De slimme schakelaar bevat twee schakelcontacten van elk 10 A (totaal max. 16 A) om de
verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die werkt volgens het Easywave
protocol. Indien gewenst, kunnen extra bedieningen worden toegevoegd. Dit kunnen zowel klassiek
bedrade drukknoppen zijn als draadloze bedieningen volgens het Easywave protocol. Op die
manier vervangt hij moeiteloos elke klassieke enkelvoudige-, wissel- of kruisschakeling. De slimme
schakelaar leent zich bij gevolg uitermate voor renovatieprojecten of geklasseerde interieurs waar
hak- of breekwerk te vermijden is. Let op, de enige voorwaarde voor het gebruik van de slimme
schakelaar is dat de nulgeleider aanwezig is in de inbouwdoos waar de slimme schakelaar geplaatst
zal worden.
De slimme schakelaar kan niet alleen zijn eigen contact schakelen, maar ook andere ontvangers die
werken volgens het Easywave protocol.
Hij kan ook opgenomen worden in een sfeer/preset. Zo kan je met één druk op de knop alle
verlichting die in de sfeer/preset is opgenomen, schakelen.
Hij is voorzien van een feedbackled waarvan het gedrag kan aangepast worden aan de noden van
de gebruiker.
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Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Slimme tweevoudige schakelaar met RF-zender
en -ontvanger, 2 x 10 A (totaal max. 16 A)

410-00200
Slimme tweevoudige schakelaar, klauwbevestiging
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Mechanisme voor een slimme tweevoudige schakelaar, met klauwbevestiging. Een afwerkingsset en een afdekplaat in een kleur naar keuze moet
afzonderlijk besteld worden.

Slimme tweevoudige schakelaar, klauwbevestiging. Bij het bevestigen in een inbouwdoos met grijpvlakken maakt men gebruik van klauwen die
opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz2 of sleuf 1 x 5,5 mm). De klauwen, die een ingrijpdiepte van 23,5 mm
hebben, keren volledig terug bij het losschroeven. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is na het snijden verzinkt op alle zijden, ook
op de snijzijden. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwraam 4 inloopsleuven voor bevestiging in inbouwdozen met schroeven. Deze
inloopsleuven hebben een schroefgat van 7 mm. Voor montage op panelen is het inbouwraam voorzien van 4 schroefgaten (aangeduid met een
schroefsymbool) met een diameter van 3 mm. Het midden van het inbouwraam is, zowel in horizontale als in verticale richting, aangeduid (krijtlijn,
laser …) zodat de montage van één of meerdere mechanismes vlot en eenvoudig kan verlopen. Aan de rechter- en linkerzijde heeft de sokkel omhooggeplooide zwaluwstaarten waardoor horizontaal koppelen van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooide randen aan
de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid. Je kunt de sokkels verticaal koppelen met een
centerafstand van 60 x 71 mm door ze in elkaar te schuiven. Ze vergrendelen zich automatisch. Voor het horizontaal koppelen van sokkels met een
centerafstand 71 mm, is de sokkel onderaan voorzien van twee voorgevormde lipjes. Door deze lipjes naar beneden te plooien over een afstand
van 1 mm, steunt deze perfect op de onderste en is de centerafstand van 71 mm gewaarborgd.
• Ledkleur: wit
• Beschermingsgraad: IP20
• Inbouwdiepte: 29,5 mm
• Afmetingen (HxBxD): 70 x 70 x 42 mm
• Markering: CE
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