
Sterowania VELUX INTEGRA® do okien dachowych

KMG 100K (KMG 100)

  Silnik VELUX INTEGRA® do zamiany 
ręcznie sterowanych okien obrotowych 
Nowej Generacji okien VELUX z górnym 
otwieraniem w okna sterowane 
elektrycznie

  Silnik KMG 100 do okien poprzedniej 
generacji, z wyjątkiem okien GZL

  Umożliwia uchylenie okna do 20 cm
  Odłączany manualnie, co umożliwia 

pełny obrót okna przy myciu szyby
  Wymaga sterownika KUX 110

Zawiera:
  Silnik o wym. 362 x 50 x 110 mm 

wraz z kostką podłączeniową 
  Czujnik deszczu
  Klawiaturę naścienną KLI

KUX 110

  Uniwersalny sterownik elektryczny  
VELUX INTEGRA®

  Do zdalnego operowania nawet 5 
urządzeniami VELUX INTEGRA®

  Maksymalna łączna długość przewodów 
połączeniowych wynosi 20 m (przewód 2 x 
0,75 mm2) lub 50 m (przewód 2 x 1,5 mm2).

Zawiera:
  Sterownik wym. 94 x 94 x 44 mm  

z przewodem zasilającym 230V, wtyczką  
i uchwytem mocującym

  Przewód połączeniowy 8 m (2 x 0,75 mm2) 
wraz z kostką podłączeniową

30 cm

KSX 100K (KSX 100)

  Solarny zestaw adaptacyjny VELUX 
INTEGRA® do zamiany ręcznie 
sterowanych okien obrotowych Nowej 
Generacji VELUX z górnym otwieraniem  
w okna sterowane elektrycznie

  Zestaw KSX 100 do okien poprzedniej 
generacji, z wyjątkiem okien GZL

  Umożliwia uchylenie okna do 20 cm
  Odłączany manualnie, co umożliwia 

pełny obrót okna przy myciu szyby
Zawiera:
  Silnik wym. 370 x 50 x 110 mm, 

zintegrowany ze sterownikiem, z kostką 
podłączeniową wyposażony  
w akumulator umożliwiający nawet  
300 otwarć okna bez ładowania

  Panel naokienny z ogniwem 
fotowoltaicznym z czujnikiem deszczu  
o wym. 520 x 20 x 88 mm
Klawiaturę naścienną KLI

30 cm

Akcesoria systemu VELUX INTEGRA®

KRD 100 KLB 100KLF 050 

Adapter VELUX INTEGRA® pozwala 
sterować urządzeniami elektrycznymi 
(230 V AC max prąd: 10 A / 2300 W), 
które nie pracują w technologii 
io-homecontrol®

Zawiera:
  Adapter z wtyczką o wym: 63 x 39 

   x 153 mm

Urządzenie podtrzymujące napięcie do 
sterowanych elektrycznie produktów 
VELUX INTEGRA® w przypadku 
problemów z głównym zasilaniem. 
Podłączany do okien lub sterowników 
VELUX INTEGRA®.
Zawiera:
  Sterownik o wym. 180 x 85 x 67
  Przewód podłączeniowy 24V o dł. 8 m

Sterownik podtynkowy 230V, podłączany 
i montowany pod przełącznik ścienny, 
pasuje do większości wbudowanych gniazd 
ściennych, zapewnia- 
jąc harmonijny wygląd wnętrza. Umożliwia 
sterowanie wszystkimi urządzeniami 
systemu VELUX INTEGRA® oraz innymi 
opartymi o io-homecontrol®. Pozwala 
otworzyć, zamknąć lub zatrzymać 
sterowane urządzenie w dowolnej pozycji. 
Instalacja musi być wykonana przez 
uprawnionego elektryka.
Zawiera:
  Sterownik o wym. 43 x 43 x 25 mm



KLF 200 

Sterownik VELUX INTEGRA® używany
w przypadku gdy produkty kompatybilne
ze standardami io-homecontrolR mają
być sterowane przez inne urządzenia
zewnętrzne nie kompatybilne z tym
standardem. Poprzez sterownik KLF 200
inne urządzenia zewnętrzne mogą sterować
produktami elektrycznymi VELUX.

KLI 310

Przycisk naścienny VELUX INTEGRA® to 
prosty i wygodny sposób sterowania  
(góra / dół / zatrzymanie) produktów  
z rodziny VELUX INTEGRA® – elektrycznych 
oraz zasilanych energią słoneczną. Przycisk 
jest bezprzewodowy, zasilany z baterii. 
Możesz sterować produktami pojedynczo lub 
grupą produktów.

A co jeśli klient posiada system sterowania domem, który nie jest 
kompatybilny z produktami VELUX i protokołem io-homecontrol?
W takiej sytuacji niezbędny jest interfejs KLF 200, który ma zastosowanie 
w przypadku gdy produkty io-homecontrol mają być sterowane przez inne 
urządzenia zewnętrzne niekompatybilne ze standardem io-homecontrol.

Jak to działa?
Wejścia interfejsu muszą być podłączone do sterownika poprzez przełączniki 
bezpotencjałowe. Gdy aktywuje się przełącznik bezpotencjałowy, interfejs 
wysyła sygnał radiowy do danego produktu io-homecontrol®. Istnieje 
możliwość sterowania 5 pojedynczymi produktami lub 5 grupami tych 
samych produktów (maks. do 200 elementów). 


