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Timer RF

Belangrijke eigenschappen
• Activeert tijdelijk de hoogste ventilatiestand 

• Keus uit 10, 30 of 60 minuten

• Geen bekabeling tussen schakelaar en unit 

• Werkt op batterij

• Eenvoudig aan wand te monteren (plakken,

schroeven)

 

Algemeen
Door middel van de Timer RF heeft een

bewoner extra mogelijkheden om het

ventilatiesysteem naar behoefte te

beïnvloeden. De Timer kan gebruikt

worden naast andere bedieningen en

kan geplaatst worden in de badkamer,

keuken en/of toilet. 

Bediening
Met de Timer is het mogelijk de

ventilatie handmatig 10, 30 of 60

minuten op maximaal te zetten. Met de

'Timer OFF' wordt de tijdelijke ventilatie

in de hoogste stand beëindigd. De

ventilatie-unit zal terugkeren naar de

laatst gekozen ventilatiestand op de

bedieningseenheid. 

Schakeling
De Timer RF werkt op een

lithiumbatterij type CR 2032. Een

nieuwe batterij heeft een levensduur

van ongeveer vijf jaar bij maximaal tien

schakelacties per dag. De levensduur

wordt korter naar mate de schakelaar

vaker wordt gebruikt. De draadloze

schakelaar kan direct op de muur

worden geplakt of op de inbouwdoos

worden bevestigd. Bij bediening van de

Timer gaat er kort een LED-je branden.

Deze terugmelding geeft aan dat de

ventilator de opdracht heeft

ontvangen. 

Behuizing
De behuizing is wit, RAL 9010. Formaat

80x80x14mm.

Toepassing
Het RF systeem is ontworpen voor

standaard eengezinswoningen, met

droge vloeren en muren. Een RF

signaal kan door verschillende

oorzaken verstoord worden, zowel

door grote metalen objecten als door

RF signalen van derden. Wanneer het

RF bereik niet toereikend is, kan de RF-

repeater worden toegepast. Bij

twijfelgevallen kunt u het ontwerp aan

ons voorleggen.

Optie
De Timer RF kan gecombineerd

worden met andere RF bedieningen of

sensoren. Voor een overzicht van te

combineren schakelaars verwijzen we u

naar de technische documentatie van

het product waarbij u de schakelaars

wilt toepassen.
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