
1 / 2

SAB+ aktuator for Danfoss RAVL ventil Komplet
V.1.0 jan. 2021

SoftControl ApS

Vodskovvej 135, 9310 Vodskov

info@softcontrol.dk

Tlf. +45 70 25 78 50

SAB+ aktuator for Danfoss RAVL ventil Komplet

Varenr.: 1013

Opsætning af en EnOcean komponent

Thermokon SAB+ Batteriløs aktuator

Prisen er for software opsætning af enocean enheder som hver leveres med en unik 
ID. Denne ID skal sammenholdes med et sigende navn i den pågældende Clever-
House/EnergySystem installation hvor følgende er inkluderet i prisen:

• Komponent udpakkes og emballage bortskaffes

• Enocean ID noteres i et regneark til senere brug under installations opsætning

• Komponent gives et unikt ID som registreres på komponenten med dymo eller 
klistermærke. 

Batteriløs ventilaktuator fra Thermokon som kommunikerer via EnOcean.

Aktuatoren udnytter varmen i radiatoren til at oplade sit interne batteri.

Står radiatoren stille i en lang periode, så aktuatoren løber tør for strøm, er det 
muligt at oplade den via det indbyggede mikro-USB stik.

Pakkeløsningen indeholder komponenter og opsætningen 
af en trådløs SAB+ aktuator for en Danfoss RAVL ventil.
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Montering af trådløs aktuator
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Projektplan for EnOcean komponenter

Adaptor til Danfoss RAVL ventil Messing

Montering af trådløs aktuator

Prisen er for at projektere systemet i forhold til hvilken CleverHouse Pr controller 
de enkelte Enocean komponenter skal kodes med, hvor følgende er inkluderet i 
prisen:

• Udmåling af trådløsdæknings område

• Placerings tegning af Enocean komponenter

• Kørsel og køretid kommer udover

Messing adapter til radiatorventil, som passer til Danfoss RAVL. 25,5 mm med 4 
indsnit.

Til Danfoss RS2000 Z802.

Prisen er for montage og hjælpematerialer i form af kabler, samledåser, kabelkanal 
og samlemuffer. Software opsætning og indkøring er ikke inkluderet. Følgene er 
inkluderet i prisen:

• Motionering af pakdåse.

• Montering af aktuator.

• Montering af adaptor og ny pakdåse såfremt dette er påkrævet.
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