• Megkönnyíti a VELUX elektromos termékek
beépítését az otthoni vezérlőrendszerbe
• Egyszerűen üzemeltethető
• 10 bemenet a különálló/csoportos termékvezérléshez
• 5 kimenet az opcionális visszajelzéshez
• A beépített webalapú eszközzel személyre szabhatók
a beállítások

A telepítés menete:
• Csatlakoztassa az interfész USB-s tápegységét
• Adja meg, mely termékeket/termékcsoportokat
kívánja vezérelni az interfészen keresztül
• Párosítsa a bemeneti vezérlőjeleket a kiválasztott
termékekhez
• Csatlakoztassa a vezérlőt az interfész bemenetéhez
(bemeneteihez)
• Az automatizált vezérlés működésbe lép.
Az interfész alapértelmezett beállításai
megfelelnek a leggyakoribb alkalmazáskövetelményeknek. Ha azonban szeretné
személyre szabni a beállításokat, ezt
könnyen megteheti az integrált webalapú
eszközzel, amelyet laptopról vagy mobileszközről közvetlenül elérhet.

Csatlakozások:

Vezéreljen mindent
egy helyről!
Csatlakoztassa a VELUX INTEGRA®
termékeket otthoni vezérlőrendszeréhez!

Bemenetek
Kimenetek
Visszaállítás
KULCS gomb
Tápellátás (USB)
Szerviz-/belső használatú port (LAN)
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Termékjellemzők:

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsóﬁa u. 1–3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu

Az új VELUX
KLF 200 interfész

Otthona IHC, KNX
vagy LON „nyelven”
kommunikál?

Nagyobb kényelem a jobb összekapcsolhatóságnak köszönhetően
KNX

A technológiának köszönhetően okosotthona kényelmessé, egészségessé és biztonságossá válhat.
A különféle gyártóktól származó összetevők azonban
különböző „nyelveken” kommunikálhatnak, így egymástól
függetlenül működnek.

A KLF 200 használatával KNX rendszerbe
építhetők be a VELUX INTEGRA® termékek.
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Tetszés szerinti, szabványos fali kapcsolókat
használhat a VELUX INTEGRA® termékek
vezérléséhez.

°C

¹

Riasztó aktiválása esetén a VELUX
INTEGRA® ablakokat automatikusan
bezárja.
Az INTEGRA® ablakok CO2-/VOC-érzékelő
használatával nyithatók és zárhatók.

CO²

A VELUX INTEGRA® termékek
működtetése időjárásállomás
használatával automatizálható.

A VELUX INTEGRA® redőnyök
napfényérzékelő használatával
működtethetők.

A KLF 200 lesz
a fordítója
Otthoni vezérlőrendszere kommunikálhat akár IHC,
KNX vagy LON „nyelven”, az új, falra szerelhető VELUX
KLF 200 illesztőegység „lefordítja” az érzékelőktől és
a riasztóktól kapott üzeneteket, működésbe hozza a
megfelelő VELUX INTEGRA® termékeket, a művelet
elvégzéséről pedig visszajelzést küld a rendszernek.
Ezzel leküzdi az elektronikus nyelvi akadályt.

Bemeneti vezérlőjel

VELUX INTEGRA® termékek

VELUX interfész

Példák bemeneti vezérlőjelekre:
¹
°C

Fali kapcsolók

Időjárásállomás
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Riasztó

CO²

CO2-érzékelő

Napfényérzékelő

Kulcsos
kapcsoló

