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Onderstaande producten kunnen bediend worden 
met radiozenders. Voor het bestellen van deze 
producten svp het artikelnummer vermelden.
 
4001-10 RF 1 Functie zender
Radio zender voor het 
bedienen van verlichting. 
Is te combineren met 
schakelaars, radio
ontvangers of relais units. 

Radio zender met 1 
functie. Zeer plat ontwerp, 
kan op de muur bevestigd worden. Poolwit.

4001-20 RF 2 Functie zender
Radio zender voor het bedienen van verlichting. 
Is te combineren met 
schakelaars, radio 
ontvangers of relais units.

Radio zender met 2 
functies. Zeer plat 
ontwerp, kan op de muur 
bevestigd worden. Poolwit.

4001-30 RF 1 Functie relais
Schakelaar met in gebouwde radioontvanger en 
1 relais uitvoer. Kan 
bediend worden met een 
Control Omni en radio 
ontvangers. 
Belasting: 230V, resistief, 
voor bijvoorbeeld gloei
lampen en halogeen
verlichting. Poolwit.

4001-50 RF 1 Functie Rec Dim
Schakelaar met 
ingebouwde radio
ontvanger en 1 dimfunctie. 
Kan bediend worden met 
een Control Omni en radio 
ontvangers.
Belasting: 230V, 
resistieve, inductieve, 
capacitieve belasting voor onder meer gloeilampen, 
halogeenverlichting, elektrische omvormer. Poolwit. 

4001-60 RF 1 Functie zender Move
Radio zender voor het 
bedienen van verlichting. 
Is te combineren met 
schakelaars, radio
ontvangers of relais unit.

Verplaatsbare radio schijf met 1 functie, Aan/Uit en 
dimmer. Poolwit. 

4001-80 RF 1 Functie Rec Plug On/Off
Radio bediende relais 
box die eenvoudig kan 
worden verplaatst tussen 
verschillende contact
dozen. Kan bediend 
worden met een Control 
Omni en radioontvangers. 

Relais unit met 
ingebouwde radio
ontvanger. Aan / Uit 
functie. Belasting: Max 2000W, 230V, voor onder 
meer gloeilampen en halogeenverlichting. Poolwit.
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4001-85 RF 1 Functie Rec Plug Dim
Radio bediende relais 
box die eenvoudig kan 
worden verplaatst tussen 
verschillende contact
dozen. Kan bediend 
worden met een Control 
Omni en radioontvangers. 

Relais unit met 
ingebouwde radio
ontvanger. Dim functie. 
Belasting: 40VA–350VA, 230V, onder meer tafel en 
vloerlampen. Pool wit.

4001-90 RF 1 Functie Rec Relais
Radioontvanger met 
1 relais uitvoer. Voor 
ingebouwde montage
dozen. 
Belasting: Gloeilampen 
2000W, halogeen en TL
verlichting,1200W, 230V.

4001-95 RF 1 Functie 
Rec Dim
Radioontvanger met 
dimfunctie (universeel). 
Voor ingebouwde 
montage dozen. Kan 
bediend worden met een Control Omni en radio
ontvangers. 
Belasting: 25–250VA, 230V. Voor resistieve, 
inductieve of capacitieve belasting.

4198-80 Andromeda Socket
Andromeda Socket is eenvoudig 
te programmeren, met de 
ingebouwde aan/uit knop. 

Het kan worden bediend op drie 
verschillende manieren: met een 
Infra Rood zender, een ZWave 
zender of een aangesloten 
bedienschakelaar.
Belasting: 3600VA, 16A resistieve 
belasting, 230V AC, 50 Hz.


