Niko lysdæmper til Hue-system Niko Original
cream
100-91004

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system.
Definer selv hvad hver trykknap skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér
stemningsindstillinger). Produktet inkludere betjeningstryk og ramme Niko Original cream. Philips Hue
Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.

Tekniske data
Niko lysdæmper til Hue-system Niko Original cream.
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
• Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
• RF-protokol: Zigbee (Grøn effekt)
• Monteringshøjde: 110 cm
• Temperatur (opbevaring / drift): -25 op til +65 °C
• Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C
• Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m
• Driftsfrekvens: 2,4 GHz (2402 til 2480 MHz)
• Antal konfigurerbare afbrydere: 4
• Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
• Maksimal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
• Konfiguration: Philips Hue-app
• Antenne: integreret antenne
• Kapslingsklasse: IP20
• Vægt: 43 g
• Batteri: no
• Godkendelse: CE
Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.
• Godkendelse: CE
Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), cream.
• Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kapslingsklasse: IP20
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Brandsikkerhed
– Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
– Centralpladens plasticdele er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Niko Original cream.
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• Simpel ramme til én afbryder.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Brandsikkerhed
– selvslukkende: overholder glødetrådstest på 650 °C
– halogenfri
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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