
Automatisch sluiten van ventile-
rende lichtkoepels bij slecht weer

MegaluX-wind en regenbesturing
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MegaluX-wind en regenbesturing
voor ventilerende koepels

MegaluX-wind- en regenbesturing
zorgt ervoor dat uw ventilerende licht-
koepel automatisch sluit bij slecht
weer.

De wind en regenbesturing is toepas-
baar bij alle Megalux elektromotoren 
alsmede bij de MegaluX Rook- en
warmteafvoer (RWA) systemen.
Bij te harde wind, regen en zelfs bij
stroomuitval zorgt het besturingsys-
teem ervoor dat uw lichtkoepel of 
lichtkoepels sluiten zonder dat u er
omkijken naar heeft.

De besturing is uit te breiden met 2
thermostaten zodat ook de temperatuur
in het te ventileren vertrek kan worden
gecontroleert (De thermostaten zijn
overigens ook los van de wind en
regenbesturing te gebruiken).
In de besturingskast kunt u de regen-
meter instellen zodat hij reageert op
lichte motregen of pas bij sterkere
buien. 

De windmeter is zo ook in te stellen
voor reactie bij een zacht briesje 
(ca. 5m/s - 15m/s) of pas bij sterkere
wind (ca. 20Km/h - 60Km/h).

MegaluX-wind- en regenbesturingsset
bestaand uit:
- besturingsunit WRS
- windmeter WM
- regensensor RS
- bevestigingsbeugel SK (voor platdak)

Optie:
- thermostaat RT10-60 (2 stuks)
- uitbreiding van WRS voor 10 extra 

motoren
- opbouwschakelaar LT-AP.

De Besturingskast is geschikt voor
220V~ en heeft een afmeting van
165x155x95 mm (grijs).
Er kunnen 10 motoren gelijktijdig aan-
gestuurd worden (uitbreidbaar tot 40).

De Besturingskast geeft het in bedrijf
zijn (groen) alsmede de activering van
de sensoren (geel) aan.
De regensensor is voorzien van verwar-
ming die alleen in werking treed bij de
inschakeling van de sensor.
Na het drogen schakelt de verwarming
weer automatisch uit.

Onderdelen:
1) Windmeter WM en regensensor 

RS op bevestigingsbeugel SK
2) Besturingsunit WRS met 

schakelaar LT-AP
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