Rania trådlös radiobrytare och
Radio Powr Savr -sensorer
®

TM

Enkel trådlös belysningsstyrning för hemmet och kontoret

R ANIA ® TRÅDLÖS RADIOBRYTARE OCH RADIO POWR SAVR ™ SENSORER

Rania trådlösa RF-brytare är enkla att installera och använder Lutrons tillförlitliga
radioteknik Clear Connect™ för att kommunicera med Radio Powr Savr trådlösa
sensorer. Rania-brytare och Radio Powr Savr-sensorer är en tidsbesparande
och kostnadseffektiv lösning för belysningsstyrning som kan monteras i befintliga
anläggningar i hem och offentliga miljöer.

TEKNIKEN

SPARAR ENERGI

	Rörelsedetektorer tänder belysningen när rummet används och släcker
när det är tomt
•	
Dagsljussensorer anpassar belysningen så att inte energi slösas
när dagsljuset räcker som belysning
•

Lutrons unika teknik gör Rania trådlösa radiobrytare och de lättanvända
Radio Powr Savr™ trådlösa sensorerna till bästa valet vad gäller
tillförlitlighet och prestanda.
•

ÖVERLÄGSNA PRESTANDA

	Patenterad Clear Connect radioteknik ger säker kommunikation
mellan enheterna
•	
Unik XCT™-teknik upptäcker små rörelser
•

ENKEL INSTALLATION

	Brytaren behöver ingen nolledare och kan monteras i befintliga dosor
	Trådlösa sensorer med tio års batterilivslängd monteras i taket
och ingen ny kabeldragning krävs

•

•

Clear Connect™-tekniken använder vårt egna trådlösa protokoll vilket
gör störningar från andra enheter i stort sett omöjliga. Störningar från
andra sensorer elimineras då varje enhet har sin egen unika adress.
Lutrons unika XCT™-teknik har förbättrad känslighet så att små rörelser
upptäcks, t.ex. personer som läser eller arbetar vid dator och risken
för felfunktion på grund av brus och störningar minskas betydligt.
Att små rörelser upptäcks är viktigt så att belysningen fungerar korrekt
och det inte plötsligt blir mörkt.

•
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Rania® trådlös radiobrytare

Radio Powr Savr™
DAGSLJUSSENSOR

MÅTT

MÅTT

Bredd: 86 mm
Djup: 86 mm

Diameter: 41 mm
Djup: 17 mm

FÄRGER OCH YTBEHANDLINGAR

Silver
(AR)

Vit*
(AW)

Mica
(MC)

Matt nickel
(SN)

Matt krom
(SC)

Matt mässing
(SB)

Blank nickel
(BN)

Blank krom
(BC)

Blank mässing
(BB)

Antik mässing
(QB)

Antik brons
(QZ)

Guld
(AU)

FLER TRÅDLÖSA ALTERNATIV:

Wireless Pico™-fjärrkontroll
	Belysning till/från från överallt i rummet
	En Pico styrenhet kan kommunicera trådlöst
med upp till tio brytare
•	
Tio års batterilivslängd
•	
Kan fås fristående, för väggmontage,
med bilsolskyddsklämma eller med bordsställ
•
•

FÄRGER

Radio Powr Savr™

Knappfärger:

TRÅDLÖS RÖRELSEDETEKTOR

Diameter: 102 mm
Djup: 33 mm

www.lutron.com/europe

Vit*
(WH)

Varje givare kan kommunicera med upp till tio brytare. Maximal täckning
fås med upp till tre rörelsedetektorer per dimmer eller brytare.

* Vit (WH) och vit (AW) är identiska färger

MÅTT

FÄRGER

FÄRGER

Vit*
(WH)

Vit*
(WH)

Svart
(BL)

Frontfärger:
Vit*
(AW)

Blank nickel
(BN)

Matt nickel
(SN)

Matt mässing
(SB)

Blank mässing
(BB)

Lutron
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BESTÄLLNINGSINFORMATION

RANIA RADIOBRYTARE

RADIO POWR SAVR ™ RÖRELSEDETEKTOR

RS-SA05-B-F-XX

front utan ram

RS-SA05-B-I-XX

front med ram

RS-SA05-B-B-XX

metallfront med svart ram

PAKET: 1 ST. RANIA TRÅDLÖS RADIOBRYTARE OCH 1 ST.
RADIO POWR SAVR

RRF-SA05-B-F-XX

front utan ram

RRF-SA05-B-I-XX

front med ram

RRF-SA05-B-B-XX

metallfront med svart ram

MATCHANDE TRAPPBRYTARE

RS-SNAS-B-F-XX

Rania extra brytare, front utan ram

RS-SNAS-B-I-XX

Rania extra brytare, front med ram

RS-SNAS-B-B-XX

Rania extra brytare, metallfront med svart ram

LRF3-OCRB-P-WH

takmonterad, inställbar automatiskt till/
från eller manuellt på/auto från

DAGSLJUSSENSOR

LRF3-DCRB-WH

takmonterad

PICO TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

QSRKP-2-XX

till/från

QSRKP-2R-XX

till/från och höj/sänk

QSRKP-3R-XX

till/från, favorit och höj/sänk

XX anger färg, tillgängliga färger och koder finns på sidan 3
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