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Bruksområde 

Veggkontakt KFK 200 brukes sam-

men med styresystemsett KFX 100 

der det er behov for flere betjenings 

punkter for daglig komfortventila-

sjon. 

Veggkontakten består av: 

 Bryter med åpne-, lukke- og 

stopp-funksjon 

Funksjon 

Daglig ventilasjon kan aktiveres fra 

flere steder. Når du bruker de to 

frittstående bryterne med åpne- og 

lukke-symboler, kan ventilasjons-

åpningen justeres fritt i ulike posi-

sjoner. Når du trykker på én av de 

fjærdrevne betjeningsbryterne, vil 

motoren gå helt til endestoppet, 

men den kan stoppes i ønsket posi-

sjon ved å trykke på begge bryterne 

samtidig. 

Montering 

Kontakten kan monteres på en 

standard koblingskasse for forsen-

ket montering, og kobles til styre-

systemet i styresystemsett KFX 100 

som beskrevet i veiledningene som 

følger med forpakningen. 
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2007 VELUX-gruppen VELUX og VELUX-logoen er registrerte varemerker PSS/BVØ 

 

Materialer Støtsikker plast 

Farge Hvit (RAL 1013) 

Størrelse og vekt Produkt inkl. emballasje: 107 mm x 147 mm, 0,7 kg 

Veggkontakt: 81 mm x 11 mm x 12 mm (B x H x D), 0,7 kg 

Montering Konstruert for montering innendørs, og kan brukes ved tempera-

turer opp til +35 °C.  

Veggkontakten er koblet til styresystemet i styresystemsett 

KFX 100 ved hjelp av en 3-kjernet kabel med et minimum tverr-

snitt på 0,8 mm2. Kabelen kan forlenges til maksimalt 100 m. 

Kompatibilitet Brukes med styresystemsett KFX 100. Det kan kobles opptil ti 

veggkontakter av typen KFK 200 til hvert styresystem. 

CE-merking Dette produktet er CE-merket for å angi at det er i samsvar med 

relevante EU-direktiver.  

Produktet er blitt testet med andre originale elektriske produkter 

fra VELUX, og sammen med disse oppfyller det kravene til EMC-

direktivet for husholdning, handel og belysningsindustrien. 

Merknad Produktet er konstruert for bruk med originale røykventilasjons-

produkter fra VELUX. Tilkobling til andre produkter kan forårsake 

skade eller funksjonsfeil. 

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer. 

 

Forhandlers kon-

taktopplysninger 
 

 


