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Řídící jednotka | Control unit

87PBC01B Řídící jednotka Pro Piezo 1 Control unit Pro Piezo 1

87PBC01BDO Řídící jednotka Pro Piezo 1 REMOTE (s přijímačem pro dálkové ovládání) Control unit Pro Piezo 1 REMOTE (with remote control receiver)

87PBC03B Řídící jednotka Pro Piezo 3 Control unit Pro Piezo 3

87PBC03BDO Řídící jednotka Pro Piezo 3 REMOTE (s přijímačem pro dálkové ovládání) Control unit Pro Piezo 3 REMOTE (with remote control receiver)

87PBC05B Řídící jednotka Pro Piezo 5 Control unit Pro Piezo 5

87PBC05BDO Řídící jednotka Pro Piezo 5 REMOTE (s přijímačem pro dálkové ovládání) Control unit Pro Piezo 5 REMOTE (with remote control receiver)

Řídící jednotka DIN | Control unit DIN

87PBC01D Řídící jednotka Pro Piezo 1 DIN Control unit Pro Piezo 1 DIN

87PBC01DDO Řídící jednotka Pro Piezo 1 DIN REMOTE (s přijímačem pro dálkové ovládání) Control unit Pro Piezo 1 DIN REMOTE (with remote control receiver)

87PBC03D Řídící jednotka Pro Piezo 3 DIN Control unit Pro Piezo 3 DIN

87PBC03DDO Řídící jednotka Pro Piezo 3 DIN REMOTE (s přijímačem pro dálkové ovládání) Control unit Pro Piezo 3 DIN REMOTE (with remote control receiver)

• Vhodné pro spínání bazénových světel, protiproudů, vodních atrakcí,
lamelového zakrytí apod.

• Nastavitelné sepnutí jedním nebo dvěma krátkými stisky tlačítka
• Indikace stavu svícením či blikáním
• Možnost dálkového ovládání (modely REMOTE)
• Provedení v krabičce pro montáž na stěnu nebo na DIN lištu přímo do

rozvaděče
• Klíčenka není součástí balení

• PRO Piezo 1
• Může ovládat pouze jedno zařízení
• Možnost nastavení automatického vypnutí za 30 minut.
• V případě použití dálk. ovládání barevného světla jedno tlačítko slouží

k zapnutí a vypnutí světla a druhé může sloužit k přepínání barev
• Kontakt možné nastavit jako trvale sepnutý nebo pouze jako krátký

impuls pro sepnutí impulsního relé

• PRO Piezo 3 a 5
• Může ovládat 3 nebo 5 zařízení
• Možnost nastavení automatického vypnutí za 5–35 minut (krok 5min)
• V případě použití dálkového ovládání může sloužit čtvrté nebo šesté

tlačítko k centrálnímu vypnutí
• Možnost centrálního vypnutí všech sepnutých kontaktů externím

tlačítkem (vypínačem)

• Suitable for control of pool lights, counterflows, water attractions, slate
cover etc.

• Preset switching by one or two short presses of a button
• Indication by solid or flashing light
• Remote control available (REMOTE versions)
• Designed as a box on the wall or DIN ledge installation directly into

converter
• Key ring is not included

• PRO Piezo 1
• Can only control one device
• Preset automatic shut-off after 30 minutes.
• When using the piezo switch to remote-control colour light, one button acts

as a mains switch while the other can be used to change colours
• Contact can be set as permanently closed or only as a short pulse for

switching impulse relay

• PRO Piezo 3 and 5
• Can control 3 or 5 devices
• Preset auto shut-off after 5-35 minutes (step by 5 min)
• When using the remote control, the 4th or 6th button can be used as

main shut-down
• The possibility of switching off all switchers by pressing an external

central switcher

• Piezo switch for 1, 3 or 5 devices

Provedení v krabičce pro montáž
na stěnu
Designed as a box for instalation
on the wall

Provedení na DIN lištu pro montáž
do rozvaděče
Designed for installation on electric
distributor board (DIN)

Dotykové piezoelektrické spínání
Piezoelectric touch switcher

• Piezoelektrické spínání pro 1, 3, a 5 prvků



Komponent | Component

87TX2M Dálkové ovládání – klíčenka – vysílač signálu spínající 2 kanály Remote control – signal transmitter with 2 channels

87TX4M Dálkové ovládání – klíčenka – vysílač signálu spínající 4 kanály Remote control – signal transmitter with 4 channels

87TX6M Dálkové ovládání – klíčenka – vysílač signálu spínající 6 kanálů Remote control – signal transmitter with 6 channels

87ANT Anténa externí + 2,5 m koax kabel External antenna + 2,5 m coax cable

87TX2M 87TX4M 87TX6M

Dotykové piezoelektrické spínání
Piezoelectric touch switcher
• Component – remote control• Komponent – dálkové ovládání

Piezoelektrické tlačítko RGB | Piezoelectric button RGB

87123165 Dotykové piezoelektrické tlačítko RGB nerez IP69K – RGB podsvícení, kabel 2 m Piezoelectric touch button RGB stainless steel, IP69K – RGB LED, cable 2 m

8712316508 Dotykové piezoelektrické tlačítko RGB nerez IP69K – RGB podsvícení, kabel 8 m Piezoelectric touch button RGB stainless steel, IP69K – RGB LED, cable 8 m

8712316515 Dotykové piezoelektrické tlačítko RGB nerez IP69K – RGB podsvícení, kabel 15 m Piezoelectric touch button RGB stainless steel, IP69K – RGB LED, cable 15 m

Dotykové piezoelektrické tlačítko DOT | Piezoelectric touch button DOT

87123166 Dotykové piezoelektrické tlačítko DOT nerez IP69K – modré podsvícení, kabel 2,5 m Piezoelectric touch button DOT stainless steel, IP69K – blue LED, cable 2,5 m

8712316608 Dotykové piezoelektrické tlačítko DOT nerez IP69K – modré podsvícení, kabel 8 m Piezoelectric touch button DOT stainless steel, IP69K – blue LED, cable 8 m

Piezoelektrické tlačítko – plast | Piezoelectric button – plastic

87123167 Dotykové piezoelektrické tlačítko plast IP69K – RGB podsvícení, kabel 2,5 m Piezoelectric touch button – plastic IP69K – RGB LED, cable 2,5 m

• Univerzální RGB tlačítko – 3 barvy v jednom
možnost výběru modrá, zelená, červená

• Velmi kvalitní provedení
• Elektrické krytí IP69K

• Universal RGB button – 3 colors in one 
choice of blue, green, red

• Very high quality
• Electric protection IP69K

• Dotykové piezoelektrické tlačítko RGB • Piezoelectric touch button RGB

• Univerzální PIEZO tlačítko
• Velmi kvalitní provedení
• Elektrické krytí IP69K
• Barva modrá

• Universal PIEZO button
• Very high quality
• Electric protection IP69K
• Blue colour

• Dotykové piezoelektrické tlačítko DOT • Piezoelectric touch button DOT

• Dotykové piezoelektrické tlačítko POM • Piezoelectric touch button POM
Plastové piezoelektrické tlačítko pro použití i ve velmi náročném
prostředí, kde může docházet ke galvanické korozi nerezové
oceli. Krytí IP69K dovoluje provoz pod vodní hladinou.

Plastic Piezo switch to be used also in the harshest operating
conditions, where stainless steel galvanic corrosion may
occur. Protection IP69K allows for deployment under water level.
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Redukce pro dotykové piezoelektrické tlačítko | Reduction for piezoelectric button

87120001 Redukce pro dotykové piezoelektrické tlačítko Reducing for piezoelectric touch button

87120001

• Redukce pro dotykové piezoelektrické tlačítko • Reduction for piezoelectric touch button
• S použitím speciální redukce je možné zaměnit toto

dotykové piezo tlačítko za staré pneumatické tlačítko
většiny protiproudů apod.

• Old pneumatic button of most of counterflows can be replaced by the
piezo switcher using a special reduction

Piezoelektrické ovládání
Piezoelectric control

Dálkové ovládání
Remote control

Čerpadlo
Pump

Piezoelektrické tlačítko
Piezoelectric button

• Dotykové piezoelektrické spínání • Piezoelectric touch switcher


