
VELUX
dakvensters

Referentie Prijs

KLA 300 EU 83
100,43

Referentie Prijs

KLN 300 EU 41
49,61

Voor een optimaal gebruik van het VELUX ACTIVE systeem raden wij aan 
bijkomende binnenklimaatsensoren te plaatsen in iedere ruimte voorzien 
van VELUX INTEGRA® producten. Max. 5 sensoren per gateway.

Voor gebruiksgemak raden wij aan om bijkomende vertrekschakelaars  
te plaatsen aan iedere uitgang van uw woning.

VELUX ACTIVE  
Vertrekschakelaar

VELUX ACTIVE  
Binnenklimaatsensor

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. 
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Raadpleeg velux.be/active  
of contacteer onze klantendienst gespecialiseerd  
in geconnecteerde producten.

Bedienings-
systemen

Een gezond binnenklimaat:  
dat ziet u niet, maar dat voelt u …

Automatiseren en ventileren dankzij VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE is een all-in-one oplossing die automatisch  
de VELUX INTEGRA® producten bedient om een gezonder binnenklimaat  
te creëren via slimme sensoren die voortdurend de temperatuur,  
de luchtvochtigheid en CO2-gehalte in uw woning monitoren. 

De dakvensters, gordijnen en rolluiken op elektriciteit en op zonne-energie  
van het INTEGRA® io-homecontrol® gamma kunnen rechtstreeks 
via een smartphone worden bediend. 

Download de app gratis:

VELUX ACTIVE,  
een innovatieve & intelligente oplossing

Dagelijkse ventilatie 
De slimme sensoren monitoren voortdurend het binnen-
klimaat (temperatuur, vochtigheid en CO2-gehalte) en openen 
of sluiten uw VELUX producten zo nodig automatisch.

Proactieve bescherming tegen de hitte
De VELUX rolluiken en zonneschermen openen en sluiten 
zich proactief in functie van de lokale weersvoorspellingen.

Bediening via smartphone
Bedien de VELUX INTEGRA® producten via  
de VELUX ACTIVE applicatie op uw smartphone.

Klik-en-weg
De INTEGRA® dakvensters sluiten automatisch en  
gaan over naar de beveiligde ventilatiestand met  
een simpele druk op de vertrekschakelaar. 

Streng beveiligd
Werkt op io-homecontrol® technologie.
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Referentie Prijs

KIX 300 EU 208
251,68

Bevat: 

1    Een binnenklimaatsensor: monitort voortdurend het binnenklimaat op basis van 3 sensormetingen (temperatuur, vochtigheid en CO2).
2    Een vertrekschakelaar: druk bij het verlaten van uw woning op de vertrekschakelaar.  

Uw VELUX INTEGRA® dakvensters sluiten en gaan automatisch in de beveiligde ventilatiestand.
3   Een gateway centrale: verbinding tussen netwerken. 

Batterijen & kabels/plugs (2 plugs).

VELUX ACTIVE  
Startpack
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Weersvoor-
spellingen

Bediening via 
smartphone

Cloud servers
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Verlaag  
uw EPB met  

niet minder dan  
8 punten* dankzij  

de intensieve 
ventilatie!
* Afhankelijk van  

het gewest.

Automatische bediening van 
VELUX INTEGRA® dakvensters, 
gordijnen en buitenbeschermingen 
via slimme sensoren.
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https://www.velux.be/nl-be/producten/smart-home/velux-active

