
KRD 100 

Adapter 

25512 
32400 

KLB 100 

Szirire:mcntes 
tapegyséq 

51102 
64900 

KRA 100 

Vii ítá 

23 228 

29 500 

DugaIj elektromos 
háztartási készülékek 
távvezérléséhez 
io-homecontrol 
rendszerben. 

Áramszünet esetén 

biztosítja az elektro-
mos ablakok, árnyé-
kolók, redőnyök mű-

ködtetését. 

Az ablak feletti belső  
burkolatba beépíthető  
2db halogén lámpa 
alumínium kerettel 
(2x10 W). 

A távirányitóval 
működtethető. 

Többfunkciós irányítási rendszer már 
	

Kiegészítő  termékek 
beépített tetőtéri ablakokhoz 

GGLésGGUahlakoklioz 

Q ! 	Tartalmazza az ablak- 

nyitó motort, az esőér- 	 - 
zékelőt, az irányitóegy-  

séget, atávirányítót.  
KMX 100 	Arendszertelektromos 	

KLR 100 	 KLI 110 külső  és belső  árnyéko- TlInkcioO 
cicktromos 	Iókcsatlakoztatására 	 Távráriyi10 	 Falikapcsolo 

irányítási rendszer és 	elokeszitettuk. 	
31811 	 15669 I ablakmozgató motor 	GPLésGPUablakokese- 	 40 400 	 19900 

tén válassza a KMX 200 
116 929 	

többfunkciós iranyitási 	
Rádiófrckvencián 	Egyfunkciós falra i8 500 	 rendszert. (10 munkana- 	
működő  távirányitó 	szerelhtő  kapcsoló 

pos szállítási határidő.) 	
személyre szabott 	VELUX termékek 

Felár: bruttó 5300 R. 	
beállítási lehetöséggel, 	távvezérléséhez. 
falra szerelhető  

Egyfunkciós irányítási rendszer már 	 tartóval. 

beépített tetőtéri ablakokhoz 

GGL és GGU ablakokhoz 
A kézi működtetésíí bil-
lenő  ablakot az ablakon 

kívül elhelyezett nap-
elemek által gyűjtött 

energiával vezérelheti. 
Tartalmazza az ablak-
mozgató motort, az ak-
kumulátort, a napok-
met, az adaptereket, az 
esöérzékelöt, a távirá-

nyítót és a felszerelés-
hez szükséges kiegészí-

tőket. 

KSX 100 - 

Napelem es 
ablakmozgató riiotor 

143543 

182 300 

Interface Iranyitoegyseg 	 Interface 	
fI'k)CsOlÓhOL 

KLC500 	 KLF100 	 KLFO5O 

	

48898 33622 	 18976 

I 	62 100 	J 	[ 	42 700 	 24 100 

Irányitőegység 

5 ablak vagy 5 redőriy 
vagy 5 árnyékoló 

együtt mozgatásához. 

IJesztő  egység arra 
az esetre, ha az 
io-hornecontrol ter-

mékeket a rendszer-
rel nem kompatibilis 

irányítóegységgel 
szeretné vezérelni. 

Illesztő  egység arra 
az esetre, ha az 
io_homecontroln 

kompatibilis termé-
keket a rendszerrel 

nem kompatibilis fali-
kapcsolóval szeretné 

vezérelni. 

-- 	KUX 100 
Egyfunkciós irányítási 

rendszer 

31 811 
40 400 

Távirányitó és irányi-
tóegység 1 ablakhoz 
vagy 1 redőnyhöz 
vagy 1 árnyékolóhoz. 
Későbbi bővítésre, 
azaz több funkció irá-
nyítására nincs lehe-
tőség. 

KMG 100 

Ablakrnozgató motor 

45 118 
57 300 

Lehetővő  teszi az ab-
lakszárnyak 20 cm-ig 

történő  kinyitását. 
Tartozéka az esöérzö-
kelii. Működéséhez 
KUX 100 egyfunkciós 
irányitási rendszer 

vásáriása szükséges. 
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