
Termékinformáció

KSX 100 többfunkciós napelemes irányítási 
rendszer

Termékjellemzők

▪ Részei: ablakmotor, beépített akkumulátor, napelem, 
esőérzékelő és KLI 311 falikapcsoló

▪ Kézi működtetésű felső kilincses, billenő tetőtéri 
ablakok napelemes működtetésű, távirányítható 
tetőtéri ablakká alakítására.

▪ Fokozatmentes nyitás 200 mm-ig.

▪ A kézi kezelés lehetősége megmarad.
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel ▪ Ablakmotor: 90 µA készenlétben, táplálás akkumulátorról.

▪ Akkumulátor: nagy teljesítményű akkumulátor, 10,8 V DC, NiMH VELUX 
típussorozat. Állandó újratöltés a napelemről. A teljesen feltöltött akkumulátor 

▪ Utántöltés nélkül 300 vezérlést tesz lehetővé

▪ Napelem (fotovoltaikus): 0–80 mA töltőáram, az időjárási körülményektől 
függően.

▪ Falikapcsoló: 2× AAA alkáli elem (1,5 V)

Nyomó- és húzóerő ▪ Nyomóerő: min. 150 N

▪ Húzóerő: min. 225 N

Ablaknyitás ▪ Maximum 200 mm, 35 másodperc alatt

Kompatibilitás ▪ A KSX 100 a 868 MHz-es tartományban működő rádiófrekvenciás technológián 
alapul és kompatibilis egyéb io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel.

▪ Nem alkalmas hangszigetelő üvegezésű tetőtéri ablakokhoz.

▪ A VELUX INTEGRA® SSL napelemes működtetésű redőnynél az utólagos 
beépítés M--/3--, P--/4--, S--/6-- és U--/8-- méretű ablakok esetén lehetséges, 
mert van elég hely a napelem számára a felső redőnytoknál.

▪ A KSX 100 csatlakoztatható VELUX INTEGRA® napelemes működtetésű
redőnyre, VELUX INTEGRA® napelemes működtetésű külső hővédő rolóra (M04 
méret alatt ZOZ 213 adapterrel), VELUX INTEGRA® napelemes fényzáró rolóra, 
VELUX INTEGRA® napelemes rolettára.

▪ A nem kompatibilis termékekre történő csatlakoztatás károsodáshoz vagy 
zavarokhoz vezethet

Beépítés ▪ Az ablakmotor és az akkumulátor a tetőtéri ablak szellőzőnyílása mögé építendő

▪ Az adapterlemez és a napelem a redőnytokra rögzíthető.

▪ A napelem és az ablakmotor kábellel kapcsolódik az akkumulátorházhoz.

▪ Helyes szerelés és alkalmazás esetén karbantartást nem igényel
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CE-jelölés Megjegyzések

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

A KSX 100 többfunkciós 
napelemes 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)

Anyag és szín ▪ Ablakmotor:

PBT, üvegszálerősítésű műanyaggal, fekete (NCS S 9000-N) és rozsdamentes 
lánc.

▪ Akkumulátorház: PC/Makrolon, fekete (6485)

▪ Napelem: ASA, szürke (NCS S 7500-N), RWE ASI 3

▪ A és B adapterlemez: ASA, szürke (NCS S 7500-N)

▪ Falikapcsoló: ABS, fehér (NCS S 1000-N)


