
Akıllı Bina Otomasyonları
ve Anahtar-Priz Sistemleri



Değerli İş Ortaklarımız... 

Geleceğin binaları dizayn edilirken, kuşaklar boyu ihtiyaçlara cevap 
verecek, sürdürülebilir kalitede yapıların son yıllarda hızla yayılmaya 
başladığını memnuniyetle paylaşmak isterim. Böylelikle, kalite anlayışı 
bireysel bir ürünün niteliklerinden ziyade, bulunduğu çevreye sağladığı 
yenilikçi ve tasarruflu konforlarla birlikte kabul görmektedir diyebiliriz. Bu 
perspektifte bina tasarımcıları eserlerini dizayn ederken, insan sağlığını 
ve güvenliğini korumanın yanında; gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap 
verecek global standartları daha fazla dikkate almaktadır. 

Akıllı Bina Otomasyon Sistemlerinde, Hager’in endüstriyel gücü ile Berker’in 
dizayn yeteneklerini buluşturduk. Değerini uzun süre koruyan yapılara, 
özellikle konforun artması adına birçok yenilikler getirerek, gelecek trendlere 
uygun fonksiyonları entegre ettik. Böylelikle, yeni çözümlerimiz ile müşteri 
beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı misyon edindik.

Önümüzdeki dönemlerde Hager Enerji Dağıtım Sistemlerine ait farklı 
çözümleri, ürün gamımıza eklemekle birlikte; özellikle en üst segmentdeki 
etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz. 

Yeni kurulan MANUFAKTUR Business ile estetik ve şıklıkta derinleşirken, 
sunulan özgün tasarımlar sayesinde yenilikçi mekanların katma değerini 
yükseltiyoruz. Böylelikle prestijli projelerde ayrıcalıklar sunarak kişiye özel 
çözümler sağlıyoruz.

Konforu artırmak için sunduğumuz servis hizmetlerini her daim 
optimize edilmesine önem vermekteyiz. Geleneksel ve güçlü Alman 
teknolojisini, Türkiye’de oluşturduğumuz mühendislik bilgi ve birikimimiz 
ile buluşturmakta; bu sayede, müşterilerimizin yıllar boyunca tasarruf 
edebilecekleri daha keyifli ve güvenli mekanlar inşa etmekteyiz.

İş birliğiniz için tekrar teşekkürler.

Medeni Kahraman
Genel Müdür
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Berker by Hager olarak yeni websitemiz www.hager.com.tr, şık 
arayüzü ve kolay kullanılabilirliği ile hizmetinize girmiştir. Tüm ürün 
yelpazemiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgiye 
yeni websitemizden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Berker R.1’in son derece şık ve sofistike tasarımları yuvarlak hatlara 
sahip projeler için müthiş bir stil sunuyor.Yüzeyleri renkli ve farklı 
metaryallerden oluşan son trendleri ve moda klasiklerini, tarzınıza uygun 
bir şekilde evinize taşıyabilirsiniz.

Yeni Hager Websitesi

Anadolu Yakası’nın cazibe merkezlerinden biri olan Buyaka’da, Berker 
by Hager olarak yeni showroomumuz ile birlikte değişimin, estetiğin 
ve teknolojinin yeni adresi olduk. KNX platformundaki yeni ve geniş 
ürün yelpazemiz sayesinde hayat artık çok daha kolay olacak.

Berker by Hager‘in 
Yeni Ofisi Buyaka‘da !

Berker R.1 ile 
Evinize Gelen Şıklık

Yaşam alanlarınızı daha konforlu hale getirmek KNX radio ile mümkün. 
Artık evinizde tadilat yapmanıza ya da kablo kalabalığına gerek yok. 
Yenilikçi Berker by Hager RF sistem ile evinizi, işyerinizi uzaktan 
kumanda ederek kolayca kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca düşük 
voltajlı enerji iletişimi teknolojisi ile çalışan RF sistem, çevre dostu 
ekipmanlarıyla kolay bir kurulum kabiliyetine sahiptir.

RF KNX Avantajları

Akıllı Bina Sistemlerinin öncüsü olan Berker by Hager, Türkiye‘nin 
farklı illerinde ve yurtdışında uyguladığı KNX teknoloji sistemini 
taşıyan birçok projeyi ve kişiye özel Manufaktur ürünlerini Blueprint‘de 
sizlere sunuyor.

Blueprint 2

Berker by Hager
Tüm alanlarda çözümler

Günümüzde bir çok insan tek olma, sadece kişiye özel olma gibi 
bir trendi tercih etmektedir. MANUFAKTUR diye adlandırdığımız el 
yapımı özel üretim ürünlerimizde tıpkı porselen ve ipek ürünlerinin 
üretiminde olduğu gibi, aynı özen ve el emeği ile ince bir zanaatkarlık 
sergilenmektedir. Her bir ürün çok özel fikirler ile kendi kişiliğini oluşturur. 
Bu trendin adı bizde Berker MANUFAKTUR’dur... 

Mimarlar ve tasarımcıların eşliğinde gerçekleştirilen, tamamen 
benzersiz yüksek teknolojinin ve el sanatlarının harmanı olan anahtar 
prizlerimiz müşterilerimizin bireysel tercihlerine göre özel bir seri olarak 
üretilmektedir. Bir benzerinin bulunmasını istemeyen müşterilerimizin 
hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmek bizim için bir gurur kaynağıdır.

Manufaktur business 
kişiye özel üretim...
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KNX, 
en güçlü standart !

KNX kurulumu ile  
birçok olanağı keşfedin !
KNX Sistemi Kurulumu ile yaşam alanlarınızın konforunu yükseltip enerji maliyetlerinizi düşürün !
Akıllı Ev ve Bina Otomasyonu sisteminin giderek daha fazla yaygınlaştığı bugünlerde, Berker 
by Hager size ve şirketinize KNX sisteminin geniş imkanlarını keşfetmeniz için fırsat sunuyor. 
Alanında yüksek deneyime sahip uzman eğitimciler tarafından sunulan programda, katılımcılara 
verilen sertifikalar ile kurulum hizmetinizin kalitesini belgelendirerek işinize ve şirketinize değer 
katabilirsiniz…

Avrupa’da 
Akıllı Bina 
Pazar Payı

Üretici Ürün

%70 300 7000
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Konfor
Berker by Hager KNX, evinizi kolayca kumanda edilir hale getirerek size 
daha az iş ve daha fazla eğlence imkanı sunuyor. Evinizin tüm perde-
panjurlarını tek tek kontrol etmek yerine, tek bir dokunuşla hepsini 
birden kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz panjurlarınız dilediğiniz saatlerde 
sizin için otomatik olarak açılıp kapanır. Hava çok mu rüzgarlı? Bırakın 
panjurlarınız kendi kendine güvenli moda geçsin. Beklentilerinizin çok 
daha fazlası Berker KNX‘de..

Güvenlik
Evinizin ne kadar güvenli olduğunu şöyle bir düşünün. 
Peki aldığınız önlemler yeterli mi? Gecenin karanlığında endişe verici bir 
ses mi duydunuz? Sadece başucunuzdaki butona basarak bütün ışıkları 
bir anda yakabilirsiniz. Kamera ve alarm sistemleriyle eviniz ne kadar 
güvenliyse, siz de kendinizi o kadar güvende hissedersiniz.

Enerji Tasarrufu
Eviniz bundan böyle ihtiyaç duyulandan daha fazla enerji tüketmeyecek. 
Evinizin fazla kullanmadığınız bölgelerindeki harekete duyarlı kontroller 
sayesinde, gereksiz enerji kaybının önüne geçebileceksiniz. Hangi 
odanın ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğuna karar vererek hem tasarruf 
yapacak hem de bütçenizi koruyacaksınız.

Berker by Hager KNX
Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi

İklim
Berker by Hager KNX sistemi ile her oda için ayrı ısı ayarı oluşturabilir, 
tüm odalarda herkesin isteğine göre düzenlenebilen hassas sıcaklık 
ayarlarını aktif edebilirsiniz. Sıcacık bir çocuk odası, daha serin bir 
yatak odası, sıcaklığı sabit bir banyo... Dilerseniz kendiniz ayar yapın, 
dilerseniz bırakın biz düşünelim, siz keyfinize bakın.

Her Şey Yolunda

Ambiyans
Aradığınız kusursuz bir ışıksa, Berker by Hager KNX sistemine 
bayılacaksınız. Yaşam alanınızda keyifli vakit geçirmek artık sizin 
elinizde. Akşam yemeğinizi, loş bir aydınlatmayla daha da keyifli 
bir hale getirin ya da sinema salonu ambiyansında, seçtiğiniz bir 
aydınlatma seviyesi ile sinema keyfini yaşayın, sizinle beraber düşünen 
ışığın tadını çıkarın.

Kolaylık
Ne yapmasını istiyorsanız evinize siz söyleyin, Berker by Hager KNX 
uygulasın. Kontrol paneli, evinizi en pratik şekilde kontrol etmeniz için 
harika bir fikir. İster eve dönüş yolunda telefonla, isterse ofisinizdeki 
bilgisayarla sımsıcak bir ev ortamı yaratın ya da telefon veya 
bilgisayarınızdan kamera görüntülerini izleyin. Karar sizde, isteyin 
anında olsun...

Evinizle ilgili düşünmeniz gereken onlarca şey vaktinizi mi alıyor? Artık daha fazla düşünmenize gerek kalmadı. KNX 
sistemleri ile ne gereksiz enerji kaybına uğrar ne de eve gizlice girmeye çalışan hırsızları dert etmek zorunda kalırsınız. 
Tek yapmanız gereken, oturduğunuz yerden evinizin tüm fonksiyonlarını dokunmatik bir ekran ya da akıllı cihazlarınız 
üzerinden kontrol etmek.

Tek bir kumanda ekranı ya da az sayıda anahtar ile evinizin kontrolü sizin elinizde. Sadece bir tıkla başlatabileceğiniz 
senaryolar ile evde olmadığınız zamanlarda bile eviniz isteğinize göre şekillenir. Ayrıca evde olmadığınız zaman gelen 
misafirlerinizin görüntülerini de anında görebilirsiniz. Bu ayrıcalıklı fonksiyonları bilgisayarınız ve tabletiniz üzerinden 
denetleyebilirsiniz.

Evinizin tüm pencereleri kapalı mı? Ütüyü prizde unuttuğunuzu mu 
düşünüyorsunuz? Yoksa güvenlik kamerasının aktif olup olmadığından 
emin mi olmak istiyorsunuz? Siz dışarıdayken Berker IP Control 
sayesinde evinize bağlanmak istemez misiniz? Ofisinizde kendi 
bilgisayarınızdan, iPhone-iPad veya herhangi bir interaktif cep telefonu 
üzerinden tüm bu fonksiyonları izleyebilir ve kumanda edebilirsiniz.
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Renk/yüzey seçenekleri: fırçalanmış paslanmaz çelik, alüminyum.

Konfor ve teknolojiyi bir arada sunan Berker B.IQ, yaşam alanınıza estetik katarken aynı zamanda KNX sistemi ile 
aydınlatma, perde/panjur, müzik, ısıtma ve soğutma gibi farklı fonksiyonları sadece tek bir anahtar üzerinden kontrol 
ediyor. Üstün tasarım ödüllü Berker B.IQ ile tüm kontroller artık çok daha kolay... Yeni Alüminyum gövdesiyle güçlü bir 
duruş sergileyen Berker B.IQ, teknolojinin derinliklerini hissettirirken aynı zamanda sade bir tasarımın tamamlayıcısı 
oluyor. Berker B. IQ ile konforun ve teknolojinin keyfini çıkarın.

Berker B.IQ Gerçek Paslanmaz Çelik ve Alüminyum
Güvenli ve Güçlü Duruş
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Berker B.IQ
Manufaktur

Sol Sayfa: Siyah Krom (üst) ve Fırçalanmış Alüminyum Altın (ELOKSAL) (alt)
Sağ Sayfa: Fırçalanmış Paslanmaz Çelik - Lazer Sembol Uygulama (üst) ve 

Perdahlı Prinç (masif malzeme fırçalanmış - el yapımı, koruyucu cilalı) (alt)
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Temin edilebilir renk/yüzey: beyaz cam, siyah cam.

Size konfor ve teknolojiyi cam konseptiyle bir arada sunan Berker B.IQ, mekanlarınıza estetik katıyor. Berker KNX 
sistemi ile aydınlatma, perde-panjur, müzik, ısıtma ve soğutma gibi birbirinden farklı fonksiyonlar sadece tek bir 
anahtar üzerinden kombine ediliyor. Üstün tasarım ödüllü Berker B.IQ ile tüm kontroller artık çok daha kolay.

Berker B.IQ Cam
Tamamen Sıra dışı...
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Göz Alıcı Yeni Renk ve Malzeme Seçenekleri

+ + ++ +

Plastik Beyaz

Plastik Beyaz

Cam Beyaz

Cam Beyaz

Alüminyum

Alüminyum

Cam Siyah

Cam Siyah

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Etkileyici tasarımlar sunan Berker, yepyeni malzeme, renk ve anahtar programları ile birçok alternatif oluşturuyor. Yüzeylerin eşleşmesi ve 
ürünlerin birbiriyle kombinasyonunu mümkün kılan yepyeni seçenekler, tamamen isteğe bağlı olarak şekillendirilebiliyor. Örneğin; Berker B.IQ 
cam veya alüminyum ile aynı materyalden üretilen Berker B.7 prizleri birbirini tamamlayan kusursuz birliktelik sağlıyor.
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Temin edilebilir renk/yüzey: beyaz plastik.

Berker B.IQ Pure, sade ve güçlü tasarımıyla, mekanlarınızda konfor ve teknolojiyi yaşatır. Berker KNX sistemi ile 
aydınlatma, perde-panjur, müzik, ısıtma ve soğutma gibi farklı fonksiyonları sadece tek bir anahtar üzerinden kombine 
etmek mümkün. Üstün tasarım ödüllü Berker B.IQ ile tüm kontroller artık çok daha kolay.

Berker B.IQ Pure
Sade ve Etkileyici Tasarım
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Berker B.IQ
Manufaktur

Sol Sayfa: Gri Cam (üst) ve Cam ve Lazer Renkli Sembol Uygulama (alt)
Sağ Sayfa: Plastik Üzeri Lazer Sembol ve Yazı Uygulama (üst) ve Plastik Üzeri Lazer Sembol ve Yazı Uygulama (alt)
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Renk/yüzey seçenekleri: beyaz cam, siyah cam.
Simge, yazı görünümlü versiyon seçeneği için http://konfigurator.berker.de/onlinebeschriftung

Yuvarlak hatlı cam yüzey üzerine teknolojinin en zarif yansıması R.1 Touch Sensor sayesinde tek bir dokunuşla evinizi 
kontrol altına alabileceksiniz. Berker R.1 Touch Sensor, ayrıcalıklı tasarımın yanında sağladığı kullanım kolaylığı ile 
hayatı güzelleştirecek…

Berker KNX R.1 Touch Sensor
Tek Bir Dokunuş Yeter
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Berker KNX R.1 Touch Sensor
Manufaktur

Sol Sayfa: Lazer Sembol Uygulama 
 Sağ Sayfa: Camın Arkasına Renkli Baskı
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Renk/yüzey seçenekleri: beyaz cam, siyah cam.
Simge, yazı görünümlü versiyon seçeneği için http://konfigurator.berker.de/onlinebeschriftung

Keskin hatları ve cam yüzeyinin yarattığı elegan duruş ile tasarım harikası R.3 Touch Sensor, Berker KNX sistemi ile 
birleşerek evinizi kontrol altına alıyor. Şık ve ayrıcalıklı tasarımının yanında kullanım kolaylığını da sunan R.3 Touch 
Sensor ile teknolojiye dokunun…

Berker KNX R.3 Touch Sensor
Eviniz Kontrol Altında
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Renk/yüzey seçenekleri : siyah cam,alüminyum cam,beyaz cam.
Simge, yazı görünümlü versiyon seçeneği için http://konfigurator.berker.de/onlinebeschriftung

Teknolojinin derinliğini kullanım kolaylığı ile birlikte sunmak bir sanattır. Bu sanatın kusursuz bir yansıması olan Berker 
TS Sensor’un pürüzsüz, neredeyse tamamen duvarla bütünleşmiş cam yüzeyi sayesinde ışığı, jaluzileri, müziği, ısıtma 
ve soğutmayı, sadece tek bir dokunuşla kontrol etmeniz mümkün. Tüm bu fonksiyonlar, yazı ya da simge şeklinde 
cam yüzeye işlenebilir. Siz nasıl isterseniz…

Berker TS Sensor
Teknolojiye Zarif Bir Dokunuş
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Cam Alüminyum Cam Beyaz Cam Siyah

+ + +

Etkileyici tasarımlar sunan Berker, yepyeni malzeme, renk ve anahtar programları ile birçok alternatif oluşturuyor. Yüzeylerin eşleşmesi ve ürünlerin 
birbiriyle kombinasyonunu mümkün kılan yepyeni seçenekler, tamamen isteğe bağlı olarak şekillendirilebiliyor.

Göz Alıcı Yeni Renk ve Malzeme Seçenekleri Berker TS Sensor
Manufaktur

Özel Lazer Uygulama Yatay (üst) ve Siyah/Turuncu/Gri Cam Lazer Sembol Uygulama (alt)
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Renk/yüzey seçenekleri: berrak cam
Buton seçenekleri: krom, paslanmaz çelik, altın

Tasarımıyla göz kamaştıran Berker TS serisi, işlevselliğiyle de dikkat çekiyor. Mekanların aydınlatılmasında 
kullanılabilen seri, ayrıca KNX ve RF uygulamalarında da kullanılabiliyor. 

Berker TS
Teknoloji ve Asaletin Buluşması
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Berker TS
Manufaktur

Sol Sayfa: Siyah Krom (üst) ve Fırçalanmış Paslanmaz Çelik - Lazer Sembol Uygulama (alt)
Sağ Sayfa: Fırçalanmış Siyah (ELOKSAL) (üst) ve 24K Altın (alt)
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Temin edilebilir renk/yüzey: berrak cam, ayna yüzey. Butonlar CRYSTALLIZEDTM-Swarovski Elements.

Her yaşam stiline uygun şık tasarımlarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Mekanların aydınlatılmasında kullanılan Berker TS 
serisi ile tek bir dokunuş sayesinde, ışığın en güzel halleri evinizde hayat buluyor. Berker TS’nin dört farklı renkteki 
Swarovski kristalleriyle, en özel anlarınız daha bir aydınlık olsun…

Berker TS Crystal & TS Crystal Ball
Işığı Açmanın Büyüleyici Yolu
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Berker TS Crystal & TS Crystall Ball
Manufaktur

Sol Sayfa: Ayna Cam Yüzey SWAROVSKI Kristal Buton (üst) ve Siyah Cam Yüzey SWAROVSKI Kristal Buton (alt)
Sağ Sayfa: Ayna Cam Yüzey SWAROVSKI Kristal Buton (üst) ve Ayna Cam Yüzey SWAROVSKI Kristal Buton (alt)
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Renk/yüzey seçenekleri: paslanmaz çelik, alüminyum, beyaz cam, siyah cam, beyaz plastik, siyah plastik.

Berker, R.1 serisi ile klasik anahtar formlarına bir yenisini daha ekliyor. R.1 serisi, yuvarlak hatları ve kontürlü 
çerçevesiyle farklı olmayı Berker tarzıyla yansıtıyor. Fonksiyonel renk ve materyal alternatifleriyle tüm konut ve mobilya 
projeleri için ideal ve estetik çözümler sunmaktadır.

Berker R.1
Klasik Çizgilere Modern Dokunuşlar
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Berker R.1
Manufaktur

Sol Sayfa: Siyah Krom (üst) ve Structural Kaplama (darbeye ve çizilmeye dayanıklı yüzey) (alt)
 Sağ Sayfa: Eskitme, Galvanik Kaplama (üst) ve Krom (alt)
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Renk/yüzey seçenekleri: paslanmaz çelik, alüminyum, beyaz cam, siyah cam, beyaz plastik, siyah plastik.

Berker R.3, dairesel kenarlı keskin çerçeve ile kombine edilerek özel bir tarzda birleştiriliyor. Berker R.3 ile ideal 
mimari çözüm ve kolay montaj özelliği bir arada sunuluyor. Farklı renk / materyal alternatifleriyle de her konsept ve 
beğeniye uygun şık seçenekler bulunmaktadır.

Berker R.3
Keskin ve Dairesel Tarzın Mükemmel Uyumu

46 47



Berker R.3
Manufaktur

Siyah Krom (üst) ve Perdahlı Prinç (masif malzeme fırçalanmış - el yapımı,koruyucu cilalı) (alt)
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Renk/yüzey seçenekleri: paslanmaz çelik, alüminyum, beyaz cam, siyah cam, beyaz plastik, siyah plastik.

Bir anahtar duygularınızı uyandırabilir mi? Berker Serie R.Classic ile bu sorgulamaya bir yanıt bulabildiğimize inanıyoruz. 
Berker Serie R.Classic: Yuvarlak yarıçapı, dört farklı özel materyali ve sade, düz döner düğme tasarımıyla, çağdaş bir 
şekilde klasik yuvarlak anahtar serilerini yeniden yorumluyor. Özellikle sofistike ambiyans arayanlar için...

Berker Serie R.Classic
Sofistike...
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Berker by Hager
Manufaktur

Perdahlı Prinç (masif malzeme fırçalanmış - el yapımı, koruyucu cilalı) (üst) ve Siyah Krom (alt)
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Renk/yüzey seçenekleri: siyah ve beyaz Rosenthal porselen.

Eski zamanların klasik şıklığına bugünün teknolojisini ekleyerek nostaljinin derinliklerini hissettiren tasarımlar… 
Almanya’nın en köklü porselen markası Rosenthal ile iş birliği sonucu tasarlanan 1930 porselen serisi, klasik çevirmeli 
anahtar tarzını üstün teknoloji ile buluşturuyor. Özellikle restorasyon çalışmalarında eski mimarı yapıyı bozmadan yenilik 
yapan mimarların tercihi olan bu seri aynı zamanda ev otomasyon sistemine de uyumlu hale getirilebiliyor..

Berker Serie 1930 Porselen Rosenthal
Zamana Meydan Okuyan Bir Tasarım
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Berker Serie 1930 Porselen Rosenthal
Manufaktur

 Platin Kaplama (üst) ve Gerçek Altın Çerçeve (alt)
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Renk/yüzey seçenekleri: plastik / siyah ve beyaz.

Sade hatları ve fonksiyonelliğiyle Serie 1930, eskimeyen klasik tarzın son teknoloji ile buluşmasından ortaya çıktı. 
Dekorasyonda nostaljiden hoşlananların tercihi olan Serie 1930, kullanışlı ve sade bir görünümle klasik bir şıklık 
sunuyor. Aynı zamanda otomasyon sistemine uyumlu hale getirilerek, aydınlatmayı kontrol edebildiğiniz gibi tek bir 
dokunuşla perde - panjur, ısıtma ya da müzik sistemini de kontrol edebilirsiniz...

Berker Serie 1930
Nostalji Tadında Mükemmel Kontrol
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Renk/yüzey seçenekleri: Berrak Cam. Çevirme düğmesi: siyah, beyaz ve krom seçeneğiyle.

Efsanevi Bauhaus stilinin etkilerini taşıyan Berker Glasserie serisi, Bauhaus Dessau’nun mimari araştırmalar 
departmanı ile ortak geliştirilmiştir. Cam yüzeye sahip bu zarif anahtar, Bauhaus kurucusunun evinin restorasyon 
çalışmalarında ve iç tasarımında da zevkle kullanıldı. Cam yüzeyiyle zarif bir duruş sergileyen Glasserie, zamana 
meydan okuyarak eskiye yeni bir yorum getiriyor.

Berker Glasserie
Bauhaus Tarzının Zarif Dokunuşu
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Renk/yüzey seçenekleri:parlak beyaz, mat antrasit.

Keskin ve düz hatlı tasarımıyla öne çıkan Berker K.1’in yüksek parlaklığı, bu seriye ayrı bir zarafet kazandırıyor. Zamana 
meydan okuyan bir tasarım anlayışını yeniden yorumlayan Berker, birçok yapı üstadı ve mimarın hayalini süsleyen, 
kusursuz düz hatlı ve her daim popüler bir estetik anlayışını beğeninize sunuyor.

Berker K.1
Her Daim Popüler...
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Renk/yüzey seçenekleri: Paslanmaz çelik ve alüminyum.

Sade ve modern hatlarıyla net bir duruş sergileyen Berker K.5, üst düzey tasarım kalitesiyle sofistike bir görünüm 
yaratıyor. Paslanmaz çelik ve yeni alüminyum versiyonu ile kusursuz düz hatları parlaklıkla birleştirilen Berker K.5, 
konforu evinize taşıyor.

Berker K.5
Sade Şıklık
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Renk/yüzey seçenekleri: cam parlak beyaz, cam mat beyaz, cam alüminyum lak, cam siyah.
Paslanmaz çelik antrasit, paslanmaz çelik beyaz, alüminyum antrasit, alüminyum beyaz, plastik mat beyaz, plastik antrasit, plastik alüminyum lak.

B.7 serisinin klasik biçimine camın yanı sıra paslanmaz çelik, plastik ve alüminyum şıklığının yansıması… Klasik estetik 
anlayışının kusursuz örneği Berker B.7 serisi ile yaşam alanlarınıza güzellik katın. Pek çok farklı stile mükemmel uyum 
sağlayan Berker B.7 serisi, duru tasarım anlayışıyla size görsel bir şölen sunar. Yeni paslanmaz çelik ve alüminyum 
kombinasyonuyla her konsepte özel çözüm...

Berker B.7
Elegan...

66 67



Renk/yüzey seçenekleri: Antrasit, beyaz(kadifemsi, plastik)

Aradığınız eşsiz tasarım çizgisini Berker Q.1’in olağanüstü kutup beyazı ve antrasit plastik malzemesi ile yumuşak ve 
yuvarlak çizgilerinde bulabilirsiniz. Eşsiz yüzeyi ve dayanıklı malzemesi sayesinde ile iç ve dış mekanlarda istediğiniz 
şekilde kullanabilirsiniz.

Berker Q.1
Çok Yönlü Eşsiz Tasarım
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Renk/yüzey seçenekleri: Antrasit, beyaz(kadifemsi, plastik)

Berker Q.3’ün net tasarım çizgisi, çizilmeye dayanıklı yüzeyi sayesinde ekstra koruma sağlar. Kullanımı son derece 
kolay ve pratik olan Berker Q.3, üretiminde kullanılan kadifemsi malzemesi ile modern bir görünüme sahiptir.

Berker Q.3
Pürüzsüz ve Çekici
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Hager Tebis Kallysta anahtar serisi dizayn ve materyal konseptini sade ve şıklıkla buluşturuyor... Kallysta; aydınlatma 
kontrolü ve açma kapatma uygulaması sayesinde evinizle iletişim kurmanızı sağlıyor. LED’leri kullanarak istediğiniz 
ışık efektini oluşturabilir; cam, paslanmaz çelik ya da alüminyum gibi yüksek kalitedeki çerçeve seçeneklerinden 
faydalanabilirsiniz. Yeşil, mavi ve kırmızı renklerde tasarımları bulunan, temiz çizgiler ve asil malzemelerle oluşturulan bu 
çok yönlü sistem sayesinde hayatınız kolaylaşacak.

Tebis Kallysta
Daha Fazla Güvenlik
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Integro flow: kahverengi, antrasit, parlak gri, parlak beyaz, parlak siyah, krom lacquered, paslanmaz çelik  lacquered.
Integro classic: kahverengi, parlak gri, parlak beyaz, mat siyah, mat granit siyah lacquered, parlak krom, parlak altın.

Integro pure: parlak beyaz, parlak siyah, mat granit siyah lacquered, paslanmaz çelik lacquered, parlak krom, mat krom.

Modern tasarım çeşitliliğiyle ihtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde karşılayan Berker İntegro, küçük yapısı sayesinde 
birçok sisteme kolayca entegre edilebilmektedir. Boyutunun verdiği avantaj sayesinde oldukça az bir yer kaplar. 
Minimal yapıda olma özelliği, mobilya, tekne ve laboratuvar gibi özel kullanım alanlarında Berker İntegro’yu akla gelen 
ilk tercih yapmaktadır. Berker İntegro, küçük olduğu kadar kullanışlı olan tasarımı sayesinde, 2’li ya da 3’lü çerçeve 
kombinasyonlarıyla her mekanda istediğiniz şekilde kullanılabilmektedir.

Berker Integro
Mobilya, Laboratuvar, Tekne, Karavan...
Her Alana Minimal Boyutta Alternatif Çözümler

59,5 mm

59,5 m
m
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Teknoloji, tasarım ve eğlencenin kusursuz birleşimi: Radio Touch*… Evinizde dilediğiniz yere monte edilebilen mini 
hoparlörlerden 8 değişik VHF* versiyonunda 4000’den fazla online radyo istasyonu dinlemeye olanak sağlayan 
Radio Touch, aynı zamanda opsiyonel olarak sunulan docking station ile iPhone ve iPad’e uyumlu olarak çalışabiliyor. 
Dokunmatik şık ekranından seçeceğiniz müzikler ile Radio Touch teknolojisinin keyfini çıkarın…

Dockingstation 
iPod1/iPhone1

Dockingstation 
iPod1/iPhone1

Cinch/S-Video

Radio Modül
(Touchdisplay)

UKW Radio Modül
(Touchdisplay)

 � İkinci speaker
 � iPod1/iPhone1 için Docking station 
 � Dışardan ses kaynakları bağlantısı için multimedya prizler

*iPod ve iPhone, Apple Inc tescilli markalarıdır

 � Zaman ve tarih ekranı
 � Alarm ve uyku modu fonksiyonu
 � Aux girişi mp3 için
 � Radyo modülü ve 1 speaker  ile birlikte teslim Beyaz ve  paslanmaz 

çelik renk seçeneği olan tüm seri /yüzeyler için uygundur.

Berker Radio Touch
Eğlence, Tasarım ve Kaliteli Ses Bir Arada

 � Yaklaşık 4.000 online radyo istasyonu
 � W-LAN
 � Berker Radio Touch
 � VHF kanal
 � 8 istasyon hafızası

Otomatik ve 
manuel arama fonksiyonu Aksesuarlar

Berker Radio Touch
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HDMI... VGA... CINCH/S-VIDEO... USB/MINI AUDIO...

Bundan birkaç yıl öncesine kadar oturma odamızı bir sinema salonu gibi kullanacağımızı düşünemez veya oyun 
konsollarının hemen her evde standart olacağını hayal edemezdik. Aynı şekilde veri aktarımları ve projektörlerin de bütün 
konferans salonlarında kullanılacağını bilmek bizim için sürpriz olurdu. Bu gelişmeler ve talepler sonucunda tüm bu 
yeniliklere adapte olacak ve en son teknolojik ekipmanlara cevap verecek multimedya prizleri geliştirdik.

 � Mevcut altyapınıza uygun bağlantılar olduğu gibi yeni nesil ürünlere de uygun cihazlar. ( Ör. Full Hd)
 � Cinch/S-Video priz alıcıları hi-fis ve DVD oynatıcılar için
 � Mobil ürünler ve PC’ler için USB/mini ses prizleri
 � Notebooklar,projektör ve  pc monitörleri için VGA prizleri (ayrıca High-definition LCD monitörler için)
 � Son sürüm tüm elektronik ürünler için high-definition prizler (HDMI)
 � Standart montaj malzemeleri ve kolay kurulum 
 � Tüm Berker model ve renk seçeneklerine uygunluk

Berker Multimedya Prizler
En Gelişmiş, Yüksek Standartlara Uygun

Her model cep telefonu, dijital kamera, PDA ve oyun konsolları için değişik 
şarj ünitelerine artık ihtiyacınız kalmadı. Berker tüm bu ürünler için USB 
şarj prizi çözümünü kullanıcılarına sunuyor. Mevcut altyapınıza kolaylıkla 
entegre edilebilen bu ürün, enerji verimliliğinin yanı sıra tüm model ve çeşit 
pilleri şarj etme özelliğine sahiptir. Gelecek nesillerde tüm akıllı telefonlar, 
MP3 çalarlar, mobil ürünler USB bağlantısı ile şarj edilebilecek. Berker USB 
şarj prizi, ofislerinizi ve evinizi mükemmellikle geleceğe hazırlıyor.

 � Şarj edilebilir mobil ürünler için uluslararası standartlarda arayüz
 � Tüm Berker model seçenekleri ile uyumlu
 � Mevcut sisteminize kolayca entegre edilebilir
 � Geniş aralıklı giriş seçeneğiyle geniş input ( 100 - 240V ) özelliği 

sayesinde uluslararası kullanım kolaylığı

USB Şarj Prizi
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BERKER S.1, B.1, B.3, B.7

BERKER K.1, K.5

BERKER B.IQ

BERKER TS / TS CRYSTAL / TS CRYSTAL BALL / TS SENSOR 

BERKER Q.1, Q.3

Berker by Hager KNX

Bazı ürünler farklı mekanlarda ve zamanlarda kendi üstün özelliklerini göstermek 
ve şov yapmak ister; bazıları ise özel dizaynlarının yanında daha çok işlevsellikleri 
ve teknik kabiliyetleri ile bulundukları mekanları koruyup kontrolüne alır. Bizim KNX 
uyumlu anahtarlarımız daha çok ikinci kategoriye giriyor. İstenildiği zaman kendi 
aralarında değişiklik yapabilmeleri onları çok daha elverişli ve kullanıcı dostu hale 
getirmektedir.

Mükemmel ve Büyüleyici

80 81



Yeni teknoloji ürünü KNX RF‘i (Radio Frequency) evinize dahil etmek düşündüğünüzden daha kolay. Otomasyon 
sistemiyle uyumlu olarak çalışarak özel bir çözüm sunan RF, kablo kalabalığı yaşatmadan, radyo dalgalarıyla evinizle 
iletişimi sağlayabilen ilk ve tek sistemdir. Radyo dalgalarıyla çift yönlü haberleşmeyi sağlayan sistem, kolay montajı ile 
hayatınızda yepyeni bir teknolojinin kapılarını aralayarak, 400 fonksiyona kadar yapabilme imkanı sağlıyor.

Berker by Hager
KNX RF Teknolojisi

Mekanizma Uygulama Modülü Fonksiyon

KNX RF’in çok yönlü bir sisteme sahip olmasının sebebi, sistemin elektronik platformunun hem konvansiyonel 
uygulamaları hem de RF çözümlerini basit bir şekilde ve ustalıkla desteklemesidir. Sistemin çift yönlü kablosuz bir 
sistem olması nedeniyle, mevcut KNX sistemleri bile bu sayede basitçe genişletilebilmektedir.

İnovatif

Çok

Bütünüyle
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Berker by Hager
Hayatı Kolaylaştıran Teknoloji KNX RF

Yüksek düzeyde işlevsellik sağlayan yepyeni bir tasarım… Çok yönlü bir elektronik platform olan Berker by Hager 
RF, kolayca uygulanan tasarımı, KNX uyumu ve güçlü radyo sistemi ile hayatı kolaylaştırıyor. Tek bir tuş üzerinden, 
binayı radyasyona maruz bırakmadan kontrolü altına alan RF mekanizması, KNX uyumu ile aynı anda aydınlatmayı, 
ısıtma-soğutma sistemini veya müzik sistemini açıp kapatabiliyor. Üzerindeki buton ile kolayca yapılandırabilinen RF, 4 
kanal push-buton, güneş enerjili radyo duvar anahtarları, kablosuz zamanlayıcı ve CFL veya LED lambaları dim etmek 
için dimmerler gibi eşsiz özellikler sunuyor. Düşük enerji tüketimi sayesinde tasarrufa da yardımcı olan tasarım, KNX 
uyumluluğuna ek olarak kolay montajı ile de ön plana çıkıyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN YENİ TEKNOLOJİ: RF

UNIVERSAL DİM TEKNOLOJİSİ (LED VE CFL DAHİL)

YENİ NESİL CİHAZLAR

YENİ PUSH-BUTONLAR

PANJUR KONTROLÜ  

 � Inovatif anahtarlama ve universal dim teknolojisi.
 � Esneklikte yüksek seviye.
 � KNX uyumlu kablosuz teknolojisi sayesinde yeni uygulamalar.
 � Düşük enerji tüketimli cihazlar sayesinde ek enerji tasarrufu.

 � Tüm lamba türleri (halojen, enkandesan, LED ve enerji tasarruflu) için güçlü universal dimmer. (1 veya 2 kanal)
 � Ayrıca radyo sinyalleri ile kontrol edilebilir. (1 veya 2 kanal)
 � Işık titremesini engelleyen patentli yeni dim teknolojisi.
 � Standartlarla uyumlu ve VDE sertifikalı.
 � Sorunsuz dim çözümü.

 � Düz sıva altı-montajlı kontrol birimi ve yeni nesil kablosuz standartlar.
 � Bakım gerektirmeyen güneş enerjisi teknolojisi ile inovatif bir çözüm.

Tüm anahtarlar için standartlaştırılmış tasarım ve dokunmatik kontrol. 

 � Kolay programlanabilir timer, yeni RF teknolojisinde de mevcut.
 � Hafıza ve kilitleme gibi ekstra işlevlere sahip panjur anahtar seçenekleri.
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Kusursuz Yerleşim...

Anahtar/110cm

Priz/30cm

Bilgilendirme /150cm
Hiç düşündünüz mü anahtar sistemleri ve prizler hangi mantığa göre belirli seviyelerde yerleştirilir? Belki de hiç vakit 
ayırıp düşünmediğimiz bu sistemlerin konumu bizler için önemli bir detay içermekte. Kullanım kolaylığı, güvenlik ve 
konfor… 
Hepsi belirli bir mantığa göre yerleştirilen anahtar sistemleri ihtiyaçlar doğrultusunda konumlandırılmaktadır. Örneğin; 
rahat işlem yapabilmek için kontrol paneli göz hizasına yerleştirilirken anahtarlarda hızlı erişimi sağlamak için elin en 
kolay ulaşabileceği seviyede yerini alır. Prizler ise yaşam alanlarının dekorasyonlarına uyum ve güvenlik için zemine 
yakın yerlere konumlandırılır.
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Zemin Tesisat Sistemleri
Duvar, tavan, zemin: 
İş yerlerinde esnek çözümler
Mekanlarda istenilen şık ve zarif görüntü, Hager tesisat sistemleri aracılığıyla sağlanıyor. Duvar, zemin ya da tavan fark 
etmeksizin mekan içinde yapılan tüm değişiklikler, iş birliği yapılan zanaatkarların direktifleri ve müşterilerin istekleri 
doğrultusunda yapılmaktadır. Hager’in esnek çözümleri sayesinde, konforun ve kaliteli hizmet anlayışının ayrıcalığını 
yaşayın. 

Düzenli ve temiz bir görüntü için besleme ve kurulum üniteleri

Çift zemin ve dolaplı zemin 
için kablo çıkışları

Aşağıya indirilebilir bağlantı üniteleri Masaüstü bağlantı üniteleri Şık ve Kullanışlı dikey zemin bağlantı
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KNX
Meteoroloji İstasyonu ve Duman Dedektörleri

Ölümle sonuçlanan yangın olaylarının yaklaşık %70’i geceleri meydana 
gelir. En sık karşılaşılan ölüm nedeni ise duman zehirlenmesidir. 
Uyurken koku alma duyusu çalışmadığı için, zehirli duman gazlarının 
farkına varılamaz. KNX duman dedektörü, size içinizi rahatlatacak bir 
güvenlik sunuyor. Optik fonksiyon prensibine göre çalışan, yangının 
erken ve güvenli bir şekilde algılanmasına imkan sağlayan sistem, 
yangın algılandığında sizi 85 dB(A)/3 m’den daha yüksek, şiddetli 
bir alarm sesi ile uyarır. Opsiyonel kablosuz modül sayesinde birçok 
duman dedektörünü, tamamen kablosuz olarak birbirleriyle bağlantılı 
çalıştırmak mümkün. Böylece, örneğin alevler daha mutfaktayken, yatak 
odasındaki duman dedektörü de alarm verir. Berker duman dedektörü 
RM.1 sayesinde, güvenliğinizin emin ellerde olduğunun bilinciyle artık 
güven içerisinde uyuyabilirsiniz.

Duman Dedektörü

KNX sistemi ile evinizdeki tüm fonksiyonları dilediğiniz gibi kontrol 
edebilirsiniz. Meteoroloji istasyonu ünitesi ile yağmur, gün ışığı, 
sıcaklık, alacakaranlık ve rüzgar gibi doğal koşullara bağlı olarak 
gelişen durumlara karşı, eviniz kendi kendini kontrol edebilir. Yağmur 
yağdığında eviniz bahçe sulamasını keser, dilerseniz panjurlarınızı 
kapatır. Hava aşırı sıcak ya da soğu olduğunda, siz daha evinizin 
içinde bu durumu fark etmeden otomatik koruma modunda gerekli 
önlemleri alır ve iklimlendirme sistemi otomatik olarak devreye girer. 
Bahçe aydınlatmaları, gün ışığına bağlı olarak tam ihtiyaç duyduğunuz 
zamanda çalışmaya başlar. Rüzgar şiddetini arttırıp fırtınaya dönüşecek 
olursa, bahçedeki tente ve panjurlar otomatik olarak daha önceden 
belirlediğiniz pozisyonları alır. Bunlarla birlikte, sağlanan yüksek enerji 
tasarrufu da sistemin diğer bir artısıdır.

Meteoroloji İstasyonu

Yağmur Sensörü Rüzgar Sensörü Günışığı Sensörü Günışığı Sensörü
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360° tam algılama özelliği
KNX Dedektörler ve Sensörler

140°‘den 360°’ye kadar algılama açısı. 
Algılama açıları, 140°’den 360°’ye kadar ihtiyaca göre
çeşitlilik gösterir. Geliştirilmiş EE87x hareket dedektörleri, aynı zamanda 
kısıtlı bölgeler için de koruma fonksiyonu sunar. Dedektörün alt kısmı da 
dahil olmak üzere, başka koşullarda gözden kaçabilecek alanlar için, 
kesintisiz bir kapsamayı garanti eder.

Kolay montajlanabilir ve programlanabilir.
Tüm hareket dedektörleri duvarlara, tavanlara ve hatta geniş 
seçim içeriğine sahip taşıyıcı aksesuarlarımız ile köşe alanlara 
dahi montajlanabilir. Bütün ayarlamalar cihazın ön yüzünden 
veya gelişmiş birimler için uzaktan kumanda ile yapılabilir. Birkaç 
dedektörün aynı zamanda programlanması gerekiyorsa veya 
dedektörler erişim için zor alanlardaysalar bu durum özellikle 
kullanışlı olmaktadır.
KNX versiyonu da mevcuttur.

Hager’in dış mekan hareket dedektörleri 360°‘ye kadar algılama açısına sahiptir. Ekonomik temel cihazlardan yüksek 
kalitedeki ileri derece ürünlere kadar, her kullanım ve lokasyona yönelik doğru çözümlere sahiptir. Bütün dış mekan 
hareket dedektörleri, net görüş sağlayan Fresnel lensleri ile üretilmiştir. Dedektörler yüksek IP55 sınıfına sahip olmaları 
sayesinde, olumsuz hava koşullarında bile güvenilir bir kullanım sağlar.

Dış mekan hareket dedektörü : 
Standart EE820 

Dış mekan hareket dedektörü : 
Standart EE870

Infrared uzaktan kumanda 
EE806

Minimum tüketim, maksimum algılama.
Led projektörleri, algılama bölgesinde hareket algılandığında 
ışığın otomatik olarak kontrolüne izin veren IR lensler ile 
donatılmıştır.

Led aydınlatmalı dedektör 220/360 RF/QL 
TRE600

Dekoratif LED Aydınlatmalı Dedektör 
EE610

Bina girişlerine kurulan dekoratif  LED aydınlatmalı dedektörler; 
algılama alanında birisi fark edildiği anda otomatik olarak aydınlatmayı 
çalıştırır.
Ayrıca enerji tasarrufu sağlayarak yaşadığımız doğanın korunmasına 
olanak sağlar. Bu sayede evinize özel bir dokunuş getirerek güvenliği
konforla birleştirir. 

Sektörde alanında en iyi aydınlatma sistemlerinden biri konumuna 
gelen LED dekoratif aydınlatmaları, ortalama yaşam süresi, 
aydınlatma gücü ve tasarımıyla kalite ile tasarrufu bir araya getiriyor. 
LED dekoratif aydınlatmaları, şıklığı ve işlevselliğiyle aradığınız 
çözümü sunmaktadır.

YENİ

>
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Tavan montajına uygun
Hager hareket dedektörleri

Hager’in tavan hareket dedektörleri güvenli bir şekilde hızlıca montaj imkanı sağlarken, uzun çalışma ömürleri ve 
yüksek yanıt güvenilirlikleri ile ön plana çıkmaktadır. Düşük enerji maliyetinin sağladığı tasarrufun sonucu olarak, kısa 
bir süre sonra yatırımınızı geri kazanır ve kazancınızı uzun süre boyunca devam ettirebilirsiniz...

Hiper frekans teknolojisi.
Hiper frekans teknolojisi tamamen sıcaklıktan bağımsızdır. Hiper 
frekans hareket dedektörleri hafif duvarlar üzerinden (tahta, 
cam…) algılama yapabilir.

Aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalara cevap verebilir.
•   Yüksek sıcaklıktaki odalar
•   Araba parkları
•   Tuvaletler
•   Soyunma Odaları

360° panoramik görüş açısı. 
Hager’in tavana monte edilebilen hareket dedektörleri hiçbir şeyi 
gözden kaçırmaz. 360° algılama özelliği sayesinde, 6 metre çapa 
kadar alanı kontrol eder. Yüksek kaliteli Fresnel lensleri infrared 
ışığına tepki verir. Bu dedektörler özellikle koridorlar, giriş holleri 
gibi iç trafik alanlarında kullanım için tasarlanmıştır. 

Optimum algılamayı sağlamak için, dedektörlerin 2,5m ile 3,5m 
yükseklikte kurulması, dedektör ve ışık yükü arasındaki mesafenin 
minimum 1m olması tavsiye edilir.

Sıva üstü ve altı montaj.
Tavan dedektörleri hem asma tavanlar için sıva üstü kurulum hem 
de beton tavanlar için sıva altı kuruluma uygundur. Bu sayede 
mevcut yapıların donanım iyileştirmeleri için ideal bir çözüm 
sunar.

•   Gecikme süresi ve parlaklık cihaz üzerindeki potansiyometre 
ile ayarlanabilir.
•   Ayarlanabilir parlaklık 5 lux’ten 1000 lux’e kadar.
•   Ayarlanabilir gecikme süresi 5 ile 15dk arası.

HF hareket dedektörü EE883

Sıva üstü hareket dedektörü 
EE804

Sıva altı hareket dedektörü
EE805

Akıllı algılama özelliği
Hager varlık dedektörleri

Yüzeye mükemmel uyum sağlayan dedektör.
Sıva üstü varlık dedektörleri iki ayrı 360° derece sensörü
ile 9 metreden 18 metreye kadar büyük bir algılama
alanını kapsar. Bu durum, koridorların tek bir varlık
dedektörü tarafından kontrol edilebileceği anlamına gelir.
Parlaklık değeri potansiyometre ile manuel olarak ayarlanabilir.

Yüzeye birebir uyumlu sıva altı varlık dedektörü.
Sıva altı varlık dedektörleri, düz tasarımları ile her alan uygulanabilir 
özelliktedir. 360° algılama hassaslığındaki dedektörler, 7 metre 
yarıçap alanındaki her şeyi algılar. Parlaklık ve kapanma gecikmesi 
ayarları, dedektör sökülmeden kaydırılarak, açılan operasyon paneli 
aracılığıyla manuel olarak yapılabilir. Koridor ve ofis için mevcut ve 
önceki değerler öğrenme moduna kaydedilir.

Hager varlık dedektörleri auto pozisyonundayken de kendisini kapatarak, hareket algılandığında küçük bir gecikme ile 
aktif duruma geçebilir. Bu sayede fazladan enerji harcamayarak, maliyetten tasarruf sağlar.

Sıva üstü varlık dedektörü 
EE811

Sıva altı varlık dedektörü 
EE815

Infrared uzaktan kumanda,
EE808

Infrared uzaktan kumanda,
EE807
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Hager Dedektörler ve Sensörler Aydınlatma Ürünleri Seçme Klavuzu
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İhtiyacınız olan ışık kontrolü
Universal dimmerlar

Restoran, kafe, spa alanı, konferans odaları ve etkinlik alanları gibi ticari mekanlar dim edilebilir aydınlatmaların 
avantajlarından faydalanmaktadır. Dimmerlar, uyarlanabilme özellikleri sayesinde, bireysel aydınlatmada, oda veya bina 
aydınlatmasında, arzu edeceğiniz her aydınlatma türü ile kolaylıkla uyum sağlamaktadır.

Geniş çaplı uygulama alanı.
Hager “EV” Universal Dimmer ürün serisi 230V, düşük voltajlı halojen 
lambalar ve akkor lambalar için uygundur. “EVN” ürün serisi Universal 
uzaktan kumanda dimmerlar, sorunsuz bir şekilde bütün LED’ler ve
enerji tasarruflu lambalar ile birlikte kullanılabilir.

Tek dokunuşta 30 farklı dimmeri uzaktan kontrol.
Binalardaki büyük alanları aynı anda kontrol edebilmenizi sağlar. 
Maksimum 30 cihaza kadar dimmer kontrolü mümkündür. Bu ürün 
ile 3 parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Dimmeriniz kapatıldığı 
parlaklık seviyesini hafızaya alarak, açıldığında yine aynı parlaklık 
seviyesinde çalışmaya devam eder.

Universal uzaktan kumandalı dimmer, 
500W EVN004

Ekranlı dimmer uzaktan kumanda rölesi,
EV108

KNX Universal dimmer
KNX universal dimmer ile her bina için ışık ambiyansları yaratabilir, 
farklı senaryoları kolaylaştırmak için 32 parlaklık seviyesine kadar kayıt 
tutabilirsiniz. KNX universal dimmerlar; akkor lambalar, yüksek ve 
düşük voltajlı halojen lambalar, enerji tasarruflu lambalar ve hatta LED 
lambalar ile müthiş bir uyumla çalışabilir.

Berker dokunmatik dimmer anahtar
İstediğiniz her aydınlatma universal dimmer ile yönetilebilir. Işığı 
karartmak için lamba tipi tanımlanarak ışık karartılır ve karartma 
optimal olarak kullanılmış yüke göre ayarlanır. Sıva altı montajı yapılmış 
universal dimmer; ampulleri, halojen lambaları, ayarlanabilir 230 
LED’leri ve enerji tasarruflu lambaları güvenilir bir şekilde kontrol eder.

KNX universal dimmer , 3x 300W
TYA663N

Berker B.7 ve K.1
çerçevede dokunmatik dimmer anahtar

İşiniz için mükemmel zamanlama
Zaman röleleri

Zaman röleleri iç ve dış aydınlatmanızı sadece kronolojik olarak kontrol etmez, aynı zamanda; panjur kontrolü, ısıtma 
yönetimi ve bahçe sulama gibi diğer bina yönetimi fonksiyonlarınızı da yönetmenizi sağlar. En önemli artısı ise bu 
sayede binayı tatiliniz boyunca da kontrol edebilirsiniz.

Hager geniş aralıkta gelişmiş dijital zamanlama teknolojisine sahiptir:
•   Tek kanal’dan 4 kanala kadar zaman röleleri
•   Haftalık ve yıllık  zaman röleleri
•   Alacakaranlık ve şafak ayarlarını kaydeden, otomatik olarak yöntem değiştiren, gün ışığından 
en fazla yararlanmayı sağlayan astro zaman röleleri

Direkt cihaz üzerinden ya da bilgisayar üzerinden bir yazılım yardımı ile programlama yapılabilir. 

Yıllık zaman rölesi 
EG293B
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Bina yapımında ya da restorasyonunda, kompakt çözümler için genelde elektrikli veya multimedya kurulumlar gerekir. 
Volta küçük sigorta kutuları, %30 daha büyük kablolama alanı ve geniş alt ve üst bağlantı alanları ile birlikte, özellikle 
duvarlarda kolay montajı sayesinde oldukça büyük konfor ve kolaylık sağlar.

Golf Sigorta Kutuları

Hager Sigorta Kutuları
Yeni nesil volta sıva altı sigorta kutuları

 � Gizlenmiş vidalar ile çalınmaya karşı koruma. 
 � Geniş  yelpazede tasarım varyasyonları. 
 � İnce duvarlarda kurulum kabiliyeti.
 � %30 daha fazla kablolama alanı.
 � Güç dağıtıcısı.
 � Daha kısa montaj süresi.
 � Yüksek güvenlik (kapı kilidi herhangi bir ek dönüşüm gerektirmeden uyarlanabilir). 

Avantajlar :

VZ811N
Ayna Yüzey

VZ293N
Pinboard

VZ814N
Resim Çerçevesi

Hager’in Golf sigorta kutuları çeşitliliği, hızlı kurulumu ve kolay montaj edilebilme gibi sağladığı avantajlar sayesinde 
sıva altı ve sıva üstü montaja uygun için biçilmiş kaftandır. Golf sigorta kutuları, içerdiği 63A ve 100A seçenekleri ile 
kullanıcılarının arzu ettiği tüm ihtiyaçları karşılar. Ayrıca, sahip olduğu bu özellikler sayesinde, Reddot Tasarım ve 
Avustralya Uluslararası Tasarım Ödülü’nün de sahibidir. 

Sıva üstü montaj Golf sigorta kutuları,  kablo boşluklarına sahip olması, 
uygun kablo yönetimi, kutu içindeki kurulum tavsiyeleri ve kapaklarının 
180 derece dönebilme özelliği sayesinde en ideal çözümleri 
sunmaktadır.

Kalite

Sıva altı montaj Golf sigorta kutuları ev network ağı kutularına 
bağlanması için avantajlar sağlar. Tüm yerleşim birimleri için kapsamlı, 
estetik ve monta kolaylığı sağlayan ekstra çözümler sunar.

Uyum Yeteneği

Opsiyonel patentli nötr & topraklama klemensleri, kurulum sırasında 
daha kolay, daha güvenli ve daha hızlı bir bağlantı sağlar. Bu 
sayede hem zamandan tasarruf elde edilir hem de bütçe gereksiz 
harcamalardan korunur.

Güvenilirlik

Standart 63A bağlantı sağlayan bütün Golf sigorta kutuları, daha yüksek 
değerlere ihtiyaç duyulan durumlarda da diğer kullanım opsiyonlarıyla 
yardımcı olmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde, 100A seçeneği devreye 
sokularak istenilen çözüm sağlanmaktadır.

Seçenekler

Hager Sigorta Kutuları
Golf sigorta kutusu ile iç alanda yenilikler
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Tüm binalar için 
Berker by Hager 
Çözümleri
Berker by Hager, ticari binalar pazarının önde gelen tedarikçilerinden biri olarak, her 
türde binanın ihtiyacına, uygulanışına ve kurulumuna göre uyarlanmış özel çözümler 
sunmaktadır.

Oteller, ofisler, alışveriş merkezleri hatta toplu konut ve okullarda Hager çözümleri termal 
bina düzenlemeleri ile ilgili geniş yelpazedeki ihtiyaç ve gereksinimleri karşılar. Bu 
sayede yüksek değerde konforla birlikte olabilecek en iyi enerji performans derecesi de 
sağlanmış olur.
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Hizmetler bölümünde yaşayabileceğiniz tüm sorunların çözümü tek tıkla sağlanıyor. İsterseniz arabanız için valeye ya 
da misafirleriniz için taksiye, isterseniz de patlayan borunuz için tesisatçıya ihtiyacınız olsun sadece tıklamanız yeterli. 
İhtiyacınız ne ise tıklayın isteğiniz anında yerine getirilsin.

Berker by Hager’in Interra ile rezidanslara sunduğu bu akıllı ev teknolojisi ile yeni yaşam standardına merhaba deyin, 
hayatınızı kolaylaştırın.

Rezidans Çözümleri
Rezidanslarda 5 yıldızlı otel konforu...

Merkez Bankası’ndan alınan anlık verilerle tüm döviz ve altın 
fiyatlarındaki değişimleri takip edebilirsiniz.

Evden çıkış ya da girişte belirlediğiniz tüm senaryoları tek bir dokunuşla 
aktif edip konforlu ve rahat bir şekilde rahat bir şekilde hayatınıza 
devam edebilirsiniz.

Yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanan günlük, haftalık ve aylık 
hava raporu veri akışına anında ulaşabilirsiniz.

Bütün faturalarınızı ya da aidatlarınızı tek bir noktadan yatırmanın 
konforunu yaşayın.

Konuklarınızın görüntüsünü kapınıza gelmeden site ya da apartman 
girişinde görebilirsiniz. Evde olmasanız bile konuklarınızla mobil 
cihazlarınızla etkileşim kurabilirsiniz.

Evinizde yaşayabileceğiniz tüm sorunların çözümünü hizmetler 
menüsünde bulacaksınız. Misafirleriniz için taksi, evinizin günlük 
temizliği için hizmetli, aracınız için vale...

İnternet üzerinden alınan canlı kamera görüntüleriyle, anlık trafik 
yoğunluklarını öğrenip kendinize daha akıcı bir rota belirleyebilirsiniz.

Hizmetler Menüsü Duyurular, Faturalar

Hava Durumu Para Piyasaları

Interkom

Senaryolar

Yol Durumu

Rezidans Çözümleri
Tek bir dokunuşla kontrol elinizde

Konsiyaj Hizmetleri
Aydınlatma

Touch Panel evinizde her şeyi tek bir noktadan kontrol etmenizi sağlarken, sunduğu konfor ve tasarruf 
hayatınızın vazgeçilmezi olacak.

Spa

Perde - Panjur

Temizlik

Çıkış Senaryosu

Giriş Senaryosu

Güvenlik

İklimlendirme

Tasarruf
Taksi

İstenilen kontroller web kanalıyla veya mobil olarak akıllı cihazlar üzerinden 
sağlanabilmektedir.
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Rezidans için çözümler

Anahtarlar

Berker R.1

Berker B.IQ

Berker R.3

Işık kontrolü

Işık kontrolüKontrol arayüzleri (aydınlatma, 
panjurlar, HVAC)
Berker Q.1 
(aydınlatma, 
panjurlar, ambiyans/
senaryolar)

KNX 
uzaktan 
kumanda

Berker Q.1 hareket 
dedektörü

Mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilir. ( iPhone, iPad,...)

Tavana montaj varlık 
dedektörleri

TCC510S, TCC520E 
(ON/OFF) TCC530E 
(çift alan kontrolü) 
TCC521E (DALI)

TRE5xx (algılama 
alanına bakınız)

IP55 yalıtım, duvara 
montaj hareket 
dedektörleri

domovea 
kiti*

Koridorlar,merdivenler,yatak odası erişimi

Koridorlar,merdivenler,yatak odası erişimi

Resepsiyon alanı

Resepsiyon alanı

Yatak odaları

Yatak odaları

Yemek odası

Yemek odası

Toplantı odası

Toplantı odası

Personel ofisleri

Personel ofisleri

Sağlık tesisleri

Sağlık tesisleri

Yarı kapalı otopark

Yarı kapalı otopark

Tesisat odası

Tesisat odası

Dış alanlar

Dış alanlar

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Konvansiyonel 
Çözümler

Çözümleri

Anahtarlar Dimmerler Hareket 
Dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri

Hareket 
Dedektörleri

IP54 yalıtım, tavana 
montaj yüksek 
frekans hareket 
dedektörleri

Berker B.IQ

Panjur
Kontrol

HVAC 
Kontrol

Ölçüm

Panjur 
kontrol

ÖlçümHVAC kontrol

TXB30x or 
TRC301B 
(pay ölçer)

Alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Dimmerler Hava 
istasyonu

Oda 
termostatları

Açık 
pencere 
sensörü

Zaman 
röleleri

Enerji 
Sayaçları

IP55 yalıtım, 
duvara montaj 
hareket 
dedektörleri

Astronomik 
zaman röleleri, 
alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Motorlu panjur 
kontrolü, push 
button

Programlanabilir 
oda termostatları

Enerji sayaçları, 
çok fonksiyonlu 
sayaçlar

Tüketim ölçüm 
sistemi

Tüketim ölçüm 
sistemi

RF büyük kumanda

İndirilebilir bağlantı ünitesi

LED yer aydınlatmaları

Çoklu prizler

Elektrikli araçlar için 
şarj alanları

Ek Ürünler
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Konaklama, turizm ve otelcilik sektöründe müşteri konforu ile kalite anlayışını öne çıkarıyoruz. Her otel için geliştirilen 
farklı otel çözümleri sisteminde otel kartının odalarda bulunan kart okuyucuya yerleştirilmesi ile oluşturulmuş senaryolar 
başlatılabilir.

Bu senaryolar zaman bazlı oluşturulabilir. Ağ yapısına göre çok sayıda modül ve tek bir yazılım vasıtasıyla kontrol edilip 
izlenilebildiği gibi mobil cihazlarla da iletişim kurabilir.

Interra Touch Panel ve pano modülleriyle otel projeleri için istenilen tüm alternatif çözümler oluşturulabilir. Bu kapsamda 
otel otomasyonu adına tüm müşteri taleplerinin karşılanması mümkün olmaktadır. 

Konaklama sektöründe tüm müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan Otel otomasyon çözümleri ile sonsuz 
müşteri memnuniyeti oluşturmak mümkün hale gelmektedir.

Otel Çözümleri
Otel projelerinde Berker by Hager çözümleri

Otel Yönetim Sistemi

Dimming

Perde / Panjur

Pencere Manyetik Kontak

Klima

Tavan Aydınlatma

Lokal Aydınlatma

Isıtma

SoğutmaDND / MUR

Switch

Konsiyaj

Energy Saver

Dedektör

 � Aydınlatma Otomasyonu
 � Perde Panjur Otomasyonu
 � İklimlendirme Otomasyonu
 � DND/MUR İzleme
 � TCP/IP üzerinden Merkezi Kontrol

 � Dinamik Bir Arayüz ve Kolay Yönetim
 � Senaryolar ve Zaman Bazlı Senaryolar
 � Sıcaklık Sensörü
 � Su Baskını Sensörü
 � Fidelyo Entegrasyonu

Otel projelerinde benzersiz çözümler
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Oteller için Çözümler 
Oteller için en büyük öncelik, günden güne artan taleplere paralel olarak 
müşterilerine daha iyi bir konfor ve daha yüksek seviyede hizmet sağlamaktır. 

Otellerde, sıcak sudan sonra enerji tüketiminin 
en fazla olduğu yerler HVAC ve aydınlatma 
sistemleridir. Ortalama olarak, otellerin elektrik 
tüketimlerinin %42’si aydınlatma sistemleri 
içindir. Klimaların da enerji faturasındaki payı 
büyüktür. Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle 
tüketim, misafirlerin konforu ve güvenliği göz ardı 
edilmeden azaltılmalıdır. 

Aydınlatma yönetimi çözümlerimiz enerji tüketimi 
için önemli ölçüde tasarruf sağlar. Bu çözümler 
çevre dostu yaklaşımlarıyla otellerin çevresel 
sözleşmelerine de katkıda bulunur. Aydınlatmanın 
programlanması ve ışık yoğunluğunun 
değiştirilmesi, mekana da bağlı olmak üzere, 
gerçek katma değer sağlar ve binanın kalitesini 
öne çıkarır.
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Oteller için çözümler

Anahtarlar

Işık kontrolü

Işık kontrolüKontrol arayüzleri (aydınlatma, 
panjurlar, HVAC)
Berker Q.1 
(aydınlatma, 
panjurlar, ambiyans/
senaryolar)

KNX 
uzaktan 
kumanda

Berker Q.1 hareket 
dedektörü

Mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilir. ( iPhone, iPad,...)

Tavana montaj varlık 
dedektörleri

TCC510S, TCC520E 
(ON/OFF) TCC530E 
(çift alan kontrolü) 
TCC521E (DALI)

TRE5xx (algılama 
alanına bakınız)

IP55 yalıtım, duvara 
montaj hareket 
dedektörleri

domovea 
kiti*

Koridorlar,merdivenler,yatak odası erişimi

Koridorlar,merdivenler,yatak odası erişimi

Resepsiyon alanı

Resepsiyon alanı

Yatak odaları

Yatak odaları

Yemek odası

Yemek odası

Toplantı odası

Toplantı odası

Personel ofisleri

Personel ofisleri

Sağlık tesisleri

Sağlık tesisleri

Yarı kapalı otopark

Yarı kapalı otopark

Tesisat odası

Tesisat odası

Dış alanlar

Dış alanlar

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Konvansiyonel 
Çözümler

Çözümleri

Anahtarlar Dimmerler Hareket 
Dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri

Hareket 
Dedektörleri

IP54 yalıtım, tavana 
montaj yüksek 
frekans hareket 
dedektörleri

Berker R.1

Berker B.IQ

Berker R.3

Panjur
Kontrol

HVAC 
Kontrol

Ölçüm

Panjur 
kontrol

ÖlçümHVAC kontrol

TXB30x or 
TRC301B 
(pay ölçer)

Alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Dimmerler Hava 
istasyonu

Oda 
termostatları

Açık 
pencere 
sensörü

Zaman 
röleleri

Enerji 
Sayaçları

IP55 yalıtım, 
duvara montaj 
hareket 
dedektörleri

Astronomik 
zaman röleleri, 
alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Motorlu panjur 
kontrolü, push 
button

Programlanabilir 
oda termostatları

Enerji sayaçları, 
çok fonksiyonlu 
sayaçlar

Tüketim ölçüm 
sistemi

Tüketim ölçüm 
sistemi

LED yer aydınlatmaları

Çoklu prizler

Elektrikli araçlar için 
şarj alanları

Ek Ürünler

IO Modül

Berker B.IQ

Yer buatı

RF büyük kumanda
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Ofisler için Çözümler
Bir şirkette kullanılan bilgi işlem malzemeleri, ekranlar, telefonlar ve ışık kaynakları 
gibi birçok malzeme enerji maliyetlerini arttırmaktadır. Tüketimin ölçülmesi ve 
azaltılması, maliyetleri kontrol altında tutmak için temel enstrümanlar olmaktadır.

Sosyal yönden sorumlu olup, çevre dostu kalırken 
ekonomik kısıtları göz önünde tutarak şirketlerin 
ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekteyiz. 
Mühendislerimiz, ofisler ortamları için etkili enerji 
çözümler kurmak ve gerekli desteği sağlamak 
hedefiyle çalışmaktadır. Takımlarımız donanım ve 
programlama için iki aşamalı çalışırlar. İlk aşama 
tüketimi azaltmak içindir. Sunulan çözümler 
genellikle bilgisayar istasyonlarını kapatmak için 
otomatik sistemler kurulumunu veya bekleme 
konumundaki güç tüketimlerini önlemek için 
akıllı priz kurulumunu içerir. Yaklaşımımız aynı 

zamanda uygun ölçümleme sisteminin kurulumunu 
da hedefler. Amaç, tüketimdeki değişiklikleri 
gözlemlemek ve kullanıcıları sorumluluk sahibi 
olmaya teşvik etmektir. Çözümlerimiz aynı 
zamanda aydınlatmalar için enerji yönetimi 
sağlamaktadır. Kullanıcıların güvenliğini ve 
konforunu sağlarken doğru yerdeki doğru ışığı 
açmak için varlık ve hareket dedektörlerinin 
kullanımını önermekteyiz. Diğer stratejik önerimiz 
ise, kullanılmayan ofislerdeki gereksiz aydınlatma 
harcamalarını azaltmak için aydınlatma sisteminin 
düzenlenmesi ve programlanmasıdır.
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Ofisler için çözümler

Işık kontrolü

Işık Kontrolü

Anahtarlar

Berker Q.1 
(aydınlatma, 
panjurlar, 
ambiyans/
senaryolar)

KNX 
Uzaktan
Kontrol

domovea
aracı*

Berker Q.1 
hareket 
dedektörü

Tavana montaj 
varlık dedektörleri

TCC510S, 
TCC520E (ON/
OFF) TCC530E 
(çift alan kontrolü) 
TCC521E (DALI)

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(çok yüksek 
hassasiyette 
algılama)

IP55 yalıtım, 
duvara 
montaj 
hareket 
dedektörleri

Hareket 
dedektörleri

IP54 yalıtım, 
tavana montaj 
yüksek frekans 
hareket 
dedektörleri

IP55 yalıtım, 
duvara 
montaj 
hareket 
dedektörleri

Hareket 
dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(yüksek 
hassasiyette 
algılama)

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(çok yüksek 
hassasiyette 
algılama)

Koridorlar,merdivenler,yatakodası erişimi

Koridorlar,merdivenler,yatakodası erişimi

Resepsiyon alanı

Resepsiyon alanı

Bireysel ofisler

Bireysel ofisler

Açık ofisler

Açık ofisler

Toplantı odası

Toplantı odası

Dinlenme odaları

Dinlenme odaları

Sağlık tesisleri

Sağlık tesisleri

Yarı kapalı otopark

Yarı kapalı otopark

Tesisat odası

Tesisat odası

Dış alanlar

Dış alanlar

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Konvansiyonel 
Çözümler

Çözümleri

Kontrol arayüzü (aydınlatma, 
panjurlar, HVAC)

Mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilir. ( iPhone, iPad,...)

TX510 (ON/
OFF) TX511 
(regulasyonlu)

TR5xx 
(mesafe 
hassasiyetli)

Berker R.1

Berker B.IQ

Panjur 
kontrol

Panjur 
kontrol

Ölçüm

Ölçüm

HVAC kontrol

HVAC kontrol

DimmerlarAlacakaranlık 
röleleri, 
zaman 
röleleri

Hava 
istasyonu

Oda 
termostatları

Açık 
pencere 
sensörü

Zaman 
röleleri

Enerji 
Sayaçları

Astronomik 
zaman röleleri, 
alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Dimmerlar Motorlu panjur 
kontrolü, push 
button

Programlanabilir 
oda termostatları

Enerji sayaçları, 
çok fonksiyonlu 
sayaçlar

Tüketim ölçüm 
sistemi

Tüketim ölçüm 
sistemi

Berker B.IQ

LED yer aydınlatmaları

Çoklu prizler

Elektrikli araçlar için 
şarj alanları

Ek Ürünler

Yer buatı

RF büyük kumanda
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Ticari Binalar için Çözümler
Satış alanını geliştirmek için tek yol renkli bir sunum olarak görülür. Markanızın 
kimliğini göstermede en önemli unsur aslına bakarsak aydınlatmadır. Hager, 
modüler sistem ile enerji tasarrufunu bir arada sunarak sizi en iyi çözüme ulaştırıyor.

Marka imajınızı geliştirmek, farkındalık yaratmak, 
müşteri alışveriş deneyimlerini daha eğlenceli 
hale getirmek ve bunları yaparken enerji tasarrufu 
sağlamak mümkün. Ticari binalar için aydınlatma, 
giderleri markaların operasyon maliyetlerinde 
önemli bir yer tutar. Berker by Hager aydınlatma 
yönetimi konusundaki uzmanlığı ile müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan tasarım ekibi 
ile birlikte müşterilerine projelendirme olanağı 
sunar. Teknisyenler, aydınlatma sistemlerinde 
kullanılması gereken materyaller konusunda 
ve aydınlatma sistemlerinin tasarımlarında, 

mühendislik konusundaki uzmanlıklarını kullanırlar.
Bu yaklaşım müşteriye özel olarak uyarlanmış 
çözümler ile sonuçlanır. Anahtar kelime 
“esneklik”tir. Aydınlatma ekipmanları modüler 
olmalıdır. Böylelikle ekipmanlar, satış noktalarında, 
marka referanslarında ve mobilya kodlarındaki 
bütün tekrar düzenlemeleri için hazır hale gelirler. 
Çözümlerimizle, satış noktalarındaki yoğunluğa 
göre aydınlatma senaryoları programlamak 
mümkündür. Ticari binalara müşterilere uyarlanmış 
çözümlerin uygulanmasında bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanılır.
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Ticari binalar için çözümler

Işık kontrolü

Anahtarlar

Berker Q.1 
(aydınlatma, 
panjurlar, 
ambiyans/
senaryolar)

KNX uzaktan 
kumanda

domovea 
kiti*

Berker Q.1 
hareket 
dedektörü

Tavana 
montaj 
varlık 
dedektörleri

TCC510S, 
TCC520E 
(ON/OFF) 
TCC530E 
(çift yüzeyli 
kontrol) 
TCC521E 
(DALI)

TX510 (ON/
OFF) TX511 
(regülasyonlu)

TRE5xx 
(algılama 
alanına 
bakınız)

IP55 yalıtım, 
duvara montaj 
hareket 
dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(çok yüksek 
düzeyde 
algılama

Hareket 
dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(yüksek 
hassasiyette 
algılama)

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(çok yüksek 
hassasiyette 
algılama)

Hareket 
dedektörleri

IP54 yalıtım, 
tavana montaj 
yüksek frekans 
hareket 
dedektörleri

Mağaza penceresi / tabelası / ön cephe

Mağaza penceresi / tabelası / ön cephe

Satış alanı

Satış alanı

Ofisler

Ofisler

Vestiyer / Sağlık tesisleri

Vestiyer / Sağlık tesisleri

Depolama alanı

Depolama alanı

Dış Alanlar

Dış Alanlar

Konvansiyonel 
Çözümler

Çözümleri

Işık KontrolüKontrol arayüzü (aydınlatma, 
panjurlar, HVAC)

Mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilir. ( iPhone, iPad,...)

Berker R.1

Berker B.IQ

Panjur 
kontrol

HVAC 
kontrol

Ölçüm

TXB30x veya 
TRC301B 
(algılama 
alanına 
bakınız)

Alacakaranlık 
röleleri, 
zaman 
röleleri

Dimmerlar Hava 
istasyonu

Oda 
termostatları

Açık 
pencere 
sensörü 
(manyetik 
kontak)

Zaman 
röleleri

Enerji 
Sayaçları

Tüketim ölçüm 
sistemi

Tüketim ölçüm 
sistemi

IP55 yalıtım, 
duvara 
montaj 
hareket 
dedektörleri

Dimmerlar Motorlu 
panjur 
kontrolü, 
push button

Programlanabilir 
oda termostatları

Enerji 
sayaçları, çok 
fonksiyonlu 
sayaçlar

Astronomik 
zaman röleleri, 
alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Panjur
kontrol

HVAC kontrol Ölçüm

LED yer aydınlatmaları

Çoklu prizler

Elektrikli araçlar için 
şarj alanları

Ek Ürünler

Berker B.IQ

Yer buatı

İndirilebilir bağlantı ünitesi
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Sağlık Hizmetleri ve 
Kurumsal Projeler için Çözümler

Sağlık hizmetleri ve bakım merkezlerinde, rahat bir çevre esas ihtiyaçtır. Her şey 
tüm sağlık hizmetleri ve bakım merkezleri sakinlerini evlerinde hissettirmek için 
tasarlanmıştır.

Etkinlik, güvenilirlik, performans, sadelik ve 
hizmet… Tüm bu nitelikler Hager’in sağlık 
hizmetleri ve bakım merkezleri için sunduğu 
çözümlerde bulunmaktadır. Hager, uyarlanabilir 
ekipmanları ile yaşlı sakinlerin ihtiyaç duyduğu 
konforu enerji tasarrufuyla buluşturan bütünsel bir 
yaklaşımı amaçlamaktadır.
Enerji tasarrufu ile aynı anlamda olan, aydınlatma 
ve HVAC kontrolü, aynı zamanda konforlu ve sıcak 
bir yaşama ortamını garantiler.  Kurulumlarımız 
uzaktan kontrol edilebilir. Bu sayede kullanıcıların 
hareket ve fiziksel kuvvet ihtiyaçlarını azaltır. 

Sırlanmış duvarlar, binanın güneş enerjisi 
kazanımını iç ve dış arayüzleri arasında direkt 
olarak transfer edebilen tek parçasıdır. Asıl amaç 
doğal ışık ve ısı avantajlarından yararlanarak, 
binanın ısınma ve aydınlanma tüketimlerini 
azaltmaktır. Hager’in otomatik güneşlik 
kontrol sistemleri iki ayrı faydayı bir arada 
sunar; kış aylarında bina ısıtması için güneşin 
avantajlarından yararlanılır, yaz aylarında ise 
güneş ışınlarına karşı koruma sağlayarak binanın 
serin tutulması sağlanmış olur.
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Sağlık Hizmetleri ve 
kurumsal projeler için çözümler

Mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilir. ( iPhone, iPad,...)

Işık kontrolü

Işık kontrolü

Anahtarlar

Berker Q.1 
(aydınlatma, panjurlar, 
ambiyans / senaryolar)

Dimmerlar

KNX 
uzaktan 
kumanda

domovea 
kiti*

Berker Q.1 
hareket 
dedektörü

Tavana montaj 
varlık dedektörleri

IP55 yalıtım, duvara 
montaj hareket 
dedektörleri

Hareket 
dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 

Hareket 
dedektörleri

IP55 yalıtım, duvara 
montaj hareket 
dedektörleri

IP54 yalıtım, 
tavana montaj 
yüksek frekans 
hareket 
dedektörleri

Resepsiyon alanı

Resepsiyon alanı

Yatak odaları

Yatak odaları

Yemek odası

Yemek odası

Ortak alan

Ortak alan

Personel ofisleri

Personel ofisleri

Tesisat odası

Tesisat odası

Dış alanlar

Dış alanlar

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Merdiven boşluğu ve bodrum katı koridorları

Koridorlar, merdivenler, yatak odası erişimi

Koridorlar, merdivenler, yatak odası erişimi

Konvansiyonel 
Çözümler

Çözümleri

Kontrol arayüzü (aydınlatma, 
panjurlar, HVAC)

TCC510S, 
TCC520E (ON/
OFF) TCC530E 
(çift yüzeyli kontrol) 
TCC521E (DALI)

TRE5xx (algılama alanına 
bakınız)

Berker R.1

Berker B.IQ

Berker R.3

Dimmerlar Hava 
istasyonu

Oda 
termostatları

Zaman 
röleleri

Enerji 
Sayaçları

Açık 
pencere 
sensörü

Alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Astronomik 
zaman röleleri, 
alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Motorlu panjur 
kontrolü, push 
button

Programlanabilir 
oda termostatları

Enerji sayaçları, çok 
fonksiyonlu sayaçlar

Tüketim ölçüm 
sistemi

Tüketim ölçüm 
sistemi

Panjur kontrol

Panjur 
kontrol

HVAC 
kontrol

HVAC 
kontrol

Ölçüm

Ölçüm

LED yer aydınlatmaları

Çoklu prizler

Elektrikli araçlar için 
şarj alanları

Ek Ürünler

TXB30x veya 
TRC301B 
(algılama 
alanına 
bakınız)

Berker B.IQ

Yer buatı

İndirilebilir bağlantı ünitesi
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Okullar için Çözümler
Kullanıcılara, öğrencilere, öğretmenlere ve yönetim personeline konforlu ve sağlıklı 
bir çevre için, tasarruflara olan talebi göz ardı etmeden çeşitli teknik çözümler 
sunmak çok önemlidir.

Okullar ve üniversiteler için sunulan konfor, esneklik 
ve enerji tasarrufu Hager çözümlerinin kalbidir. 
Her şeyin ötesinde, asıl amaç tartışma ve bilgi 
paylaşımı sağlayarak, öğretim ve öğrenim için 
parlak ve arkadaşça bir ortam yaratmaktır. Bunun 
yanı sıra, sağlanan sıcak ortamın eğitim ortamı için 
doğacak ihtiyaçlara adapte olabilecek yaşayan bir 
mekan olmasını sağlamaktır.
Burada elektrik mimarisi değişim ihtiyaçlarının 
tamamen karşılanması özellikle önemlidir. Hager 
tarafından geliştirilen aydınlatma yönetim sistemleri 
oda boş iken ışıkların otomatik olarak kapanmasını 
sağlar. Bu sistem aynı zamanda öğretmen ve 

öğrencilere aktivitelerine uygun olan aydınlatma 
sistemini seçmelerine izin verir, çözümler ve 
çalışma koşullarını optimize ederken maliyet 
tasarrufu da sağlar.
Takımlarımız hareketli kaynaklar ve büyük 
projeleri yönetmek konusunda deneyimlidirler, 
müşterilerilerimiz ile yakın çalışırlar, kolaylıkla 
ulaşılabilirler ve hızlı cevap alabilmenizi sağlarlar. 
Teknolojide uzman olan, aynı zamanda metodolojik 
ve titiz çalışan proje ekibimiz okul yılı başlamadan 
önce tüm projelerin tamamlanması amacıyla 
takvimlerini planlar.
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Okullar için çözümler

Işık kontrolü

Anahtarlar Hareket 
dedektörleri

IP54 yalıtım, 
tavana montaj 
yüksek frekans 
hareket 
dedektörleri

IP55 yalıtım, 
duvara montaj 
hareket 
dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(yüksek 
hassasiyette 
algılama)

Hareket 
dedektörleri

Tavana 
montaj 
varlık 
dedektörleri

Giriş salonu

Giriş salonu

Koridorlar, merdivenler, yatak odası erişimi

Koridorlar, merdivenler, yatak odası erişimi

Yönetim ofisleri

Yönetim ofisleri

Sınıflar

Sınıflar

Personel odaları

Personel odaları

Soyunma odaları

Soyunma odaları

Sağlık tesisleri

Sağlık tesisleri

Tesisat odası

Tesisat odası

Dış alanlar

Dış alanlar

Konvansiyonel 
Çözümler

Çözümleri

Mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilir. ( iPhone, iPad,...)

Berker Q.1 
(aydınlatma, 
panjurlar, 
ambiyans/
senaryolar)

domovea 
kiti*

Berker Q.1 
hareket 
dedektörü

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri

IP55 yalıtım, duvara 
montaj hareket 
dedektörleri

Tavana 
montaj varlık 
dedektörleri 
(çok yüksek 
düzeyde 
algılama

KNX 
uzaktan 
kumanda

Işık KontrolüKontrol arayüzü (aydınlatma, 
panjurlar, HVAC)

TCC510S, 
TCC520E 
(ON/OFF) 
TCC530E (çift 
yüzeyli kontrol) 
TCC521E (DALI)

TX510 (ON/
OFF) TX511 
(regülasyonlu)

TRE5xx 
(algılama 
alanına 
bakınız)

Berker R.1

Berker B.IQ

Panjur 
kontrol

Panjur 
kontrol

HVAC kontrol

HVAC kontrol

Ölçüm

Ölçüm

Astronomik 
zaman röleleri, 
alacakaranlık 
röleleri, zaman 
röleleri

Motorlu panjur 
kontrolü, push 
button

Programlanabilir 
oda termostatları

Enerji sayaçları, 
çok fonksiyonlu 
sayaçlar

Tüketim ölçüm 
sistemi

Tüketim ölçüm 
sistemi

Alacakaranlık 
röleleri, 
zaman 
röleleri

Dimmerlar Hava 
istasyonu

Oda 
termostatları

Açık 
pencere 
sensörü

Zaman 
röleleri

Enerji 
Sayaçları

Yer Buvatı

İndirilebilir bağlantı ünitesi

LED yer aydınlatmaları

Çoklu prizler

Elektrikli araçlar için 
şarj alanları

Ek Ürünler

TXB30x veya 
TRC301B 
(algılama 
alanına 
bakınız)

Berker B.IQ
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Mimaride yeni fikirler denenmesini; cesaret, bilgi ve deneyim ile birlikte iyi bir tasarımın her zaman birçok iyi fikirden 
oluştuğunu, ufak detayların ise kalitede üstünlük sağladığını bilirsiniz.

Tüm bunların kanıtını, bugün birçok evde örneğin: Münih‘ten başlayarak, Berlin, Hamburg, Bolzana, İstanbul ayrıca 
Madrid ve Seul‘a kadar farklı evlerde görebilirsiniz. Berker anahtar ve sistemlerinin de bu yerlerde bulunması kesinlikle 
tesadüf değildir...

Berker by Hager
Referanslar

1.Resim: Sinpaş Altınoran
2.Resim: 42 Maslak
3.Resim: Next Level
4.Resim: Zorlu Center 
5.Resim: Dumankaya Modern Vadi

1 2 3 54

Diğer projelerimizi Berker Blueprint referans 
kataloğumuzda bulabilirsiniz...
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CUMHURBAŞKANLIĞI TARABYA KOŞKU, İSTANBUL / SİNPAŞ G.Y.O GENEL MERKEZ , İSTANBUL / THE MARMARA 
HOTEL-TAKSİM,İSTANBUL /BODRUM AMAN RESORT OTEL , BODRUM /ARKETİP EVLERİ, İSTANBUL /AYTAÇ İNŞAAT 
/TÜRKBÜKÜ VİLLA , BODRUM / BAŞBAKANLIK OFİSİ - HALİÇ, İSTANBUL /CMB YATÇILIK, ANTALYA / COCA CO A, 
İSTANBUL /DÜNYA YACHT, İSTANBUL /ERTUĞRUL TEKKE CAMİİ, İSTANBUL / FLORYA ATATURK KOŞKU, İSTANBUL 
/FCC - WINDHILL VİLLALARI, KOCAELİ / HACI BAYRAM-I VELİ CAMİ, ANKARA / TAXIM HILL HOTEL, İSTANBUL /DOU-
BLETREE BY HILTON, AVCILAR, İSTANBUL / MUSTAFA KOÇ, İSTANBUL /NISH İSTANBUL , İSTANBUL /NİLGÜN CAN-
KURTARAN VİLLA, İSTANBUL /PORT BAKÜ, AZERBAYCAN /MABEYİNCİ ARİF YALILARI, İSTANBUL / REGNUM ES-
CANA VİLLALARI -BODRUM, MUĞLA - BODRUM / REGNUM SKYPORT VİLLA, İSTANBUL / NOMURA - JAPON 
BANKASI, İSTANBUL / NOVARTİS İLAÇ KURTKÖY, İSTANBUL / SAFİR İNŞAAT RESİDENCE, MERSİN / TURKMENİSTAN 
CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTU, TÜRKMENİSTAN / JTI TUTUN FABRİKASI, KAZAKİSTAN / TELEKOM GENEL 
MÜDÜRLÜK BİNASI, İSTANBUL / THY – KRİZ MASASI , İSTANBUL /TÜPRAŞ GENEL MÜDÜRLÜK, KOCAELİ / VALİDE 
SULTAN KONAKLARI, İSTANBUL / THE CROWN OTEL , İSTANBUL / YOK BİNASI, ANKARA / ALAÇATI SU OTEL , İZMİR 
/ HAKAN HASAN ÇEBİ/LARAHİLL VİLLASI, ANTALYA / MELEK BARAN VİLLASI, ANTALYA / TEVFİK SARIOĞLU / MISIR 
KONSOLOSLUĞU / SEDİR KONAKLARI , DENİZLİ / 4.LEVENT YAPI KREDİ PLAZA, İSTANBUL / ACAR KENT VİLLALARI, 
İSTANBUL / ADİL POLAT VİLLA -MERSİN, MERSİN / ADNAN İPLİKÇİOĞLU, BURSA / AFİF PAŞA YALISI, İSTANBUL / 
AHMET MUSUL, İSTANBUL / AHMET ÖKSÜZ, İSTANBUL / AKAR MAKİNA, ESKİŞEHİR / AKBANK ŞUBELERİ, İSTANBUL 
/ AKBATI Rezidans , İSTANBUL / AKMAN CONDUMINUIM PROJESİ, İSTANBUL / AKMERKEZ OTEL İŞ MERKEZİ, İSTAN-
BUL / ALİ AKDOĞAN / ALİ AKDOĞAN İNŞAAT , ANTALYA / ALİ ÇAKMAK EVİ , İSTANBUL / ALİ GÜRSOY, İSTANBUL / 
ALMAATA INTERCONTINENTAL OTEL, KAZAKİSTAN / İSTANBUL SWISSOTEL - THE BOSPHORUS, İSTANBUL / AL-
TUNİZADE PUBLIC CENTER, İSTANBUL / ALYA EVLERİ, İSTANBUL / ANTARES OTEL, ANKARA / ARKETİPO DESİGN – 
MURAD DENİZALTI EVİ , İSTANBUL/ ASLI TAVİLOĞLU, İSTANBUL / ATALAY ATIL, İSTANBUL / AYDIN KOZANOĞLU – 
BÜYÜK KÖŞK / KÜÇÜK KÖŞK , İSTANBUL / AYLİN ÖZAL , ANKARA / AZC GRUP - AZİZ CAN MALİKANESİ , 
DİYARBAKIR / BAKÜ CİTY GARDEN – SEHER BAĞLARI, AZERBAYCAN / BAYINDIR SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
ANKARA / BAYIR İNŞAAT, İSTANBUL / BCA YATCILIK -ANTALYA, ANTALYA / BEBEK BÜYÜK-KÜÇÜK KÖŞKLER, İS-
TANBUL / BENETTON - OPTİMUM AVM, İSTANBUL / BERK ÇİLLER EVİ, İSTANBUL / BEYKOZ KONAKLARI, İSTANBUL 
/ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL İSTANBUL, İSTANBUL / BURAK CAN VİLLA, BODRUM / BURSA GÖZ HASTANESİ 
SAHİBİ BÜLENT KÖSE VİLLA, BURSA / BÜLENT İNCE, İSTANBUL / BÜLENT ÖZÜKAN EVİ , İSTANBUL / CAFER BAKIR-
HAN – DENİZBANK GNL.MD., İSTANBUL / CENK EYÜPOĞLU VİLLA, İSTANBUL / CINGILLI EVİ, İSTANBUL / CONRAD 
OTEL, İSTANBUL / DEKAVAS YATÇILIK, İSTANBUL / DOĞA İNŞAAT, SAMSUN / DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 
, İZMİT / DOĞUKAN POYRAZ, İSTANBUL / ECZACIBAŞI, İSTANBUL / EFA MİMARLIK, ANKARA / ELSHAN GULİYEV 
VİLLA, İSTANBUL / EMSAN GRUP – HAKAN VE HÜSEYİN KARACA EVİ , İSTANBUL / ENKA - AKTAU-KAZAKİSTAN 
HAVAALANI PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - ÇAYKOVSKİ PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - KNASNODAR ASKERİ 
LOJMANLAR PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - MARS ÇİKOLATA FABRİKASI, KAZAKİSTAN / ENKA - MOSENKA İŞ 
MERKEZLERİ, KAZAKİSTAN / ENKA - PARLEMENTO PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - PAVALETSKAYA İŞ MERKE-
ZLERİ, KAZAKİSTAN / ERAY KAPICIOĞLU YALI, İSTANBUL / ERHAN KAYA -SİNPAŞ VİLLA, İSTANBUL / ESTAŞ Rezidans, 
ESKİŞEHİR / EVROL İNŞAAT- KONYA, KONYA / FETHİ KÖSELİÖREN EVİ, İSTANBUL / GAMZE HANIM, İSTANBUL / 
GAYE BOYACI – GÖZDE BOYACI EVİ , KIBRIS / GOTWOB MİMARLIK – İREM MEYDAN EVİ , İSTANBUL / GÖKHAN 
AYAYDIN-VİLLA, İSTANBUL / GÖKHAN ÖZDİL EVİ, İSTANBUL / GÜL İNŞ. & ALİ GÜL, İSTANBUL / H.SALİHOĞULLARI, 
İSTANBUL / HACISALİHOĞLU YALIPARK PROJESİ, İSTANBUL / HAKAN ÇELİKADAM, İSTANBUL / HAKAN EZER, İS-
TANBUL / HAKDEM İNŞAAT-ANKARA, ANKARA / HALDUN TEZCÜR, ANKARA / HANDAN BAYKAM - KAM BETON, 
ANKARA / HASIR YAPI KONAKLARI, İSTANBUL / HEKİMHAN VİLLALARI, İSTANBUL / HEMA YENİKÖY KONAKLARI,  
İSTANBUL / HİDAYET YAZICI, İSTANBUL / HİKMET YEŞİLYURT VİLLA, SAMSUN / İBRAHİM KIR, İSTANBUL / İKON YAPI 
-ANKARA, ANKARA / İLKO İLAÇ, İSTANBUL / DİVAN HOTEL ÇORLU, TEKİRDAĞ / İSTANBUL HİLTON OTEL, İSTANBUL 
/ İSTANBUL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ,  STANBUL / İZMİR HİLTON OTEL, İZMİR / JW. MARRIOTT OTEL MOCK UP 
ROOM , ANKARA / KADIOĞLU VİLLA, İSTANBUL / KAHRAMANLAR İNŞAAT RESİDENCE, GAZİANTEP / KAR OTEL, 
AZERBAYCAN / KARA KARAKAYA, ANKARA / KARACA SHOWROOM, İSTANBUL / KARAGENÇ MİMARLIK(ENGİN 
YEŞİL EVİ), İSTANBUL /KEREM TUNÇERİ VİLLA, İSTANBUL / KERİM AKOVA, İSTANBUL / KORAY YAPI - MOSKOVA 
VERGİ DAİRESİ, RUSYA / KÖKMEN İNŞAAT-ANKARA,ANKARA / KRC SHOWROOM, İSTANBUL / KURUKAHVECİ EV-
LERİ , İSTANBUL / KÜRŞAT BAŞKIRT/LARAHİLL VİLLASI , ANTALYA / KÜRŞATBEY VİLLA, İSTANBUL / LAM İNŞAAT, 
TRABZON / LARAHİLL - KÜRŞAT BEY VİLLA, İSTANBUL / LARAHİLL - KÜRŞAT BEY VİLLA, İSTANBUL /LCW , İSTANBUL 
/ LUKOVA - HANTIMANSISKY KÜLTÜR KOMPLEKSİ PROJESİ, / MAG MARİN , İSTANBUL / MARİNA DENİZ ARAÇLARI 

Berker  by Hager Türkiye Referansları
ÇEŞİTLİYATLAR, İSTANBUL / MAVİ KARE MİMARLIK , İSTANBUL / MEHMET ALİ ŞANER-VİLLA-KONYA,KONYA / MEH-
MET ÇEKİÇ DAİRE, İSTANBUL /MEHMET YILMAZ VİLLA, ANKARA /METİN MALAZ - MALAZLAR KİBRİT, İSTANBUL / 
METİN SEVER EVİ , İSTANBUL /MİLLETVEKİLİLOJMANLARISİTESİ, ANKARA / MİMAR ELİF GENÇ, İSTANBUL / MİTHAT 
GİYİM ŞUBELERİ, İSTANBUL / MR.AMBRAM YALI, İSTANBUL / MURAT TEPE,İSTANBUL / MURAT TÜRK VİLLA, İSTAN-
BUL / MUSTAFA KARATAŞ DAİRE, İSTANBUL / MUSTAFA TOMBUL EVİ , İSTANBUL / NABRAN VİLLALARI,AZERBAY-
CAN / NEVESER ÖZÇELİK, ANKARA / NORTEM MUTFAK, ANKARA / NOVA TEK CİNGİLLİ INTERNATIONAL CONS KIEV 
PROJESİ,İSTANBUL / NOVUS RESİDENCE - YILMAZ ASLAN DAİRE, İSTANBUL / OFTON İNŞAAT, İSTANBUL / OKAN 
ÇAĞLAR VİLLA, DATÇA / OKANDULLUKÇU - ANTALYA VİLLA, ANTALYA / OLİMPİYAT KENT EVLERİ , KONYA / ONUR 
YILMAZ, İSTANBUL / OSMANLI BANKASI GENEL MÜDÜRLÜ.VIP KATLARI, İSTANBUL / OTEL 2000 ANKARA, ANKARA 
/ ÖMER GOGEN, ANKARA / ÖMER TAVİLOĞLU, İSTANBUL / ÖMER ÜRÜNDÜL EVİ,İSTANBUL / ÖZŞAHİNLER İNŞAAT 
-ANTALYA, ANTALYA / PAGE MİMARLIK, İSTANBUL / PARK VADİ EVLERİ, ANKARA / PINAR YAHŞİ , İSTANBUL/ PRENS-
ES OTEL ANTALYA, ANTALYA / PRESTİJ MÜZİK GENEL MÜD., İSTANBUL / ROMANYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ, ROMAN-
YA / ROMANYA-BANCA TURCO ROMANO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ROMANYA / ROSEVİLLE RESİDENCE, AZERBAY-
CAN / RUKEN ÇALIKUŞU, İSTANBUL / SAFAKASYA EVLERİ PROJESİ KOMPEX T.), İSTANBUL / SAİT KOÇ VİLLASI, 
İSTANBUL / SARI KONAKLAR SİTESİ, İSTANBUL / SARIYER SEDADKENTVİLLALARI, İSTANBUL / SARUHAN MİMARLIK 
– TURGUT YILMAZ YALISI , İSTANBUL / SEDA ZİREK MİMARLIK , LONDRA / SELÇUK AYYILDIZ,İSTANBUL / SEMA 
İNŞAAT, AZERBAYCAN / SEYMUR GURBANOV, AZERBAYCAN / SHOW TV GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL / SUADİ-
YEKONUT, İSTANBUL / SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ, ANKARA / SÜTLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ, İSTANBUL / 
ŞADAN METE EVİ , İSTANBUL /TAHSİN CEM HERİS VİLLASI, İZMİR / TARIHI HUBER KÖŞKÜ, İSTANBUL / TEKSER - 
MOSKOVA BANKASI PROJESİ, RUSYA / TEOMAN KADIOĞLUEVİ, İSTANBUL / TEVFİK SAĞLAM/ SEDİR KONAKLARI, 
DENİZLİ / TİMUÇİN İNŞAAT, İSTANBUL / TOLGA ULUSOY, İSTANBUL / UBY YAPI, ANKARA/ UNSOY OTEL, İSTANBUL 
/ VEDAT ÇOBANOĞLU – O DESİGN MİMARLIK , İSTANBUL / WORKS İLETİŞİM MERKEZ BİNASI, İSTANBUL / XAGAN-
IRESİDENCE , AZERBAYCAN / YAKUP ELGÜN EVİ, İSTANBUL / YAPI STÜDYO MİMARLIK, İSTANBUL / YILDIZ TERSA-
NESİ, İSTANBUL / YILMAZ ASLAN DAİRE- NOVUS RESİDENCE, İSTANBUL / YURDAGÜL İNŞAAT -ANTALYA, ANTALYA 
/ ZAFER KİSELİ-VİLLA-ANKARA, ANKARA / KARSANİ OTEL, KARS / OZYEĞİN UNİVERSİTESİ, İSTANBUL / HÜSNÜ 
ÖZYEĞİN EVİ, İSTANBUL / PERİ YATCH, İSTANBUL / ZİYA BOYACIGİLLER, İSTANBUL / EGE TV, İZMİR / ONE OR-
TAKÖY, İSTANBUL / SEVİNÇLER İNŞAAT, İSTANBUL / SEVİL TEMO, İSTANBUL / İBER OTEL, ANTALYA / ALİKOÇ YAL-
ISI, İSTANBUL / ÜNAL ÖNCEL EVİ, İSTANBUL / TAXİM HİLL OTEL, İSTANBULTEMA PROJECT, AZERBAYCAN / YASA 
HOLDİNG , İSTANBUL / AKAY KÖŞDERE, İSTANBUL / KARE MİMARLIK, İZMİR / OMEGA MÜHENDİSLİK, İSTANBUL / 
RECEP AYDIN, ESKİŞEHİR / TÜRMAK, KONYA / ÖZYAVRU ELEKTRİK, İZMİR / ARZU ÇAĞLAR-ŞADAN METE EVİ, İS-
TANBUL /MATSU MİMARLIK, İSTANBUL / VEN MİMARLIK, İSTANBUL / MARSHALL , İZMİR / ZORLU CENTER PROJESİ, 
İSTANBUL / REM MİMARLIK, İSTANBUL / SEDA İNŞAAT, İSTANBUL / ISPARTAKULE EVLERİ, İSTANBUL / KUZUCUK 
PETROL, İSTANBUL / UĞUR BOCAN EVİ, BURSA /EKUR İNŞAAT, İSTANBUL / CACTI TASARIM, İZMİR / ALİ DİNÇKÖK 
EVİ, İSTANBUL / BANK MİMARLIK, İZMİR / LEVENT LIFE, İSTANBUL / CAN ÖĞÜTÇÜ, ANTALYA / ANEL-ÇELİKEL YAL-
ISI, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ REVENANS PROJESİ, İSTANBUL / DRAGOS AYDIN DURSUN EVİ, İSTANBUL/ BEYKOZ YALI, 
İSTANBUL / ÖZ-KA İNŞAAT, KAYSERİ / UĞUR KONAKLARI, İSTANBUL / PELİT PASTACILIK FABRİKA, İSTANBUL / 
ARCHIMARMİMARLIK, ANTALYA / FLAME TOWERS, AZERBAYCAN / NURİ ELİBOL, ANKARA / YEŞİLYURT VİLLA, 
SAMSUN / HEYBET TERECE, İSTANBUL /ŞABAN CENGİZ EVİ, ANKARA / NOVAGENT, İSTANBUL / ERTAN YILDIZ OR-
MAN ÜRÜNLERİ, İZMİR / SELAMLIK PROJESİ, İSTANBUL / ŞAHİKAMÜHENDİSLİK, İSTANBUL / HAREM PROJESİ, İS-
TANBUL / LE MERIDIEN, İSTANBUL / ASAF YAPI, İSTANBUL / HASANOĞLU İNŞAAT, İSTANBUL/ EDİM MİMARLIK, İS-
TANBUL / DEVELİ İNŞAAT, ANTALYA / CANIM İNŞAAT, İSTANBUL / KARADAYI İNŞAAT, BURSA / ŞEHZADE KÖŞKÜ, 
İSTANBUL / EMRE AROLAT MİMARLIK, İSTANBUL / VİCEM YATCH, İSTANBUL / TONER MİMARLIK, İSTANBUL / 
DEMİRLİ YAPI, İSTANBUL / ANT MARE OTEL, İZMİR / SAFİR İNŞAAT OLİMPİYATKENT EVLERİ, KONYA / AHMET GÜRE 
EVİ, İZMİR / ALP TAŞDEMİR EVİ, İSTANBUL / BATISAN, MUĞLA / BAYRAKTAR OFİS, İSTANBUL / BÜYÜKHANLI BOD-
RUM Caresse, MUĞLA / BURCU PARLAK İÇ MİMARLIK, İZMİR / BUYUKHANLI İSTANBUL, İSTANBUL / CİSİM DESIGN, 
İSTANBUL / DİLŞEN MİMARLIK, BURSA / DİZAYN VİP, İSTANBUL / DUMANKAYA ZET OFİS, İSTANBUL / CEMAL 
SAĞYAŞAR EVİ, İSTANBUL / ELİT PALAS, İSTANBUL / EROĞLU MERTER PLATFORM, İSTANBUL / FİPOL YATÇILIK, 
ANTALYA / BOLATLAR İNŞAAT, ISPARTA / SMYRNA PARK - İDEA YAPI, İZMİR / KAM BETON, ANKARA / KASABA - 
ÖMERLİ VİLLA, İSTANBUL / KOÇALİ AVCI VİLLA, İZMİR / LEYLA SULTAN EVİ, ANKARA / MARMARAPARK AVM, İSTAN-
BUL / MEDIPOL HASTANESİ BAŞKANLIK SUİTİ, İSTANBUL / ÖZGÜR TORT VİLLA, İSTANBUL / SEM MİMARLIK, İSTAN-
BUL / SERDAR BİLGİLİ VİLLA, İSTANBUL / SİNPAŞ, ANKARA / SİSKON, BURSA / AZERBAYCAN OCAR , AZERBAYCAN 
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Berker by Hager Ödülleri

Berker R.1

Studio Aisslinger, Berlin
Mimar: werner Aisslinger
Resim: Mark Seelen, Hamburg

Cologne oval offices, Köln
Mimaren: Sauerbruch Hutton Mimaren
Resim: werner Huthmacher, Berlin

Zentrum für Virtuelles Engineering, Stuttgart
Mimar: Ben van Berkel
Resim: Mark Seelen, Hamburg

Villa, München
Mimarur und Design: Christoph Madaus
Resim: Florian Holzherr

Soho House, Berlin
Mimar: Michaelis Boyd Associates, London
Resim: Mark Seelen, Hamburg

Vigilius Mountain Resort, Lana/Südtirol / Italien
Mimar: Matteo Thun
Resim: Mark Seelen, Hamburg

Villa Tugendhat, Tschechien
Mimar: Mies van der Rohe
Resim: Mark Seelen, Hamburg

Özel ev Herdecke
Mimaren: Gegus und Hellenkemper
Resim: Mark Seelen, Hamburg

Özel ev Berlin
Resim: werner Huthmacher, Berlin

Özel ev, Köln
Resim: Mirjam Fruscella

Özel ev, neuenrade
Mimar: Rüdiger wilde
Resim: werner Huthmacher, Berlin

Privatwohnung, Berlin
Mimar: Kemal Akay
Resim: werner Huthmacher, Berlin

Özel ev, Sylt
Resim: Mirjam Fruscella

Kindergarten Leipzig
Mimaren: Graalfs Mimaren
Resim: werner Huthmacher, Berlin

Hotel Casa Camper, Berlin
Resim: Mark Seelen, Hamburg

Hotel Puerta América
Mimar: Zaha Hadid
Resim: diephotodesigner

Picture of building in Speditionsstraße 17, Düsseldorf-Medienhafen, 
with the kind permission of ingenhoven architects; 
http://www.ingenhovenarchitects.com

Özel Mekanlar

Berker R.1, R.3, Serie R.classic

Berker Q1, B.IQ, K.5 Sensor, Serie 1930 Porzellan made 
by Rosenthal, TS Crystal Ball, Radio Touch

Berker R.1, R.3, Serie R.classic, R.1/R.3 KNX-Touch Sensor,
TS Sensor, Radio Touch, B.3, B.IQ, S.1

Berker Q.1, K.5, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal,
TS Crystal Ball

Berker R.1, R.3, Serie R.classic, R.1/R.3 KNX-Touch Sensor,
Q.1, B.IQ, TS, TS Sensor, Golf Sigorta Kutusu

Berker R.1, R.3, Serie R.classic, R.1/R.3 KNX-Touch Sensor,
B.IQ, KNX Tastsensoren, K.1, K.5, S.1, TS Sensor, Serie 1930 Porzellan made 
by Rosenthal

Berker B.IQ, Arsys Kupfer Med

Berker TS Sensor

Serie R.classic
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