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90 Aqua Top

Tak w piwnicy, garażu, warsztacie, jak i na zewnątrz 

osprzęt z tej rodziny produktów jest mocny i odporny 

na bryzgi wody i wpływy atmosferyczne.

AQUA TOP wykonany jest w całości z udarodpornego 

termoplastu zapewniając użytkownikom wieloletnią 

trwałość i odporność na obciążenia mechaniczne.

Do wyboru są trzy kombinacje kolorów, pozwalające 

dopasować kolorystykę tego osprzętu do aranżacji 

każdego pomieszczenia.  

ELSO AQUA-TOP
Odporny na warunki atmosferyczne
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91Aqua Top

Kompletnie zmontowa-
ne wkłady aparatowe. 

Większa przestrzeń na 
okablowanie, obszerne 
przepusty przewodów 
upraszczające instalo-
wanie. 

Dodatkowe miejsce dla 
montażu z zaciskami 
bezśrubowymi.

Podwójne i potrójne 
gniazda częściowo 
okablowane.

Wykonanie ze wzmoc-
nionych materiałów.

Wszystkie komponenty 
wykonane bezhaloge-
nowo.

Stopień ochrony 
przed wilgocią IP44

Wkłady gniazd 
z podwyższoną 
ochroną przed 
dotknięciem.

AQUA-TOP

E
w

en
tu

al
ne

 o
dc

hy
le

ni
a 

ko
lo

ry
st

yc
zn

e 
uw

ar
un

ko
w

an
e 

są
 te

ch
ni

ką
 d

ru
ku

E
w

en
tu

al
ne

 o
dc

hy
le

ni
a 

ko
lo

ry
st

yc
zn

e 
uw

ar
un

ko
w

an
e 

są
 te

ch
ni

ką
 d

ru
ku



Wykonanie Kolor                Nr artykułu       J.O.   G.A. 
zaciski

bezśrubowe
zaciski

śrubowe

Wykonanie Kolor                Nr artykułu       J.O.   G.A. 
zaciski

bezśrubowe
zaciski

śrubowe

92 tel. (071) 339 89 15 lub 30

Wykonanie Kolor                Nr artykułu       J.O.   G.A. 
zaciski

bezśrubowe
zaciski

śrubowe

Wykonanie Kolor                Nr artykułu       J.O.   G.A. 
zaciski

bezśrubowe
zaciski

śrubowe

Zmiany techniczne, pomyłki i błędy drukarskie zastrzeżone                   - nowe produkty          - końcówka serii     J.O. - Jednostka opakowania       G.A. - Grupa artykułów 93

AQUA-TOP

Łączniki/przyciski sprzęt kompletny
Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44, z dwoma wlotami przewodów. 
Łączniki i przyciski podświetlane wyposażone są w moduły podświetlające. 
W celu zachowania jednolitego oznakowania oferujemy dla każdego programu 
oprogramowanie oraz arkusze folii do opisywania - patrz str. 18

 Łączniki/przyciski 10A, 250VAC
 Zaciski bezśrubowe:
 do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm2 i 2,5mm2 
 i przewodów informacyjnych od średnicy 0,5mm
 Zaciski śrubowe:
 do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm2 i 2,5mm2 i przyłącznia  
 nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5mm2.

Łącznik uniwersalny

wyłącznik zwykły/schodowy

perłowy  441600  451600  10  2
biały  441604  451604  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441609  451609  10  2

Łącznik uniwersalny 
podświetlany

perłowy  441610  451610  10  2
biały  441614  451614  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441619  451619  10  2

Łącznik uniwersalny z polem 
opisowym

(wyłącznik zwykły/schodowy) 
z załączonymi paskami 
opisowymi z symbolami 
dzwonka, światła, klucza 
i bez nadruku

perłowy  441620  451620  10  2
biały  441624  451624  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441629  451629  10  2

Łącznik uniwersalny z polem 
opisowym, podświetlany

z załączonymi paskami 
opisowymi z symbolami 
dzwonka, światła, klucza 
i bez nadruku

perłowy  441630  451630  10  2
biały  441634  451634  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441639  451639  10  2

Wyłącznik dwubiegunowy

zaciski śrubowe: 16A

perłowy  441200  451200  10  2
biały  441204  451204  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441209  451209  10  2

Wyłącznik dwubiegunowy 
z kontrolką

z jasno świecącą neonówką
zaciski śrubowe: 16A

perłowy  441210  451210  10  2
biały  441214  451214  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441219  451219  10  2

Wyłącznik świecznikowy

przy dodatkowym wyposażeniu 
w moduł podświetlający 
123110 może być użyty także 
jako wyłącznik świecznikowy 
podświetlany

perłowy  441500  451500  10  2
biały  441504  451504  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441509  451509  10  2

Wyłącznik schodowy 
z kontrolką

z jasno świecącą neonówką

perłowy  441640  451640  10  2
biały  441644  451644  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441649  451649  10  2

Wyłącznik krzyżowy perłowy  441700  451700  10  2
biały  441704  451704  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  441709  451709  10  2

Wyłącznik krzyżowy 
podświetlany

z jasno świecącą neonówką

perłowy    451710  10  2
biały    451714  10  2
jasnoszary/
bazaltowy    451719  10  2

Przycisk

1 styk zwierny

perłowy  442100  452100  10  2
biały  442104  452104  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  442109  452109  10  2

Przycisk z polem opisowym, 
możliwość podświetlania

z załączonymi paskami 
opisowymi z symbolami 
dzwonka, światła, klucza 
i bez nadruku

perłowy 442120  452120  10  2
biały  442124  452124  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  442129  452129  10  2

Przycisk podwójny

2 styki zwierne

perłowy  442500  452500  10  2
biały  442504  452504  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  442509  452509  10  2

Przycisk podwójny

2 oddzielne tory prądowe

perłowy    452510  10  2
biały    452514  10  2
jasnoszary/
bazaltowy    452519  10  2

Przycisk do żaluzji

z mechaniczną blokadą 
równoczesnego włączenia

perłowy  442800   10  2
biały  442804   10  2
jasnoszary/
bazaltowy  442809   10  2

Przycisk podświetlany

1 styk zwierny

perłowy  442110  452110  10  2
biały  442114  452114  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  442119  452119  10  2

Przycisk uniwersalny

(łącznik zwykły/schodowy), 
1 styk zwierny, 1 styk 
rozwierny; m.in. jako przycisk 
rozwierny dla czujników ruchu

perłowy  442600  452600  10  2
biały  442604  452604  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  442609  452609  10  2

Przycisk uniwersalny 
podświetlany

(łącznik zwykły/schodowy)

perłowy  442610  452610  10  2
biały  442614  452614  10  2
jasnoszary/
bazaltowy  442619  452619  10  2

Wyłącznik kluczykowy 
2-biegunowy 10A 250VAC

układ 4/2 (przełącznik nawrotny); 
75x75x66mm; obudowa 
z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego; 
z możliwością zastosowania 
dławic kablowych M20 
(PG13,5) u dołu, dostawa 
bez wkładu zamka DIN; 
wkład zamka patrz ELSO 
WKŁADY, art. nr 123000
i 123010 

   451908  1  2

Wyłącznik kluczykowy 
1-biegunowy 10A 250VAC

układ 4/1 (przełącznik nawrotny); 
75x75x66mm; obudowa 
z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego; 
z możliwością zastosowania 
dławic kablowych M20 
(PG13,5) u dołu, dostawa 
bez wkładu zamka DIN; 
wkład zamka patrz ELSO 
WKŁADY, art. nr 123000 
i 123010

   452908  1  2

Część zamienna dla klawiszy

pole opisowe 50x8mm 

okienko dla klawisza 
podświetlonego

transparentne   091040  10 1
 
czerwone   213900  10  1
transparentne   213910  10  1
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Gniazda wtykowe i kombinacje łącznik/gniazdo wtykowe 
z centralnym stykiem ochronnym
Inne wykonanie na zapytanie.
Zaciski śrubowe: łącznik 16A 250VAC/gniazdo wtykowe 10/16A 250VAC
do mocowania przewodów miedzianych 1,5mm2 i 2,5mm2 i przyłączania nieprzygo-
towanych przewodów aluminiowych 2,5mm2

Gniazda wtykowe z centralnym 
stykiem ochronnym, 
pojedyncze

perłowy    455500  10  2
biały    455504  10  2
jasnoszary/
bazaltowy    455509  10  2

Gniazda wtykowe z centralnym 
stykiem ochronnym, 
z podwyższoną ochroną przed 
dotknięciem, pojedyncze

perłowy    455600  10  2
biały    455604  10  2
jasnoszary/
bazaltowy    455609  10  2

Wyłącznik uniwersalny 
i gniazdo wtykowe 
z centralnym stykiem 
ochronnym, poziome

perłowy    459620  5  2
biały    459624  5  2
jasnoszary/
bazaltowy   459629  5  2

Wyłącznik świecznikowy 
i gniazdo wtykowe 
z centralnym stykiem 
ochronnym, poziome

perłowy    459520  5  2
biały    459524  5  2
jasnoszary/
bazaltowy    459529  5  2

Gniazdo wtykowe z centralnym 
stykiem ochronnym, podwójne, 
poziome

perłowy    455720  5  2
biały    455724  5  2
jasnoszary/
bazaltowy    455729  5  2

Gniazdo wtykowe z centralnym 
stykiem ochronnym, 
z podwyższoną ochroną 
przed dotknięciem, 
podwójne, poziome

perłowy    455770  5  2
biały    455774  5  2
jasnoszary/
bazaltowy    455779  5  2

Gniazdo wtykowe z „MSK” 
potrójne, poziome

perłowy    455750  1  2
biały    455754  1  2
jasnoszary/
bazaltowy    455759  1  2

Gniazda wtykowe z centralnym 
stykiem ochronnym, podwójne, 
pionowe

perłowy    455700  5  2
biały    455704  5  2
jasnoszary/
bazaltowy    455709  5  2

Gniazda wtykowe z centralnym 
stykiem ochronnym, 
z podwyższoną ochroną 
przed dotknięciem, 
podwójne, pionowe

perłowy    455780  5  2
biały    455784  5  2
jasnoszary/ 
bazaltowy    455789  5  2

Wyłącznik świecznikowy 
i gniazdo wtykowe 
z centralnym stykiem 
ochronnym, pionowe

perłowy    459500  5  2
biały    459504  5  2
jasnoszary/
bazaltowy    459509  5  2

Wyłącznik uniwersalny 
i gniazdo wtykowe 
z centralnym stykiem 
ochronnym, pionowe

perłowy    459600  5  2
biały    459604  5  2
jasnoszary/
bazaltowy    459609  5  2

Wyłącznik dwubiegunowy 16A 
i gniazdo wtykowe 
z centralnym stykiem 
ochronnym, pionowe

perłowy    459200  5  2
biały    459204  5  2
jasnoszary/
bazaltowy    459209  5  2

Akcesoria

Przepust specjalny

do pionowego łączenia kilku 
aparatów, aparatów z kombina-
cjami łącznik/gniazdo wtykowe 
i kombinacji między sobą

perłowy   444820  25  2
szary   444821  25  2
biały   444824  25  2


