Rania draadloze RF-schakelaar en Radio
Powr Savr sensoren
®

TM

Eenvoudige, draadloze lichtregelingsoplossingen voor uw huis of kantoor
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Introductie: de Rania ® draadloze RF-schakelaar
en Radio Powr SavR TM sensoroplossing
Rania draadloze RF schakelaars zijn gemakkelijk te installeren en communiceren met Radio Powr Savr draadloze
sensorproducten via Lutron’s betrouwbare Clear Connect™ radiofrequentietechnologie (RF). De Rania-schakelaar
en het Radio Powr Savr sensorpakket zijn tijdbesparende en economische lichtregeloplossingen die achteraf
kunnen worden geïnstalleerd in zowel woonruimtes als commerciële ruimtes.

De technologie

Bespaart energie

	Aanwezigheids-/afwezigheidssensoren schakelen de verlichting
aan als de ruimte gebruikt wordt en uit als de ruimte leeg is
•	
Daglichtsensoren passen de verlichting aan zodat er niet onnodig
energie verbruikt wordt als er in een ruimte voldoende daglicht is
•

Superieure prestaties

Exclusieve Lutron-technologieën maken de Rania draadloze
RF-schakelaar en de gemakkelijk te integreren Radio Powr SavrTM
draadloze sensoren tot de beste keuze voor betrouwbaarheid
en prestaties.
•

	Gepatenteerde Clear Connect draadloze RF-technologie zorgt
voor een betrouwbare communicatie tussen apparaten
•	Exclusieve XCTTM-technologie detecteert kleine bewegingen
•

•

Eenvoudige installatie

	De schakelaar heeft geen nuldraad nodig en kan achteraf
eenvoudig worden gemonteerd in een bestaande wanddoos
•	
Draadloze sensoren met 10 jaar werkende batterij, op het plafond
te monteren zonder nieuwe draden te trekken
•
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Clear ConnectTM draadloze technologie is een speciaal draadloos
protocol waarbij interferentie met andere apparatuur bijna onmogelijk
is. En omdat elke bediening een uniek adres heeft, is er geen kans
op interferentie met andere sensoren.
Lutron’s exclusieve XCTTM technologie heeft een verfijnde gevoeligheid
voor het detecteren van subtiele bewegingen, zoals bij een persoon
die leest of op een computer werkt, en zorgt voor een significante
vermindering van onbedoeld schakelen door ruis of interferentie.
De detectie van fijne bewegingen is essentieel voor een goede
werking en voorkomt dat mensen in het donker komen te zitten.
www.lutron.com/europe

Rania® draadloze RF-schakelaar

Radio Powr SavrTM
daglichtsensor

Maten

Maten

Breedte: 86 mm
Diepte: 86 mm

Diameter: 41 mm
Diepte: 17 mm

Leverbare kleuren en afwerkingen

Argentum
(AR)

Arctic White*
(AW)

Mica
(MC)

Satin Nickel
(SN)

Satin Chrome
(SC)

Satin Brass
(SB)

Bright Nickel
(BN)

Bright Chrome
(BC)

Bright Brass
(BB)

Antique Brass
(QB)

Antique Bronze
(QZ)

Gold Plated
(AU)

Extra draadloze opties:

Draadloze PicoTM-bediening
	Biedt aan/uit-regeling van verlichting vanaf elke
plaats in de ruimte
•	Eén Pico-regelaar kan draadloos communiceren
met tot 10 schakelaars
•	
5 jaar levensduur batterij
•	
Leverbaar als vrijstaand, met wandmontage,
met zonneklepclip of als tafelstandaard
•

Leverbare kleuren

Radio Powr SavrTM
draadloze aanwezigheids-/afwezigheidssensor

Diameter: 102 mm
Diepte: 33 mm

www.lutron.com/europe

White*
(WH)

Elke sensor communiceert met tot 10 schakelaars. Voeg voor een
maximaal bereik tot drie aanwezigheids-/afwezigheidssensoren toe
per dimmer of schakelaar.

* White (WH) en Arctic White (AW) zijn identieke kleuren

Maten

Leverbare
kleur

Leverbare
kleur

White*
(WH)

Kleuren bedieningspaneel:
White*
Black
(WH)
(BL)
Kleuren frontplaat:
Arctic White*
(AW)

Bright Nickel
(BN)

Satin Nickel
(SN)

Satin Brass
(SB)

Bright Brass
(BB)
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Bestelgegevens

Rania draadloze RF-schakelaar

Radio Powr SavR TM aanwezigheid-/afwezigheidssensor

RS-SA05-B-F-XX

frontplaat zonder afdekraam

LRF3-OCRB-P-WH

RS-SA05-B-I-XX

afdekraam/inbouwfrontplaat

RS-SA05-B-B-XX

zwart afdekraam/metalen inbouwfrontplaat

Kit: 1 Rania draadloze RF-schakelaar
en 1 Radio Powr Savr aanw.-/afw.-sensor

plafondbevestiging, auto-aan/auto-uit
of handmatig aan/auto-uit-instellingen

Radio Powr Savr DAGLICHTSENSOR

LRF3-DCRB-WH

plafondbevestigd

RRF-SA05-B-F-XX

frontplaat zonder afdekraam

Pico draadloze afstandsbediening

RRF-SA05-B-I-XX

afdekraam/inbouwfrontplaat

QSRKP-2-XX

aan/uit

RRF-SA05-B-B-XX

zwart afdekraam/metalen inbouwfrontplaat

QSRKP-2R-XX

aan/uit en hoger/lager

QSRKP-3R-XX

aan/uit, favoriet en hoger/lager

Compatibele meerwegschakelaar

RS-SNAS-B-F-XX
RS-SNAS-B-I-XX
RS-SNAS-B-B-XX

Rania additionele schakelaar, frontplaat zonder
afdekraam
Rania additionele schakelaar, afdekraam/
inbouwfrontplaat
Rania additionele schakelaar, zwart afdekraam/
metalen inbouwfrontplaat

XX kleursuffix, zie pagina 3 voor leverbare kleuren en codes
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