VELUX INTEGRA© – det selvfølgelige valget.

Sunne hjem

med dagslys og frisk luft

VELUX INTEGRA®
styrer lys, luft og varme for deg.
Kontrollpaden har flere forhåndsinnstilte programmer, som gir deg et sunt hjem. God morgen,
ventilasjon, forlate hjemmet, god natt og feriemodus er noen eksempler. Du kan også lage dine
egne innstillinger slik det passer deg, eller overstyre med ett enkelt trykk.

Enkel montering!
VELUX INTEGRA® er like enkelt å montere som et manuelt
takvindu. All ledningsføring er ferdig montert fra fabrikk.
For den elektriske versjonen trengs kun tilgang til 230 V.
VELUX INTEGRA© solcelle får strøm fra et utvendig
solcellepanel og er klart til bruk straks vinduet er montert.
Anbefales til rehabilitering, hvor strømtilførsel ikke er mulig.

Betjening VELUX INTEGRA®
Elektrisk eller med solcellepanel
Vinduene kan programmeres til å åpne i korte, tilpassede intervaller, slik at
rommene blir luftet uten at huset mister varme. På samme måte kan solskjermingen programmeres for å beskytte mot soloppvarming midt på dagen
og isolere ekstra om natten.
Kontrollpaden er forhåndsprogrammert, med en rekke praktiske programmer.
VELUX INTEGRA® leveres med integrert regnsensor, motor og trådløs
kontrollpad.

Koble til.
– Ferdig!
Solskjerming (tillegg)
VELUX INTEGRA® elektriske gardiner, screens og
rulleskodder monteres enkelt på de elektriske
takvinduene og betjenes med den samme kontrollpaden. Til vinduer med solcellepanel benyttes
solskjerming med solceller.

Regnsensor (inngår)
En regnsensor lukker vinduet automatisk ved nedbør,
samtidig som lufteklaffen forblir åpen og fortsetter å
ventilere.
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Kun det beste er godt nok
VELUX INTEGRA© – det selvfølgelige valget

www.velux.no

utluftinger
om dagen er alt
som trengs for
et optimalt
inneklima

•

VELUX INTEGRA® fjernbetjente og programmerbare takvinduer
og vinduskupler gir sunne hjem.

•

2 til 4 utluftinger om dagen er alt som skal til for å skape et godt
inneklima. Forhåndsprogrammert utlufting til bestemte tider gir
et sunt og godt innemiljø.

•

Regnsensoren sørger for at vinduene lukkes automatisk ved nedbør.

•

VELUX INTEGRA® – den beste løsningen for fjernbetjent
solskjerming.

•

Solskjerming og takvinduer beveger seg automatisk, slik at
uvedkommende tror du er hjemme.
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