
Νέα σειρά διακοπτικού υλικού Cubyko 

Μια νέα στεγανή σειρά IP55 έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων με 

την υπογραφή της Hager. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω σειράς είναι η 

γρήγορη και εύκολη συναρμολόγησή της, η τέλεια στεγανότητά του IP55, αλλά και η 

αντοχή της σε όλες τις καιρικές συνθήκες λόγω της ειδικής κατασκευής από 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ) το οποίο είναι και πολύ ανθεκτικό στις περισσότερες κοινές 

χημικές ουσίες. Η συγκεκριμένη σειρά διακρίνεται για 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 

αφορούν την εγκατάσταση με δύο βίδες ¼ στροφής, την μεμβράνη στεγανοποίησης 

του μηχανισμού στην πίσω όψη του κουτιού και την στεγανότητα της βάσης του 

μηχανισμού. Η νέα σειρά διακοπτών Cubyko διατίθεται στην συναρμολογούμενη 

σειρά που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του στοκ και την πλήρη 

σειρά που διευκολύνει την παραγγελία του προϊόντος με έναν μόνο κωδικό. Και οι 

δύο αυτές σειρές διαθέτουν τόσο επίτοιχες όσο και χωνευτές εκδόσεις. Το cubyko 

στην επίτοιχη έκδοσή του, διατίθεται και ως φωτεινό, χάρη σε μια νέα καινοτομία που 

παρουσιάζει η Berker σε συνεργασία με την Hager. Ένα πλαίσιο LED λευκού ή μπλε 

χρώματος επιτρέπει τις λειτουργίες σηματοδότησης ή προσανατολισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, η λειτουργία σηματοδότησης επιτρέπει την προβολή ενός κυκλώματος 

σε λειτουργία, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους, υπόγεια ή σοφίτες, ενώ η λειτουργία 

προσανατολισμού επιτρέπει τον εντοπισμό του cubyko στο σκοτάδι. Το Cubyko είναι 

ορατό από κάθε γωνία, χάρη στο φωτεινό πλαίσιο LED. Με υψηλή φωτεινότητα, το 

μπλε πλαίσιο LED συνιστάται για τη λειτουργία σηματοδότησης σε χώρους με 

φωτισμό, ενώ με χαμηλή φωτεινότητα, το λευκό πλαίσιο LED είναι ιδανικό για 

σκοτεινούς χώρους (υπόγεια, διαδρόμους, κελάρια) μόνο με τη λειτουργία 

προσανατολισμού. Την γκάμα ολοκληρώνει ένας ειδικός προσαρμογέας στον οποίο 

προσαρμόζονται οι μηχανισμοί systo 45x45 αυξάνοντας τις επιλογές με επιπλέον 

λειτουργίες.  
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εμπορικό σήμα του ομίλου Hager, μιας ιδιόκτητης, οικογενειακής επιχείρησης με 
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