Smart dimmerkontroll, bas, 3 - 200 W, 2-trådig, 71 x
71 mm, skruvfixering

551-72211
E-Nr.:1711629
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Den smarta dimmerkontrollen har en dimmerutgång för att styra belysningen. Dimmerkontrollen innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home
Control.
Den smarta dimmerkontrollen kan ersätta en vanlig strömställare eller dimmer. Den är utrustad med en
ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trappeller korskoppling. Den smarta dimmerkontrollen kan styra sin egen utgång.
Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare
funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till dimmerutgången i en stämning eller allt av-funktion.
Det går att koppla från trycket från den inbyggda dimmerutgången. På så sätt har man fullständig flexibilitet
att konfigurera trycket och dimmerutgången oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

Tekniska data
Smart dimmerkontroll, bas, 3 - 200 W, 2-trådig, 71 x 71 mm, skruvfixering.
• Strömförsörjning: 230 V AC (L + N-tråd krävs)
• Monteringsmetod: väggmontering
• Monteringshöjd: 110–120 cm
• Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara
(kräver smart hubb 552-00001)
• Maximal räckvidd (från strömställare till smart hubb): 30 m
• Lägsta belastning: 3 W
• Fixeringsmetod
– med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
• Anslutningsklämmor
– upp till 2 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
• Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
– horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
– horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och
höger sida
– extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
• Kapslingsklass: IP20
• Mått: 71.5 x 73 x 40 mm
• Märkning: CE
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