
Kiegészítők VELUX INTEGRA® rendszerhez 
Elektromos kiegészítők

VELUX INTEGRA® interfész 
Dupla kapcsolóval történő vezérléshez 
minden szabványos kapcsoló esetén.
Egy io-homecontrol®-termék vagy -ter-
mékcsoport vezetéknélküli irányítása 
rádiójelekkel. A süllyesztett aljzat sze-
relését villanyszerelővel kell végeztetni 
(230 V kapcsolat). 

KLF 050 WW
15 276
19 400

VELUX INTEGRA® interfész 
io-homecontrol® termékek 
vezetéknélküli rádióvezérléséhez 
otthon- vagy épületautomatizálási 
rendszerek esetén. Öt bemenete révén 
200 VELUX elektromos terméket tud 
működtetni egyenként vagy 5 csoport-
ban. Alapbeállításként teljesen kinyitja 
vagy bezárja a termékeket, de a vezér-
lőpanel webalapú felületén keresztül 
nagyobb fl exibilitásra is lehetőség 
van. Az interfész nagyobb épületekben 
jelerősítőként is funkcionál és a 30 m 
belső hatótávolságot megnöveli.  

KLF 200 WW 50 315
63 900 KLB 100 WW 54 016

68 600

VELUX INTEGRA® vészhelyzeti 
áramforrás
VELUX INTEGRA® elektromos ablak-
hoz (io-homecontrol® kompatibilis), 
KMG 100K/KMG 100 és KUX 110 
termékekhez történő csatlakozáshoz. 
Minden VELUX INTEGRA® termékhez 
egy-egy KLB 100 szükséges. 
VELUX INTEGRA® ablakonként vagy 
KUX 110 vezérlőnként 1-1 db szükséges. 

■■ =  A szállítási határidő 2 munkanap    ■■ =  A szállítási határidő 10 munkanap 

VELUX INTEGRA® kapcsoló  
VELUX INTEGRA® elektromos és 
napelemes tetőtéri ablakok, VELUX 
INTEGRA® elektromos és napelemes 
külső és belső árnyékolók, redőnyök, 
illetve VELUX INTEGRA® elektromos 
lapostetős felülvilágítók távvezérlésé-
hez. A kapcsoló funkciói: nyit – megál-
lít – zár.  Akár falra is szerelhető.

KLI 310 7 165
9 100KMG 100K WW 47 795

60 700

VELUX INTEGRA® 
ablakmozgató motor
CK04-UK10 billenő tetőtéri 
ablakokhoz.
A csomag ablakmozgató motort 
(20  cm-ig nyit), esőérzékelőt és VELUX 
INTEGRA® (akár falra is szerelhető) 
kapcsolót (KLI 311) tartalmaz. Csak a 
KUX 110 termékkel használható.
Minden árnyékoló az ablakmotorra 
közvetlenül rácsatlakoztatható.

KMG 100 WW 47 795
60 700

VELUX INTEGRA® 
ablakmozgató motor
102/C02 – 810/U10 méretű billenő 
tetőtéri ablakokhoz. A  csomag ablak-
mozgató motort (20 cm-ig nyit), eső-
érzékelőt és VELUX INTEGRA® (akár 
falra is szerelhető) kapcsolót (KLI  311) 
tartalmaz.
Csak a KUX 110 termékkel használható. 

KUX 110 EU 29 528
37 500

VELUX INTEGRA® vezérlőegység
Transzformátor egy motor 
vezérléséhez (VELUX INTEGRA® 
KMG 100/KMG 100K, elektromos 
redőny, elektro mos árnyékoló). 
Io-homecontrol® kompatibilis. 

Vezérlési kapacitás:
–  azonos motorból max. 5 db

(pl. 5 db SML redőny)
–  kétféle motorból max. 2-2 db 

(pl. 2 db KMG 100K motor + 2 db
SML redőny)

–  háromféle motorból max. 1-1-1 db 
(pl. 1 db KMG 100K motor, 1 db MML 
hővédő roló, 1 db DML fényzáró roló)

KSX 100K WW 71 811
91 200

VELUX INTEGRA® napelemes 
vezérlés készlet
CK04-UK10 billenő tetőtéri ablakokhoz.
A csomag max. 20 cm-ig történő 
nyitást engedő nagyon csendes 
motort, beépített akkumulátort, 
napelemet, esőérzékelőt és VELUX 
INTEGRA® (akár falra is szerelhető) 
kapcsolót (KLI 311) tartalmaz.
Csatlakoztatható: SSL (MK04 méret-
től), SSS, MSL, (CK- és FK- méret ese-
tén ZOZ 246 dupla napelem elosztó 
szükséges), DSL, RSL, FSL, FSC. 

VELUX INTEGRA® napelemes 
vezérlés készlet
102/C02 – 810/U10 méretű billenő 
tetőtéri ablakokhoz. A csomag max. 
20 cm-ig történő nyitást engedő 
nagyon csendes motort, beépített 
akkumulátort, napelemet, esőérzéke-
lőt és VELUX INTEGRA® (akár falra is 
szerelhető) kapcsolót (KLI 311) tartal-
maz. Csatlakoztatható: SSL (MK04 
mérettől), SSS, MSL, (CK- és FK- méret 
esetén ZOZ 246 dupla napelem elosztó 
szükséges), DSL, RSL, FSL, FSC.KSX 100 WW 71 811

91 200
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+36 1 436 0601    @ vevoszolgalat@velux.com




