Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®
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Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať
Bluetooth® nízkoenergetické 2,4 GHz bezdrôtové prijímače, ktoré sa nachádzajú v tej istej miestnosti.
Napr. detektory prítomnosti a pohybu Niko s rozhraním Bluetooth® (série P48 a M48) alebo inteligentné
svietidlá s integrovanou technológiou Bluetooth®. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu na inštaláciu
a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Každé tlačidlo na stmievači môžete nakonfigurovať príslušnej smartfónovej aplikácie alebo softvéru pre systém inteligentného osvetlenia (napr. aplikácie Niko
detector tool, aplikácie Casambi, ovládacieho softvéru Xicato, samostatnej aplikácie SylSmart . ). Môžete
nakonfigurovať až štyri tlačidlá. Nie je potrebné vŕtať do stien ani ťahať káble. Tlačidlový stmievač je možné
namontovať v európskej krabice na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou
balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstranných lepiace pásky (súčasť balenia). Stredový
kryt a rámčeky musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmikoľvek
rámčekmi z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.

Technické údaje
Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®.
• Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm
• Napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
• RF protokol: Bluetooth® nízkoenergetické (BLE)
• Konfigurácia: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 and 3)
• Modulácia: Gaussian frequency-shift keying (GFSK) / 1 Mbps
• Prevádzková frekvencia: 2,4 GHZ (2402 až 2480 MHZ)
• Dátový tok: 1 Mbps
• Montážna výška: 110 cm
• Teplota (skladovacia / prevádzková) -25 °C až +65 °C
• Max. dosah (v interiéri): do 10 m
V závislosti od systému inteligentného osvetlenia môžete prijímač použiť aj ako relé a zväčšiť dosah
• Maximálny RF výkon: 0,4 dBm
• Anténa: integrovaná anténa
• Stupeň ochrany: IP20
• Označenie: CE
• Komunikačný protokol: Bluetooth® Low Energy
• Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 0.4 dBm
• Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
• Závažia: 25 g
• Certifikácia: CE
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