DRAADLOOS STARTSTOPSYSTEEM VOOR
STOFZUIGERS
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Radiogestuurde contactdoos en Cordless Control - het slimme duo voor elke stofzuiger
Cordless Control (CoCo) is de innovatieve zender die zowel op de stofzuigerslang als op het elektrisch
gereedschap kan worden aangesloten. Door middel van een vibratiesensor detecteert CoCo de bedrĳfsstatus van
het elektrisch gereedschap (ON/OFF) en schakelt de stofzuiger automatisch in of uit via een radiosignaal naar de
ontvanger (de radiogestuurde contactdoos). Optioneel kan de stofzuiger ook worden gestart door de zender
(CoCo) handmatig te bedienen.
Handiger wordt het niet.

Aansluiting tussen stofzuiger en contactdoos

CoCo - handmatig in te schakelen via
de inschakelknop

Het systeem kan met alle accu en/of electrische
gereedschappen gebruikt worden
Lange levensduur van de batterij, knoopcel tot 10.000 uur te
gebruiken met accu en/of elektrische gereedschappen
Kan worden gebruikt met elke stofzuiger
De koppeling van het gereedschap en de stofzuiger is
zeer eenvoudig
Handmatige- en automatische modus
Absoluut storingsvrije en betrouwbare verbinding
Signaalsnelheid van zender naar contactdoos in minder
dan 100 milliseconden
De zender is schokbestendig tot ca. 2 ton
De zender is waterdicht, UV-bestendig en
temperatuurbestendig van -18° tot +50°.

AAN/UIT

Draadloze verbinding van zender naar radiogestuurde
contactdoos van minstens 10 m (Onderbreking met
betonnen muur, anders meer)
Meegeleverde gummi bevestigingsbanden kunnen flexibel
worden gemonteerd (aan slang of elektrisch gereedschap)
Artikel-Nr. 453644 - EAN 4011240453644
Leveringsomvang:
Zender (CoCo), radiogestuurde contactdoos (EU-versie, landversies op
aanvraag), 3 x bevestigingsband (10,5 cm / 13,5 cm / 24,5 cm)
voor bevestiging aan slang of elektrisch gereedschap

www.Starmix.nl

CoCo - Automatische modus AAN/UIT via
trillingen op de Powertool of de slang

