Další řešení

Technické informace

Napájecí zdroj
VELUX INTEGRA® KUX 110
Popis výrobku
• Napájecí zdroj VELUX INTEGRA® KUX 110 se používá jako napájecí systém pro elektricky ovládané
výrobky VELUX INTGRA střešní okna a venkovní
nebo vnitřní doplňky.
Funkce
• Zdrojem KUX 110 je možné ovládat resp. napájet
5 elektrických výrobků VELUX INTEGRA.
Instalace

Obsah sady
• Napájecí zdroj s napájecím kabelem s koncovkou
• Nástěnný adaptér pro ovládací jednotku
• Nízkonapětový propojovací kabel mezi zdrojem a napájeným prvkem.

• Napájecí zdroj musí být připojen k elektrické síti se
střídavým napětím 230 V. Elektrický prvek ve střešním okně VELUX INTEGRA se připojuje ke zdroji nízkonapětovým kabelem (24V-součástí balení).
• Další informace o připojení a použití viz návod dodávaný s výrobkem.
Zabezpečení
Napájecí zdroj KUX 110 komunikuje na platforme
io-homecontrol®. Systém io-homecontrol® je progresivní a bezpečná radiofrekvenční technologie. Bezpečnost zajišťuje šifrovaná rádiová komunikace. Systém
io-homecontrol komunikuje na frekvenci 868 MHz.
Tím je zajištěna správná funkce systému a potlačení
ruchu s ostatními elektronickými zařízeními v domácnosti. Výrobky s označením io-homecontrol® spolu
navzájem komunikují a zvyšují komfort, bezpečnost
a úsporu energie.

Technické údaje
Materiál
a barva

Ovládací jednotka: PC, bílá (NCS S 1000-N)

Rozměry
a hmotnost

Výrobek včetně obalu: 237 × 166 × 81 mm, 1,16 kg

Napájení a spotřeba

230 V AC – 50 Hz / 40 VA.

Ovládací jednotka: 94 × 94 × 44 mm (Š × V × H), 0,34 kg

Zdroj je vybaven napájecím kabelem s koncovkou pro připojení k elektrické síti.
Sada KUX 100 obsahuje 8m 2žilový kabel s průřezem vodičů 0,75 mm2 pro připojení k motoru. Při použití delšího kabelu
dodržujte následující minimální velikosti vodičů:
Zapojení

Max. délka

20 m

Průřez

2 × 0,75 mm

50 m
2

2 × 1,50 mm2

Většina střešních oken VELUX je již pro připojení připravena, což umožňuje snadné doplnění elektrického prvku, když je okno
namontováno na střechu.
KUX 110 využívá technologii rádiového přenosu (RF) v pásmu 868 MHz a je kompatibilní s ostatními výrobky
s logem io-homecontrol®.
Dosah rádiového signálu: 200 m ve volném prostoru. V závislosti na konstrukci budovy může být dosah v interiéru asi 20 m.
Kompatibilita

KUX 110 je kompatibilní se všemy elektricky ovládanými výrobky VELUX INTEGRA střešními okny a venkovními nebo vnitřními
doplňky.
Elektrické prvky VELUX INTEGRA® připojené k napájecímu zdroji KUX 110 je možné ovládat také systémem VELUX ACTIVE
přes aplikaci.
KUX 110 není kompatibilní s výrobky VELUX INTEGRA® se solárním napájením.

Označení CE

KUX 110 má označení CE, což znamená, že je v souladu se směrnicemi EU LVD, R&TTE a EMC pro domácnost, obchod a lehký
průmysl.

Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

