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 Applicaties

De VC3036 en de PC4036 zijn inbouwbare 
volumeregelaars van AUDAC. Ze zijn compatibel 
met AUDAC, Niko, bTicino en standaard U40 
installatie materialen. Beschikbaar in zwart (/B) 
en wit (/W).

Het volume is instelbaar met een draaibare 
knop in 10 stappen van 3dB met een maximale 
vermogenhandeling van 36W.

Een ingebouwde relais maakt het mogelijk 
om prioriteitscircuits te regelen tussen de 
verschillende regelaars.

Omwille van het slimme en moderne ontwerp 
vallen deze programma selectoren amper op in 
elke omgeving of interieur.

De constructie van de VC3036 en VC4036 
zijn gemaakt van stevig ABS materiaal en 
daardoor bruikbaar voor grote projecten in 
industriele gebouwen alsook voor standaard 
installaties  zoals huisautomatisering. 
 
De verbinding wordt gemaakt doormiddel van 
schroefklemmen op de achterzijde van het 
toestel;

De associerende afdekplaat voor de VC3036 zijn 
de AUDAC CP45CF welke ook afzonderlijk te 
verkrijgen zijn. 
De VC4036 s ontworpen om gebruikt te worden in 
combinatie met de bTicino afdekplaten.

VC3036/4036
P r o g r a m m a r e g e l a a r

PRODUCT SPECIFICATIES
Afmetingen (B x H x D) 45mm x 45mm x 60mm (VC3036)

43mm x 43mm x 60mm (VC4036)
Netto gewicht 150g
Behuizing ABS
Montering AUDAC / NIKO / LEgrand (VC3036)

bTicino (VC4036)
< 0.1%

Kleur Wit( RAL9010)  - VC3036/W
Wit( RAL9010)  - VC4036/W

Ingangsgevoeligheid lijningang Zwart (RAL9005)  - VC3036/B
Zwart (RAL9005)  - VC4036/B

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

Maximale vermogen 36W
Nominale vermogen 36W
Maximale werkspanning 100V
Verzwakking 9 x 3dB
Relais 24V - 25mA
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 150 g - 0.000259 Cbm
Accesoires CP45CF1 Cover frame

CP45CF2 Cover frame

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- Flexibel systeem
- Compatibel met Niko, Legrand, bTicino
- 36W vermogen regeling
- 10 stappen van 3dB
- Ingebouwde relais voor prioriteitssignalen 
- Slim design
- Valt niet op in de omgeving
- Eenvoudige installatie

- Privé woningen
- industriele gebouwen
- Bureau’s


