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KRA 100 világítás VELUX GGL INTEGRA® és VELUX GGU 
INTEGRA® tetőtéri ablakokhoz, valamint KMX 100 és KMX 200 
többfunkciós irányítási rendszerekhez 
 
 
 
 
Beépítési útmutató  
 
 
A terméket az INTEGRA® ablakokkal, illetve a KMX 100 / KMX 200 rendszerekkel 
együtt kell beszerelni. Kérjük, figyelmesen olvassa el a beépítési útmutatót 
beszerelés előtt. 
 
 
 
2. oldal 
 
Kérjük, tegye el a használati utasítást és adja át a termék következő használójának.  
 
Biztonság 
 

• Amennyiben javítási munkára van szükség, szüntesse meg a hálózati 
forráshoz való csatlakozást és győződjön meg róla, hogy a csatlakozás nem 
jön létre ismét véletlenül a javítási munkálatok alatt.  

• Kérjük, minden esetben tartsa be a minimális kötelező távolságot a spot 
lámpák és bármilyen gyúlékony anyag között (0,3 m). 

• Kizárólag az elektromos készülékkel kompatibilis égőket használjon, 
amelyeknek az elektromos teljesítménye nem haladja meg a 10 Wattot. 

• Ne használjon sérült vagy repedt üvegű spot lámpát. Távolítsa el a sérült 
üveget és helyezzen be újat.  

• Amennyiben egy kábel megsérült, cserélje ki a teljes elemet. 
• Ne hosszabbítsa meg a készülékhez kapott kábeleket és ne vágjon le belőlük.  

 
Beszerelés 
 
• A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték. 
• A készülék nagy páratartalmú helyiségekben történő beszerelésének meg kell 

felelnie a hatályos vonatkozó szabályozásoknak és előírásoknak (szükség esetén 
kérje szakképzett villanyszerelő segítségét) 

 
A termék 
 
• A terméket eredeti VELUX GGL INTEGRA® és VELUX GGU INTEGRA® tetőtéri 

ablakokhoz, valamint VELUX KMX 100 és KMX 200 irányítási rendszerekhez 
gyártották. Más termékekhez való csatlakoztatása hibás működéshez és 
meghibásodáshoz vezethet.  
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• A termék kompatibilis bármely más io-homecontrol® emblémával ellátott 
termékkel. 

• Spot lámpák védelmi szintje: IP 44, ha az útmutatóknak megfelelően kerültek 
beszerelésre. 

• Vezérlőegység védelmi szintje: IP 20. 
• A termék a hatályos és vonatkozó EN 60598-2-2 és EN 61058-1 biztonsági 

szabványok előírásainak megfelelően készült. 
• Az elektronikus készülékeket az elektronikus hulladékokra vonatkozó hatályos 

nemzeti szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően kell kidobni, nem az 
általános háztartási hulladékokkal együtt. 

• A készülék csomagolását ki lehet dobni az általános háztartási hulladékokkal 
együtt. 

 
Karbantartás és javítás 
 
• Minden esetben szüntesse meg a hálózati forráshoz való csatlakozást a 

karbantartási munkálatok megkezdése előtt (az üvegtáblák tisztítása előtt is), 
illetve az ablak és a hozzá kapcsolódó készülékek javítási munkálatai előtt és 
győződjön meg róla, hogy a csatlakozás nem jön létre véletlenül a munkálatok 
befejezése előtt. 

• A villanykörték cseréjénél maximum 10 Wattos égőt használjon és helyezze 
vissza a fedőüveget. 

• Amennyiben további műszaki kérdései lennének, forduljon a VELUX 
Magyarországhoz (telefon elérhetőségek a www.velux.hu honlapon).  

 
 
 
A csomag tartalma 
6. oldal 
 

1. Tömítés és kábelkapcsok 
2. Két darab halogén spot lámpa, kábelekkel 
3. Vezérlőegység kábelkészlettel 

 
 
 
Beszerelés előtt 
7. oldal 
 
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a belső burkolat még nem került 
kialakításra. Ez az útmutató leírja a termék VELUX belső burkolatba történő 
beillesztésének lépéseit. Kérjük, kövesse ugyanezeket a beszerelési lépéseket más 
típusú szigetelésbe való beszereléshez is, pl. gipszkarton, lambéria, stb. 
A KRA világítás kizárólag a szürke adatlappal ellátott ablakok esetében (A) 
kombinálható a KMX 100 – KMX 200 többfunkciós irányítási rendszerekkel.  
Szüntesse meg az ablak hálózati forráshoz való csatlakozását beszerelés előtt.  
 
 
 
 
 
 

http://www.velux.hu/�
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Lyuk fúrása 
9. oldal 
 
Fúrjon lyukat a tokba a vezetékelési csatornához. Ne fúrjon bele a tok alsó síkjába. 
Figyelmeztetés! Amennyiben a KMX 100 – KMX 200 irányítási rendszer már be van 
szerelve, szüntesse meg a KMX 100 – KMX 200 csatlakozódobozában a kábel 
csatlakozását és húzza ki a fúrás idejére, majd vezesse vissza és csatlakoztassa 
ismét. 
 
 
 
Kábel bevezetése 
10. oldal 
 
Amennyiben az ablak rendelkezik fekete szűrőprofillal a jobb oldalon, átmenetileg 
távolítsa el (1). Fordítsa át az ablakot a tisztítóállásba. Vezesse át a vezérlőegység 
kábelét a lyukon (2, 2a). 
 
 
 
Kábel vezetése 
11. oldal 
 
Csatlakoztassa a vezérlőegység kábelét az ablak csatlakozódobozába (1). Ragassza 
le a lyukat és rögzítse a kábelt a kábelcsatokkal (2). Amennyiben az ablak 
rendelkezik fekete szűrőprofillal a jobb oldalon, helyezze azt vissza (3). Csukja be az 
ablakot. A vezérlőegységnek a kábelekkel együtt belül kell maradnia.  
 
 
 
Lyukak fúrása a belső burkolatba 
12. oldal 
 
Fúrjon lyukakat a belső burkolat felső elemébe. 
 
 
 
Belső burkolat beépítése 
13. oldal 
 
Vezesse a halogén spot lámpa kábeleit dugóval együtt a vezérlőegységtől a lyukakon 
keresztül a belső burkolat belsejébe.  
Megjegyzés: a vezérlőegységnek lazán kell elhelyezkednie a belső burkolaton, nem 
szabad rögzíteni.  
 
 
 
Spot lámpák rögzítése 
14. oldal 
 
Csatlakoztassa a halogén spot lámpákat a kábelekhez (1) és rögzítse őket az oldalsó 
kapcsok felfele nyomásával (2), mialatt a lámpákat a lyukakba helyezi (3).  
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Használat 
15. oldal 
 
Kérjük, olvassa el a VELUX INTEGRA és a KMX 100 – KMX 200 többfunkciós irányítási 
rendszerek távirányítóihoz kapott használati útmutatókat.  
 
 
 
Égők cseréje 
16. oldal 
 
Lazítsa meg a fedőüveget a belső gyűrű óramutató járásával ellenkező irányban való 
elfordításával (1). Távolítsa el az égőt (2). Helyezze be az új égőt.  
Megjegyzés: ne érintse meg az égőt közvetlenül (3). Helyezze vissza a fedőüveget és 
fordítsa a helyére az óramutató járásával megegyező irányban (4).  
 
 
 
 
 
 
 
 


