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ELSO JOY to program odpornych na zniszczenie 

produktów przeznaczonych do indywidualnego zasto-

sowania na co dzień.

Wykonane z duroplastu urządzenia mają podwyższo-

ną odporność na zadrapania oraz na uszkodzenia 

mechaniczne i dzięki temu doskonale sprawdzają się 

w codziennym użytkowaniu, a wielofunkcyjność tych 

urządzeń pozwala na zwiększenie komfortu mieszkal-

nego. Dostępne są zarówno komponenty elektroniczne 

i urządzenia obsługujące techniczne systemy obsługi 

budynków takie jak KNX lub ELSO IHC, istnieje rów-

nież możliwość zastosowania elektronicznych syste-

mów nadawczych ELSO.

ELSO JOY
Radość na codzień
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Wkłady gniazd 
z podwyższoną 
ochroną przed 
dotknięciem.

Dostępne ramki 
od pojedyńczej 
do pięciokrotnej.

Obudowy natynkowe 
pojedyńcze i podwójne.

Ramki z polem 
opisowym pionowym 
i poziomym

Możliwość montażu 
pionowego i pozio-
mego.

Wszystkie komponenty 
wykonane bezhaloge-
nowo.
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Mechanizmy łączników
Wkłady łączników i przycisków podano w programie ELSO WKŁADY.

 Klawisze
 Klawisze dostarczane są wraz z płytą do mocowania ramki. 
 Klawisze i płyty mocujące są pakowane w folię. 
 W celu zachowania jednolitego oznakowania oferujemy dla każdego  
 programu wyrobów oprogramowanie oraz arkusze folii do opisywania  
 - patrz str. 18

Klawisz dla wyłącznika 
uniwersalnego, krzyżowego 
i przycisku

perłowy  273600 10/100 25
biały  273604 10/100 25

Klawisz podświetlany dla 
wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego, przycisku 
i wyłącznika schodowego 
z kontrolką

perłowy  273610 10 25   
biały  273614 10 25

Klawisz dla wyłącznika 
świecznikowego i przycisku 
podwójnego

para

perłowy  273500 10/100 25
biały  273504 10/100 25

Klawisz z polem opisowym

z załączonymi paskami opiso-
wymi z symbolami dzwonka, 
światła, klucza i pustym.  
Możliwość podświetlenia 
klawisza.
Pole opisowe o wym. 38x7mm

perłowy  273620 10 25
biały  273624 10 25

Klawisz dla przycisku do 
żaluzji i łącznika żaluzjowego

dla art. nr: 112800 oraz 
111800, para, z nadrukowanymi 
symbolami strzałek

perłowy  273800 10 25
biały  273804 10 25

Klawisz z symbolem dzwonka 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273100 10 25
biały  273104 10 25

Klawisz z symbolem żarówki 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273110 10 25
biały  273114 10 25

Klawisz z symbolem klucza 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273120 10 25
biały  273124 10 25

Klawisz z polem opisowym 
i symbolem dzwonka 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

możliwe podświetlenie

perłowy  273130 10 25
biały  273134 10 25

Klawisz podświetlany 
z symbolem dzwonka 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273140 10 25
biały  273144 10 25

Klawisz podświetlony 
z symbolem żarówki 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273150 10 25
biały  273154 10 25

Klawisz z symbolem klucza 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273160 10 25
biały  273164 10 25

Klawisz podświetlony 
z symbolem ogrzewania 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273170 10 25
biały  273174 10 25

Klawisz podświetlony 
z symbolem wentylatora 
dla wyłącznika uniwersalnego, 
krzyżowego i przycisku

perłowy  273180 10 25
biały  273184 10 25

Klawisz podświetlony 
z nadrukiem dla wyłącznika 
z kontrolką dwubiegunowego 
z czerwonym napisem 
„Heizung Notschalter”

symbole I-0 wypukłe, bez 
nadruku

perłowy  273220 10 25
biały  273224 10 25

Klawisz z nadrukiem dla 
wyłącznika dwubiegunowego

perłowy  273200 10 25
biały  273204 10 25

Klawisz dla wyłącznika 
z kontrolką, dwubiegunowego, 
okienko czerwone

perłowy  273210 10 25
biały  273214 10 25

Klawisz z dużym polem 
opisowym 50x50mm

perłowy  373160 10 25
biały  373164 10 25

Klawisz z dużym polem 
opisowym i wyczuwalnym 
dotykiem symbolem ”dzwonek”

dostosowany do potrzeb 
niewidomych i słabo widzących

perłowy  373900 1 25
biały  373904 1 25

Klawisz z dużym polem 
opisowym i wyczuwalnym 
dotykiem symbolem ”światło”

dostosowany do potrzeb 
niewidomych i słabo widzących

perłowy  373910 1 25
biały  373914 1 25

Klawisz z dużym polem 
opisowym i wyczuwalnym 
dotykiem symbolem ”klucz”

dostosowany do potrzeb 
niewidomych i słabo widzących

perłowy  373920 1 25
biały  373924 1 25

 Klawisz z mechanizmem łącznika 250VAC, 16A
 Klawisz jest dostarczany wraz z mechanizmem łącznika .
 Zaciski bezśrubowe: 
 do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm i 2,5mm
 Zaciski śrubowe:  
 do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm i 2,5mm i przyłączania  
 nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm< 

X
1 6
2 5 0~ X L

Wyłącznik schodowy 
podwójny 

perłowy 361660 371660 1 25
biały 361664  371664 1 25

X
1 6
2 5 0~ X L

Wyłącznik potrójny perłowy  361100  1 25
biały 361104  1 25

Przełącznik schodowy 
pociągany

perłowy  361670  1 25
biały 361674  1 25
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Wyłącznik tróbiegunowy  
400VAC, 10A,

perłowy    371300 1 25
biały   371304 1 25

Gniazda 250 VAC, 16A
Do montażu podtynkowego ,stopień ochronny IP 20 
Zaciski bezśrubowe:
do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm i 2,5 mm zaciski połączeniowe 
wg VDE 0620
Zaciski śrubowe: 
do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm i 2,5 mm i przyłączenia nieprzygoto-
wanych przewodów  aluminiowych 2,5 mm
Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym 250VAC, 16A

Wkład gniazda wtykowego 
Europa, podwójny

dla dwóch wtyczek Europa

perłowy   275910 1 25
biały   275914 1 25

Wkład gniazda wtykowego 
z płytą z centralnym stykiem 
ochronnym

perłowy 265500 275500 1 25
biały 265504 275504 1 25

Gniazdo wtykowe z centralnym 
stykiem ochronnym, podwójne, 
półwpuszczone

perłowy   275700 1 25
biały   275704 1 25

Wkład gniazda wtykowego 
z centralnym stykiem ochron-
nym dla płyt centralnych

perłowy 225510 235510 10 20
biały 285514 295514 10 40

Wkład gniazda wtykowego 
z centralnym stykiem ochron-
nym i podwyższoną ochroną 
przed dotknięciem 
dla płytek centralnych

perłowy 225610 235610 10 20
biały 285614 295614 10 40

Wkład gniazda wtykowego 
z centralnym stykiem ochron-
nym dla płytek centralnych  
45°obrotowe

perłowy 225520 235520 10 20
biały 285524 295524 10 40

Płyty centralne

 Płyty centralne dla wkładów ściemniaczy  
 Wkłady patrz ELSO ELEKTRONIKA str. 22

Płyta centralna z pokrętłem

dla wszystkich wkładów 
ściemniaczy, potencjometru 
elektronicznego i przycisku 
drzemkowego 174420 
nie stosować dla ściemniacza 
art. nr 174130

perłowy  267010 10 3
biały  267014 10 3

Płyta centralna z pokrętłem

dla ściemniacza 1000 W,
nr art. 174130

perłowy  367020 10 3
biały  367024 10 3

Płyta centralna / powierzchnia 
dotykowa dla ściemniacza 
przyciskowego

dla wkładów ściemniaczy 
przyciskowych 174300

perłowy  367040 10 3
biały  367044 10 3

Płyta centralna / powierzchnia 
dotykowa dla ściemniacza 
przyciskowego

dla wkładów ściemniaczy 
przyciskowych 174260

perłowy  363340 5 3
biały  363344 5 3

Powierzchnia dotykowa 
podwójna dla kombinacji 
łącznik/ ściemniacz 
przyciskowy

dla wkładów ściemniaczy 
przyciskowych 174350

perłowy  367140 5 3
biały  367144 5 3

Powierzchnia dotykowa 
podwójna z polem opisowym 
dla kombinacji łącznik/ 
ściemniacz przyciskowy

dla wkładów ściemniaczy 
przyciskowych 174350

perłowy  363310 5 3
biały  363314 5 3

 Płyty centralne dla wkładów czujników ruchu  
 podtynkowych Candela 
 Wkłady patrz ELSO ELEKTRONIKA str. 28

Płyta centralna dla wkładu 
czujnika ruchu Candela 
z łącznikiem ZAŁ/WYŁ 
wysokość montażu 1-1,4m

dla wkładu art. nr 171130

perłowy  367080 1 3
biały  367084 1 3

Płyta centralna dla wkładu 
czujnika ruchu Candela 
wysokość montażu 2-2,4m

dla wkładu art. nr 171140

perłowy  367090 1 3
biały  367094 1 3

 Płyty centralne dla wkładów czujników ruchu  
 podtynkowych STANDARD 
 Wkłady patrz ELSO ELEKTRONIKA str. 28

Płyta centralna dla wkładu 
czujnika ruchu

dla wkładu art. nr 171010 
także dla art. nr 171020, 
171030 dla uniemożliwienia 
niepowołanym przestawiania 
funkcji ściemniania i trybu pracy

perłowy  367310 1 3
biały  367314 1 3

Płyta centralna dla wkładu 
czujnika ruchu z sensorem 
(PIR ściemniaczowy)

dla wkładu nr art. 171020

perłowy  367320 1 3
biały  367324 1 3

Płyta centralna dla wkładu 
czujnika ruchu z sensorem 
(PIR świetlówkowy)

dla wkładu nr art. 171030

perłowy  367330 1 3
biały  367334 1 3

 Płyty centralne dla wkładów sterowania   
 żaluzji/rolet 
 Wkłady patrz ELSO ELEKTRONIKA str. 26

Płyta centralna dla wkładu 
sterownika żaluzji

do skompletowania wkładu 
nr art. 175140 i 175150

perłowy  367250 5 3
biały  367254 5 3

Płyta centralna dla wkładu 
przekaźnika separującego

do skompletowania wkładów 
nr art. 175010 i 175020

perłowy  367260 5 3
biały  367264 5 3

Płyta centralna dla sterownika 
silnika i sterownika centralnego

dla wkładów art. nr 175200 
i 175210

perłowy  367270 5 3
biały  367274 5 3

� �� � � � � � �� � � � � Płyta centralna dla zegara 
sterującego astralnego

dla wkładów art. nr 175110, 
175220, 175120 i 175230, 
wyłamywalny otwór dla wtyczki 
czujnika oświetlenia

perłowy  367280 5 3
biały  367284 5 3
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Płyta centralna dla łącznika 
automatycznego (wiatr, 
światło, deszcz, temperatura)

dla wkładów art. nr 175131 
i 175241

perłowy  367290 5 3
biały  367294 5 3

Płyta centralna dla wkładu 
łącznika czasowego z pokrę-
tłem obrotowym 3 stopniowym

dla wkładu art. nr 177040

perłowy  263040 1 25
biały  263044 1 25

 Płyty centralne dla wkładów regulatorów 
 temperatury
 Wkłady patrz ELSO ELEKTRONIKA str. 24

Płyta centralna dla wkładu 
regulatora temperatury

dla wkładów art. nr 176211 i 
176221

perłowy  367100 5 3
biały  367104 5 3

Płyta centralna dla wkładu 
regulatora temperatury
z przełącznikiem

dla wkładów art. nr 176231

perłowy  367110 5 3
biały  367114 5 3

Płyta centralna dla wkładu 
regulatora temperatury 
z łącznikiem ZAŁ./WYŁ

dla wkładów art. nr 176251

perłowy  367120 5 3
biały  367124 5 3

Płyta centralna dla wkładu 
regulatora temperatury z łącz-
nikiem ogrzewanie/chłodzenie

dla wkładów art. nr 176261

perłowy  367150 1 3
biały  367154 1 3

Płyta centralna
dla elektronicznego regulatora 
temperatury

dla wkładu art. nr 176131

perłowy  367200 1 3
biały  367204 1 3

Płyta centralna dla  regulatora 
temperatury z zegarem

dla wkładów art. nr 176141 
oraz 176151

perłowy  367210 1 3
biały  367214 1 3

 Płyty centralne dla techniki sterowania
 czasowego
 Wkłady patrz ELSO ELEKTRONIKA str. 31

Powierzchnia dotykowa 
z polem opisowym dla 
elektronicznego czasomierza 
zamiennie ze schodowym

dla wkładów art. Nr 177010 i 
177020, pole opisowe 38x7mm

perłowy  363300 5 25
biały  363304 5 25

Płyta centralna dla zegara 
sterującego tygodniowego 
i dziennego

dla wkładów art. nr 177100 i 
177110 z przeźroczystą pokrywą

perłowy  363400 5 3
biały  363404 5 3

Płyta centralna dla wkładu 
łącznika czasowego z regula-
torem obrotowym 15min 

dla wkładu art. nr 177030

perłowy  363420 1 3
biały  363424 1 3

Płyta centralna dla wkładu 
łącznika czasowego z regula-
torem obrotowym 120min

dla wkładu art. nr 177040

perłowy  363430 1 3
biały  363434 1 3

Płyta centralna dla zegara 
sterującego astralnego

dla wkładu art. nr 177120

perłowy  363410 5 3
biały  363414 5 3

Płyta centralna dla higrostatu

dla wkładu art. nr 176301

perłowy  367160 1 3
biały  367164 1 3

Płyta centralna dla 
telekomunikacyjnego gniazda 
przyłączeniowego (TAE) 
i gniazda głośnikowgo

perłowy  266010 10/100 25
biały  266014 10/100 25

Płyta centralna gniazd 
antenowych

z 2 otworami, na gniazda 
wtykowe anteny bez gniazda F

perłowy  266020 10/100 25
biały  266024 10/100 25

Płyta centralna gniazd 
antenowych

z 3 otworami, na gniazda 
wtykowe anteny z gniazdem F

perłowy  266030 10 25
biały  266034 10 25

� � �

� � �

Płyta centralna gniazd 
antenowych

z 4 otworami, dla wkładów 
ASTRO/ANKARO

perłowy  366050 10 25
biały  366054 10 25

Płyta centralna dla łącznika 
kluczykowego

w zakresie dostawy 
maskownica z symbolami 
(patrz ilustracja) i maskownica 
neutralna, do skompletowania 
wkładów nr art. 121900 i 
121930

perłowy  363030 1 25
biały  363034 1 25

Płyta centralna dla zadajników 
Ø 22,5 mm

z mocowaniem śrubowym

perłowy  363060 5 25
biały  363064 5 25

Płyta centralna dla zadajników 
Ø 22,5 mm, żółta

z zamocowaniem śrubowym 
dla wyłącznika awaryjnego

żółty/perłowy  363066 5 26
żółty/biały  363067 5 26

Zaślepka

mocowana zatrzaskowo, 
z płytą mocującą i pałąkiem

perłowy  363900 10 25
biały  363904 10 25

Gniazdo przyłączeniowe

z odciążką kabla, 
do przyłączania przewodów 
o średnicy do 8 mm

perłowy  363020 1/10 25
biały  363024 1/10 25

Sygnalizator świetlny E 10

z płytą centralną, czerwoną 
kopułką i neonówką, dla puszek 
do wbudowania z mocowaniem 
śrubowym

perłowy  376010 10 25
biały  376014 10 25

Kopułka dla sygnalizatora 
świetlnego E10 i przycisku 
równoległego

przeroczysta  296070 10 40
żółta  296076 10 41
zielona  296077 10 41
czerwona  296079 10 41

Wkład sygnalizatora świetlne-
go LED jednobarwny

wyposażone w LED czerwone 
wzgl. zielone, 150-230 VAC, 
50Hz, 1,3W, w zakresie 
dostawy 6 folii z nadrukiem 
(winda ze strzałką, WC ze 
strzałką, schody w dół ze 
strzałką, schody w górę ze 
strzałką, EXIT ze strzałką 
w lewo, EXIT ze strzałką w prawo)

czerwony  123209 1 3 
zielony  123207 1 3

JOY
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Wkład sygnalizatora 
świetlnego LED dwubarwny 
czerwono/zielony
wyposażone w LED czerwone 
wzgl. zielone, 150-230 VAC, 
50Hz, 1,3W w zakresie dostawy 
5 folii z nadrukiem 
(przekreślony dzwonek/
pokojówka, „zajęty/wolny” 
„Proszę nie przeszkadzać/
Proszę sprzątnąć pokój”,
Do not disturb/Make up room”

  123200 1 3

Płyta centralna dla wkładów 
sygnalizatora świetlnego

dla wkładów art. nr 123200, 
123207, 123209 
wielkość okienka 42x42 mm

perłowy  367050 1 3
biały  367054 1 3

 Płyty centralne płaskie (równoległe do ściany) 
 dla uniwersalnych jednostek przyłączenio- 
 wych(UAE)

Płyta centralna bez pola 
opisowego, ekranowane/
nieekranowane dla 1x RJ45
dla wkładów firmy Rutenbeck 
oraz nr art. 663184, 663188, 
663000 i 665118

perłowy  366400 10 25
biały  366404 10 25

Płyta centralna bez pola 
opisowego dla 2x RJ45
dla wkładów firmy Rutenbeck, 
BTR E-datdesign Telegartner 
nr art. 663284, 663288, 663030, 
663000, 665128, 665228

perłowy  366410 10 25
biały  366414 10 25

Płyta centralna z polem 
opisowym, ekranowane/
nieekranowane, pole opisowe 
45x8mm dla 1x RJ45
dla wkładów firmy Rutenbeck 
oraz nr art. 663184, 663188, 
663000 i 665118

perłowy  366500 10 25
biały  366504 10 25

Płyta centralna z polem 
opisowym dla 2x RJ45
dla wkładów firmy Rutenbeck, 
BTR E-datdesign Telegartner 
nr art. 663284, 663288, 663030, 
663000, 665128, 665228

perłowy  366510 10 25
biały  366514 10 25

 Płyty centralne do zastosowań indywidualnych

Pyta centralna ukośna 
dla wylotu przewodu 

z odciążką przewodu: 
min. 3mm, maks. 14mm

perłowy  366800 10 25
biały  366804 10 25

Płyta centralna ukośna, 
bez otworu

do przewiercenia przez 
użytkownika dla wkładów spec.

perłowy  366810 10 25
biały  366814 10 25

Ramki

Ramki

do montowania w pionie 
lub w poziomie

pojedyńcza
perłowy  264100 10/100 25
biały  264104 10/100 25
podwójna
perłowy  264200 10/100 25
biały  264204 10/100 25
potrójna
perłowy  264300 5/50 25
biały  264304 5/50 25
poczwórna
perłowy  264400 1/10 25
biały  264404 1/10 25
pięciokrotna
perłowy  264500 1 25
biały  264504 1 25

Ramka z polem opisowym,
do montowania w poziomie,

pole opisowe o wym. 50x8mm

pojedyńcza
perłowy  264110 10 25
biały  264114 10 25
podwójna
perłowy  264210 10 25
biały  264214 10 25
potrójna
perłowy  264310 5 25
biały  264314 5 25

Ramka z polem opisowym,
do montowania w pionie,

pole opisowe o wym. 50x7mm

podwójna
perłowy  264220 10 25
biały  264224 10 25
potrójna
perłowy  264320 5 25
biały  264324 5 25

Obudowa natynkowa, 
pojedyncza

do montażu natynkowego 
aparatów podtynkowych, 
osobna ramka konieczna!
oraz płyta mocująca 
art. nr 274114 również 
dla powierzchni palnych

perłowy  274100 10 25
biały  274104 10 25

Obudowa natynkowa, 
podwójna

do montażu natynkowego 
aparatów podtynkowych, 
osobna ramka konieczna! 
oraz płyta mocująca 
art. nr 274214 również 
dla powierzchni palnych 

perłowy  274200 5 25
biały  274204 5 25

Płyta mocująca pojedyńcza

do skompletowania 
z płytą natynkową pojedyńczą 
nr art. 27410x do montażu na 
powierzchniach łatwopalnych 

  274114 40 25

Płyta mocująca podwójna

do skompletowania 
z płytą natynkową podwójną 
nr art. 27420x do montażu na 
powierzchniach łatwopalnych 

  274214 30 25

Przepust kablowy perłowy  214900 25 20
biały  214904 25 20

Przepust kanałowy

dla kanałów 15x15 mm

perłowy   214910  25  20
biały   214914  25  20

JOY


