Geconnecteerde motorbediening, sokkel, 3 A,71 x
71 mm, schroefbevestiging, Zigbee®

552-72311

jaar
garantie

De geconnecteerde Zigbee® motorbediening bevat een schakelcontact om een 230V-gestuurde motor
te bedienen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos communiceren met de draadloze draadloze
slimme hub voor Niko Home Control.
Je kunt de geconnecteerde motorbediening gebruiken om een klassieke motorbediening te vervangen. De
geconnecteerde motorbediening kan zijn eigen contacten schakelen.
Met de toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met
de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo wordt het
bijvoorbeeld mogelijk om deze toe te voegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.

Technische gegevens
Geconnecteerde motorbediening, sokkel, 3 A,71 x 71 mm, schroefbevestiging, Zigbee®.
• Voeding: 230 Vac
• Montage: muurmontage
• Montagehoogte: 110 - 120 cm
• Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home App (vereist smart hub
552-00001)
• Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 10 m
• Belasting 3 A
• Ledkleur: wit
• Inbouwdiepte: 40 mm
• Maximum aantal per installatie: 50 geconnecteerde Zigbee® toestellen
• Functie: motorbediening
• Ledkleur: wit
• Communicatieprotocol: Zigbee® 3.0
• Maximaal radiofrequent vermogen: 10 dBm
• Werkfrequentie: 2.4 GHz
• Beschermingsgraad: IP20
• Beschermingsgraad: IP20
• Bevestigingswijze
– met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
• Centerafstand
– horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
– horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooide zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
– extra robuustheid door omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting
naar binnen toe
• Draadcapaciteit
– tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
• Omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
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• Afmetingen (HxBxD): 73 x 73 x 39.7 mm
• Gewicht: 70 g
• Markering: CE
3A
250 Vac

Afmetingen
min. 40 mm
29.5 mm
170-00000
552-723X1
PROG
PROG

39.2 mm

551-721x1

INSTALL CODE:
D567 E9B5 C034
D368 E04E E9B5
C034 D368 E04E

73 mm

MAC:
75:F5.00:D0:00:00:04:45

05321

73 mm
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