
V Ě T R Á N Í  &  R E K U P E R A C E

Bezdrátový spínač je vybaven 4 tlačítky, 
která jsou sériově přiřazena následujícím 
stupňům ventilace:

I Ventilace v nepřítomnosti:  15 m3/hod. 
II  Ventilace v přítomnosti:  30 m3/hod. 
III Intenzivnější ventilace:  60 m3/hod. 
 Intenzivní ventilace:  100 m3/hod. na dobu 15 minut

BEZDRÁTOVÁ OBSLUHA REKUPERAČNÍCH 
VENTILÁTORŮ M-WRG
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Vysoká funkcionalita - bez dalších kabelů - možnost libovolného umístění v místnosti

Obj.č. Zobrazení Typ Popis Cena /ks  
Euro bez DPH

5478-20 M-WRG-FT Bezdrátový spínač se 4 funkcemi a kontrolkami LED pro bezdrátovou 
obsluhu ventilátorů série M-WRG  od data výroby v červenci 2018  a od 
výrobního čísla 11807xxxx  výše (kromě typů –S 485, –S 485-TF, –S 485-
TFC); velmi dobře vhodný i pro dodatečnou montáž,
Materiál: ABS, barva: bílá, podobná RAL 9010

69.00 €
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Pomocí bezdrátového spínače se 4 funkcemi a zpětným potvrzením funkcí kontrolkami LED 
můžete pohodlně obsluhovat ventilátory série M-WRG. Každý přístroj vyžaduje použití jednoho 
bezdrátového spínače. Umístění spínače v místnosti montáže ventilátoru nehraje roli: funguje 
vždy!  Spínač může být jednoduše přilepen na stěnu nebo vestavěn v montážní krabici. Kabelové 
spojení mezi spínačem a přístrojem není potřebné, takže ušetříte čas a náklady! Snadnou aplikaci 
oceníte zejména při dodatečné montáži přístroje. Pomocí bezdrátového spínače můžete ovládání 
přístroje M-WRG přemístit dodatečně na libovolné místo v místnosti nebo bytové jednotce. 
Spínač je tak vhodný i pro bezbariérové byty.

Upozornění: 
Pomocí volitelného bezdrátového dálkového ovládání M-WRG-FBH 
mohou být zvoleny parametry základního nastavení bezdrátového 
spínače se 4 funkcemi. Bezdrátový spínač může být kombinován  
i s jinými spínacími programy (např. Gira System 55). Kombinace 
musí být prověřena z konstrukčního hlediska.
Spínač může být využit i ve spojení s montážní variantou U2  a 
všemi kryty M-WRG.

Produktová data
Rozměry: 83 x 83 x 17 mm (š/v/h)
Hmotnost:  cca 52 g
Frekvence vysílání: 868,3 MHz, výstupní výkon min. 0 dBm
 Vzhledem k používanému vf kmitočtu
 smí být přístroj používán pouze v Evropě!
Pomocné napájení:  1x  baterie typu CR2032, životnost: 
 6 roků, obsažena v dodávce

Zpětná hlášení kontrolek LED
Pomocí kontrolek LED uprostřed spínače obdržíte následující 
zpětná hlášení. Zpětné hlášení kontrolkou LED je ukončeno 
každým novým stiskem tlačítka (kromě „zelená 2x“).

Použitelnost: Ventilátory série M-WRG  od data výroby v červenci 2018 a od výrobního čísla 11807xxxx  výše (kromě typů –S 485, –S 485-TF, –S 485-TFC);  Po-
mocí bezdrátového spínače mohou být obsluhovány ventilátory M-WRG, na druhé straně lze k jednomu přístroji M-WRG přiřadit až 5 bezdrátových spínačů.

BEZDRÁTOVÝ SPÍNAČ 
SE 4 FUNKCEMI

Barva LED Blikání Popis 

Zelená 1x Ventilátor přijal příkaz a provedl jej

Zelená 2x Bezdrátové spojení s ventilátorem bylo úspěšně vytvořeno

Oranžová 1x Baterie bezdrátového spínače musí být vyměněna

Oranžová  2x Vzduchový filtr ventilátoru musí být vyměněn

Červená 1x Bezdrátové spojení s ventilátorem je přerušeno

Červená 2x Chybové hlášení ventilátoru

Volitelné programy k přiřazení třem tlačítkům I, II, III
(možnost nastavení pouze u výrobce na ventilačním přístroji při 
zakoupení přístroje M-WRG a spínače se 4 funkcemi, v některých 
případech pouze typy přístrojů s odpovídající senzorikou):

- Regulace vlhkosti
- Regulace směsného vzduchu/CO2
-  Automatický provoz s regulací vlhkosti a směsného vzduchu/CO2
- Provoz s nízkým přívodem vzduchu (50/15 m³/ hod.)
- Provoz se středním přívodem vzduchu (70/15 m³/ hod.)
- Provoz s intenzivním přívodem vzduchu (100/15 m³/ hod.)
- Provoz s nízkým odváděním 
 spotřebovaného vzduchu   (50/15 m³/ hod.)
- Provoz se středním odváděním 
 spotřebovaného vzduchu   (70/15 m³/ hod.)
- Provoz s intenzivním odváděním 
 spotřebovaného vzduchu    (100/15 m³/ hod.)


