis lizdas su rėmeliu 
ir padidinta kontaktų apsauga

16 A, 250 V~

•  komplekte su rėmeliu, individualiam montavimui
• su varžtiniais gnybtais

12
12

   Pakuotė  Užsakymo    
          Nr.

 Pakuotė  Užsakymo    

WL1010
WL1013A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kištukinis lizdas be įžeminimo kontakto

Kištukiniai lizdai be įžeminimo kontakto

16 A, 250 V~

• su varžtiniais gnybtais

12
12

          

Nr.

Duomenų perdavimo lizdai

Duomenų perdavimo lizdai RJ11, RJ45

12
12

WL2010
WL2013A

baltas blizgus 
juodas matinis

Telefono lizdas, vienos jungties

• 1 x RJ11 jungtis, 3 kategorija

12
12

WL2020
WL2023A

baltas blizgus 
juodas matinis

Telefono lizdas, dviejų jungčių

• 2 x RJ11 jungtys, 3 kategorija

12
12

WL2210
WL2213A

baltas blizgus 
juodas matinis

Telefoninis/kompiuterinis lizdas

• 1 x RJ11 jungtis, 3 kategorija
•  1 x RJ45 jungtis, 5e kategorija, UTP kabeliui su 

apsauga nuo dulkių

12
12

WL2110
WL2113A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas vienos jungties

•  1 x RJ45 jungtis, 5e kategorija, UTP kabeliui su 
apsauga nuo dulkių

12
12

WL2120
WL2123A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių

•  2 x RJ45 jungtys, 5e kategorija, UTP kabeliui 
su apsauga nuo dulkių

WL1250
WL1253A

baltas blizgus 
juodas matinis

Dvigubas SCHUKO kištukinis lizdas su rėmeliu

16 A, 250 V~

•  komplekte su rėmeliu, individualiam montavimui
• su varžtiniais gnybtais

12
12

12
12

WL2130
WL2133A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas, vienos jungties

• 1 x RJ45 jungtis, 5e kategorija, FTP kabeliui

12
12

WL2140
WL2143A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių

• 2 x RJ45 jungtys, 5e kategorija, FTP kabeliui

12
12

WL2150
WL2153A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas, vienos jungties

• 1 x RJ45 jungtis, 6 kategorija, UTP kabeliui

WL7023

Berker 1884 

18

10

Sandarinimo tarpinės IP44 
kištukiniams lizdams

•  padidinti kištukinių lizdų 
su pakeliamu dangteliu 
apsaugos laipsnį iki IP44
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lumina intense
anteniniai lizdai

   Pakuotė  Užsakymo    
          Nr.

   Pakuotė  Užsakymo    
          Nr.

WL3020
WL3023A

12
12

baltas blizgus 
juodas matinis

Radijo/TV antenų lizdas, tarpinis, DVB-T/C  

instaliacijai

Darbinis dažnis: 5-862 MHz
Varža: 75 W
TV dažnio ribos: 5-68 | 120-862 MHz
Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz, 10,8-10,9 dB
Slopinimas: TV 10,1-10,8 dB
radijo 10,8-10,9 dB
Įėjimas -> išėjimas: 1,1 dB

•  individualioms analoginės ir skaitmeninės DVB-T 
instaliacijoms

•  antžeminės ir kabelinės televizijos signalo  
priėmimui

• jungimui atšakomis ir magistralinėse linijose
• su varžtiniais gnybtais

Radijo/TV/SAT antenų lizdai

12
12

WL3110
WL3113A

baltas blizgus 
juodas matinis

Radijo/TV/SAT lizdas, galinis, DVB-T/S  

instaliacijai

Darbinis dažnis: 5-2200 MHz
Varža: 75 W
TV dažnio ribos: 10-68 | 125-862 MHz
Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz
SAT dažnio ribos: 950-2200 MHz
Slopinimas: TV ≤ 2 dB, radijo ≤ 1,7 dB,
SAT ≤ 2,6 dB

•  individualioms analoginės ir skaitmeninės DVB-T 
instaliacijoms

•  antžeminės ir palydovinės televizijos signalo pri-
ėmimui

• pralaidus DC įtampai
• 1 bendras įėjimas
• su varžtiniais gnybtais

WL7010
WL7013A

balta blizgi
juoda matinė

Aklė

12
12

Priedai

Aklė

12
12

WL3120
WL3123A

baltas blizgus 
juodas matinis

Radijo/TV/SAT antenų lizdas, tarpinis, DVB-T/S 
instaliacijai

Darbinis dažnis: 5-2400 MHz
Varža: 75 W
TV dažnio ribos: 5-70 | 120-862 MHz
Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz
SAT dažnio ribos: 950-2400 MHz
Slopinimas: TV 10 dB, radijo 12 dB, SAT 8/6 dB
Įėjimas -> išėjimas: 3,7-7 dB

•  individualioms analoginės ir skaitmeninės 
DVB-T instaliacijoms

•  antžeminės ir palydovinės televizijos signalo 
priėmimui

• pralaidus DC įtampai
• jungimui atšakomis ir magistralinėse linijose
• 1 bendras įėjimas
• su varžtiniais gnybtais

Plokštelė

18
18

WL6310
WL6313A

balta blizgi
juoda matinė

Centrinė plokštelė Radijo/TV/SAT antenų  
lizdams

•  su galimybe išlaužti SAT įėjimą dengiančią 
plokštelę

12
12

WL3010
WL3013A

baltas blizgus 
juodas matinis

Radijo/TV antenų lizdas, galinis, individualiai 
DVB-T/C instaliacijai

Darbinis dažnis: 5-862 MHz
Varža: 75 W
TV dažnio ribos: 5-68 | 118-862 MHz
Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz
Slopinimas: TV ≤ 2 dB, radijo ≤ 1,5 dB

•  individualioms analoginės ir skaitmeninės DVB-T  
instaliacijoms

•  antžeminės ir kabelinės televizijos signalo priėmi-
mui

• jungimui atšakomis
• pralaidus DC įtampai
• su varžtiniais gnybtais

12
12

WL2160
WL2163A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių

• 2 x RJ45 jungtys, 6 kategorija, UTP kabeliui

12
12

WL2170
WL2173A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas, vienos jungties

• 1 x RJ45 jungtis, 6 kategorija, FTP kabeliui

12
12

WL2180
WL2183A

baltas blizgus 
juodas matinis

Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių

• 2 x RJ45 jungtys, 6 kategorija, FTP kabeliui

12
12

WL2320
WL2323A

balta blizgi
juoda matinė

Laikančioji plokštė 2 lizdams, su centrine plokš-
tele, skirta montuoti Keystone Jack lizdams

•  skirta Keystone Jack tipo RJ45 modulių  
montavimui

Anteniniai lizdai

Radijo/TV antenų lizdai
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