
Termékinformáció

KUX 110 egyfunkciós elektromos irányítási 
rendszer

Termékjellemzők

▪ VELUX tetőtéri ablakra szerelt elektromos termékek 
elektromos kezelésére szolgáló irányítási rendszer

▪ A távirányító biztonsági kódja véd a más távirányítók 
okozta zavaroktól.

▪ Kombinálható VELUX ablakmotorral és elektromos 
árnyékolóval

▪ Szín / anyag: 

Távirányító: ABS, fehér (NCS S 1000-N) vezérlőegység: 
PC, fehér (NCS S 1000-N)

Termékinformáció: KUX 110 egyfunkciós elektromos irányítási rendszer

Az io-homecontrol® fejlett és biztonságos rádiófrek-
venciájú technológiával rendelkezik, melynek beüzeme-
lése egyszerű. Az io-homecontrol® emblémával ellátott 
termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a 
komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak.

www.io-homecontrol.com

Műszaki adatok

Áramellátás és 
méretek 

▪ 230/240 V AC – 50 Hz / 40 VA, készenléti teljesítmény: 0,5 W

▪ 2 × AAA alkáli (1,5 V-os) elem a távirányítóba

▪ Az elemek tartóssága legalább kb. 1 év

▪ Méretek (Sz × H × M): 94 mm × 94 mm × 43 mm

Kompatibilitás ▪ Az 868 MHz-es tartományban működő rádiófrekvenciás technológián alapul és 
kompatibilis egyéb io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel.

▪ Kombinálható minden VELUX INTEGRA® elektromos ablakmozgató motorral, és 
az elektromos külső és belső árnyékolókkal.

Telepítés és kezelés ▪ 24 V DC biztonsági kisfeszültség, III-as érintésvédelmi osztály

▪ A KUX 110 elektromos irányítási rendszert nem szakember is telepítheti.

▪ Rádiós hatótáv: 300 m nyílt terepen. A hatótávolság épületen belül a telepítés 
függvényében kb. 30 m.

▪ A készüléket nem szabad letakarni. Nedves helyiségbe, pl. fürdőszobába nem 
szerelhető.

▪ Az irányító rendszer beltéri alkalmazásra való, a maximális környezeti hőmérséklet 
50°C.

▪ Az irányítási rendszer 1,2 m hosszú kábellel csatlakozik az áramellátásra.

▪ A KUX 110 elektromos irányítási rendszert 2 pólusú kábellel és 
motorcsatlakoztató kábelhez való kapoccsal szállítjuk. A vezeték 8 m hosszú, 
keresztmetszete 2 × 0,75 mm². Hosszabb kábel használata esetén, kérjük, tartsa 
be a következő minimális kábelkeresztmetszeteket:

Max. hossz 0-20 m 0-50 m

Keresztmetszet 2 x 0,75 mm2 2 x 1,5 mm2
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Csatlakoztatás: ▪ A legtöbb VELUX tetőtéri ablakot előkészítették a kábelezésre, így az elektromos 
termék szerelése a tetőtéri ablak beszerelésekor egyszerűen elvégezhető.

CE-jelölés Megjegyzések

A KUX 110 egyfunkciós 
elektromos irányítási rendszer 
CE-jelöléssel rendelkezik, és 
megfelel a következő 
irányelveknek: 

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, 
az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv 
(háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai 
eszközök)

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. További 
információért látogasson a velux.hu weboldalra.


