
• Gør det muligt at tænde og slukke for støvsugeren ved  
 anvendelse af batteridrevet værktøj.
•	 Visuel	alarm	ved	for	lavt	luftflow 
• Nem at anvende 
• Robust design
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RONDA® -WA Fjernbetjening og alarm

Fjernbetjening med alarm for  for RONDA® 200H Power og 
RONDA® 1800H Power.

Elværktøj, som kører på 230V netspænding, kan tilslut-
tes en støvsuger med stikkontakt, således at støvsuge-
ren tændes og slukkes med værktøjet. Det kan batteridre-
vet værktøj ikke, så enten skal man tænde og slukke for 
støvsugeren manuelt, hver gang man starter eller stopper 
værktøjet, eller også skal man lade støvsugeren køre konstant. 
 
RONDA® -WA fjernbetjening monteres på slangen i nærheden 
af   brugeren og gør det muligt hurtigt og nemt at tænde og sluk-
ke for støvsugeren efter behov. Fjernbetjeningen er desuden 
udstyret med en visuel alarm, der blinker rødt, hvis lufthastig-
heden i slangen bliver lavere end de foreskrevne 20 m/s. Hvis 
brugeren ikke hører støvsugerens akustiske alarm på grund af 
f.eks. maskinstøj og/eller høreværn, vil RONDA® -WA fjernbe-
tjeningen altså advare ham, når f.eks. opsamlingsposen skal 
skiftes, eller filteret skal renses. På den måde bidrager RONDA® 
-WA fjernbetjening med alarm til et godt og sikkert arbejdsmiljø. 
 
Alle RONDA® 200H Power og RONDA® 1800H Power fremstillet 
efter 1. januar 2022 er forberedt til fjernbetjeningen; dog skal der 
installeres et kommunikationsprint i motortoppen af   støvsugeren. 
Dette bestilles separat (varenr.: 80.31.0026).

Tekniske data

Rækkevidde, max*. .................................................................20 m
Dimensioner ......................................................... 39 x 75 x 21 mm
Vægt inkl. batterier ...................................................................60 g
Batterier .....................................................................2 x AAA 1,5 V

* Fjernbetjeningen skal fastgøres til slangen i umiddelbar nærhed af støvsugeren.
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Senest redigeret: 01/11/22

Standardtilbehør
1.  AAA 1,5 V batteries (2 stk)........................................81.76.0025
2.  Fastgørelsesring for Ø-32 mm slange ......................83.95.0120
3.  Fastgørelsesring for Ø-38 mm slange ......................83.95.0121
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Ekstra tilbehør
1.  Kommunikationsprint* ..............................................80.31.0026

* Må kun installeres af uddannet personale eller en V. Brøndum A/S forhandler eller  
reparationsværksted.
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