
io-homecontrol®

Trådlös kommunikaTion för mindre byggnader

–  passar perfekt till mindre byggnader
–  100 % kompatibel med andra certifierade  

io-homecontrol® produkter
–  enkel installation och konfiguration, montör och 

specialverktyg behövs ej
–  kan ingå i helautomatiserade system tillsammans 

med upp till 200 olika io-homecontrol® produkter

Bra inom-
husklimat 
med  
naturlig 
ventilation



•  Bygga komponenter med 
inByggd intelligens

• 100% säker

•  lätt och enkel att instal-
lera

•  framtida meddelanden 
från en allians europas 
största Byggnad materi-
alleverantörer
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io-homecontrol®
styrning av fasadfönster med europas ledande teknologi 
inom fastighetsautomatisering.

nya Windowmaster motorController med tillhörande 
fjärrkontroll möjliggör styrning av fasadfönster med hjälp 
av io-homecontrol®. intelligent styrning med möjlighet till 
automatisk stängning när man låser huset, integrering i 
styrningen av inomhusklimat med andra Windowmaster 
produkter.

med en io-homecontrol® lösning från Windowmaster får 
man automatisering och fjärrstyrning av tak- och fasad-
fönster. installation av produkterna är enkelt och kräver 
inga specialverktyg. Produkterna är 100 % kompatibla 
med andra io-homecontrol® produkter från t ex veluX 
och kan ingå i helautomatiserade system tillsammans 
med upp till 200 olika io-homecontrol® produkter.

all kommunikation är trådlös och med säkra protokoll 
och radiofrekvenser med stor räckvidd och mycket hög 
säkerhet. säkerheten gällande io-homecontrol® tek-
nologin förstärks av att företag som assa-abloy (lås), 
honeywell security (larm) och veluX (takfönster) alla är 
medlemmar i io-homecontrol® sammarbetet, som också 
utvecklat teknologin.

WindowMaster leverera högkvalitativa lösningar för automatisk 
styrning av fönster (naturlig ventilation) genom att kombinera omfat-
tande kunskap om naturlig ventilation med många års erfarenhet i 
fönstret automation och fasad teknik. Ventilation av byggnader med 
naturlig ventilation har många fördelar inklusive minskade investe-
ringar, lägre driftskostnader och minimala CO2-utsläpp.

Mer information om WindowMaster och naturlig ventilation kan 
erhållas genom att kontakta något av våra kontor

io-homecontrol® er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere. 
Produkter, der er mærket io-homecontrol®, kommunikerer med hinanden, hvilket giver 
øget komfort, sikkerhed og energibesparelser.

www.io-homecontrol.com

 

io-homecontrol®, enkelt och säkert trådlöst fastighetsförvaltning:

TEkniskA DATA: 
WiC 01m styrenhet att styra upp till två 24 VDC  
WindowMaster MotorLink™ motorerna för en total  
samtidigt effektförbrukning 1A. WIC 01M är helt  
io-homecontrol®-kompatibel, vilket innebär att den kan  
kommunicera med andra io-homecontrol® produkter. 

Mått: 180 x 110 x 70mm (B x H x D)

Färg: Vit (NCS 1000)
Primär spänning:  230 VAC ±10%, 50/60Hz, max. 35W

Temperatur: -5°C - +45°C

Wir 100 fjärrkontroll med robust RF kommunikationen 
med stort räckvidd och mycket hög säkerhet. Fullt io-
homecontrol®-kompatibel.

Mått: 52 x 128 x 18mm (B x H x D)

Färg: Vit

Räckvidd: 300m utomhus, 70m inomhus

Matnings-
spänning: 

2 x AAA (1,5V) batterier
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