Aan de bewoners van de
…………………..straat
te Purmerend

Domotica ook voor u !!!

Purmerend, november 2006.

Vindt u het ook zo vervelend, net als ik, dat wanneer je net wilt gaan douchen je bij jezelf
denkt “ventilator een standje hoger zetten” en dat je dan weer naar beneden moet om deze
actie te ondernemen en dus denkt “laat maar” of als je naar bed gaat en boven bedenkt “had ik
nou de ventilatie lager gezet?”.
Dan is er nu de oplossing voor U.
Een radiografische besturing voor de mechanische afzuig installatie (ventilator).
Deze onder domotica vallende, comfort verhogende, besturing omvat minimaal een zender en
een ontvanger die als volgt worden toegepast in de bestaande situatie/installatie.
De zender ziet er uit als een gewone schakelaar die overal in woonhuizen wordt toegepast,
maar deze bestaat echter uit een batterij en 4 toetsen, die de schakelstanden van de ventilator
aansturen.
Deze zender is maar 6 mm dik en heeft geen inbouwruimte nodig.
Hij kan in de keuken in de plaats komen van de bestaande 3 standen schakelaar, die komt te
vervallen, of elders in de keuken al dan niet zichtbaar geplaatst worden d.m.v. schroeven of
meegeleverd tape. De zender kan ook geleverd worden in andere kleuren en kan dus op uw
interieur afgestemd worden.
De ontvanger, 180x95x55mm, wordt aangebracht nabij de ventilator en wordt gevoed door
een standaard 230V aansluitpunt die in de plaats komt van de bestaande 5-polige aansluiting.
Op de ontvanger wordt de kabel van de ventilator op aangesloten.
De ventilator blijft bedienbaar vanuit de keuken.
Echter de comfort verhoging zit in het feit dat wij overal in huis zenders kunnen plaatsen op
locaties waar u dat wilt.
Tot maximaal 32 zenders kunnen toegepast worden voor deze ene toepassing.
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De volgende standen waren en blijven mogelijk en worden ook aanbevolen i.v.m. de
ventilatiehuishouding van de woning.
1- laag toerental, s’nachts en bij afwezigheid.
2- midden toerental, overdag.
3- hoog toerental, bij koken en/of douchen.
Om het comfort verder te verhogen is de 4e toets uitgevoerd als timer:
Kort indrukken, (korter dan 1,6 s), gedurende 10 minuten hoog en daarna naar laag toerental.
Lang in drukken,(langer dan 1,6 s), gedurende 30 minuten hoog en daarna naar laag toerental.
Ik heb het in mijn eigen huis toegepast en een zender geplaatst in keuken en douche.
U kunt bij mij kijken hoe e.e.a. er uit ziet , maar ook op het Internet waar ik een paar foto’s
van de onderdelen heb geplaatst. Kijk op www.veuger.nl onder “domotica”
Nu zult u zich afvragen wat kost mij dat als ik het ook wil gaan toepassen.
Laat ik voorop stellen dat het werk wordt uitgevoerd door een erkende installateur omdat er
enige modificaties uitgevoerd dienen te worden aan de elektrische installatie.
Deze is ca. 1 uur bezig met het installeren en werkend opleveren.
1 set radiografische besturing voor draadloze bediening van de mechanische ventilatie,
bestaande uit 2 standaard zenders, kleur wit, en 1 ontvanger, inclusief montage.
Deze set kunnen wij u aanbieden voor de actieprijs van:
(Normale prijs € 430,= .Actieprijs alleen geldig bij bestelling in 2006)
Extra standaard zenders kunnen wij u leveren tegen een stuksprijs van:
bij gelijktijdige bestelling van bovengenoemde set.
Zenders in kleur tegen meerprijs leverbaar.

€ 395,=
€ 75,=

Wilt u het bovenstaande bestellen, dan kunt u bellen naar onderstaand nummer of emailen.
Wij gaan dan samen met u en de installateur een tijdstip afspreken voor installatie bij u thuis.
Bent u benieuwd naar deze toepassing en/of andere domotica mogelijkheden en oplossingen,
dan kunt u met uw vragen en/of opmerkingen terecht via onze email info@veuger.nl of
telefonisch tijdens kantooruren op nummer 0299 667166.
Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Garantie: 2 jaar op onderdelen en installatie.(batterij(en) uitgezonderd)
Levensduur batterij(en): ca. 5 jaar bij 10 schakelingen per dag.
Met vriendelijke groet,
Jan Veuger

