Geconnecteerde dimmer, sokkel, 3 – 200 W, 2-draads,
60 x 71 mm, klauwbevestiging

551-72201

jaar
garantie

De geconnecteerde dimmer bevat een dimcontact om verlichting te sturen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.
Je kunt de geconnecteerde dimmer gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien
van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of
kruisschakeling kan vervangen. De geconnecteerde dimmer kan zijn eigen contact schakelen.
Met de toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control is 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.
Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je de
volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van
elkaar te configureren.

Technische gegevens
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Geconnecteerde dimmer, sokkel, 3 – 200 W, 2-draads, 60 x 71 mm, klauwbevestiging.
• Voeding: 230 Vac (L- + N-draad vereist)
• Montage: muurmontage
• Montagehoogte: 110 - 120 cm
• Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub 552-00001)
• Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m
• Werkingsfrequentie: 869,05 Mhz
• Maximaal uitgezonden vermogen: 6 dBm
• Minimale belasting: 3 W
• Bevestigingswijze
– eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
– met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz2 of sleuf
1 x 5,5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
– ingrijpdiepte klauwen: 23,5 mm
– klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
• Centerafstand
– eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser..)
van het midden van het inbouwraam
– verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen
zich automatisch
– verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar
beneden te plooien over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand
gewaarborgd
– 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
• Beschermingsgraad: IP20
• Afmetingen (HxBxD): 71.5 x 73 x 40 mm
• Markering: CE
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