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TYXIA 2610

• Om 1 of 2 kanalen voor verlichting of geautomatiseerde 
processen in of uit te schakelen via een enkele of dubbele 
schakelaar

TYXIA 2620

• Om 1 of 2 kanalen voor verlichting of geautomatiseerde 
processen in of uit te schakelen via een enkele of dubbele 
drukknop

TYXIA 2640

• Om 1 lichtdimmer via een dubbele drukknop te bedienen

TYXIA 2650

• Om 1 of 2 scenario’s via een enkele of dubbele drukknop te 
bedienen:
- de verlichting in- of uitschakelen via de bijhorende 

ontvangers
- de ontvangers van de verlichtingsdimmers in- of uitschakelen
- de rolluiken ophalen of neerlaten via de bijhorende 

ontvangers

  GEBRUIKER
• Gemakkelijke toevoeging van een nieuw bedieningspunt 

zonder wijziging aan het interieur
• Compatibel met alle bouwtypes: nieuwe en bestaande

  INSTALLATEUR
• Gemakkelijke installatie zonder kabels te trekken of sleuven  

te maken
• Compatibel met alle types standaardtoestellen van alle merken
• De enige ZLVS zenders die worden aanbevolen in volumes 

1/2/3 van een badkamer

• Radiofrequentie 868 MHz
• 1 of 2 bedieningskanalen afhankelijk van het product
• 3 reeds voorziene draden voor de verbinding met een lokale 

schakelaar (schakelaar, drukknop, Op/Neer-knop)
• Onbeperkt aantal verbonden ontvangers
• Voeding door middel van meegeleverde CR2030 

lithiumbatterij
• 3 jaar autonomie
• Afmetingen: H 40 x L 40 x D 11.2 mm
• Niet compatibel met de netwerkfunctie

Zenders met batterij - Bedienen van verlichting, 
geautomat. proces, rolluiken, dimmen, scenario’s
TYXIA 2610 / 2620 / 2630 / 2640 / 2650

Benaming Referentie

TYXIA 2610 A76351091

TYXIA 2620 A76351092

TYXIA 2640 A76351094

TYXIA 2650 A76351095

FUNCTIES

TECHNISCHE KENMERKEN
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