Smart motorbetjening, monteringsunderlag, 3 A, 71 x
71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®

552-72311

E-Nr.:34 17 814 022

års
garanti

Smart motorbetjening Zigbee® indeholder betjeningstaster til betjening af en 230V motor. Den indeholder
en sender og modtager, som kommunikerer trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.
Du kan bruge denne Smart motorbetjening til at udskifte en konventionel motorbetjening. Den smart motorstyring kan afbryde sine egne kontakter.
Ved tilføjelse af det trådløse smart-hub for Niko Home Control, er det muligt at konfigurere yderligere
funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. For eksempel bliver det muligt at tilføje
den til et scenarie eller en sluk alt-funktion.

Tekniske data
Smart motorbetjening, monteringsunderlag, 3 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®.
• Strømforsyning: 230 Vac
• Monteringsmetode: vægmontering
• Monteringshøjde: 110 - 120 cm
• Justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware eller Niko Home App (kræver smarthub 552-00001)
• Maksimal rækkevidde (fra smart switch til smart hub): 10 m
• Driftsfrekvens: 2.4GHz
• Maksimal frekvens-styrke: 10 dBm
• Belastning: 3 A
• LED-farve: hvid
• Kapslingsklasse: IP20
• Installationsdybde: 40 mm
• Maksimalt antal pr. Installation: 50 tilsluttede Zigbee®-enheder
• CE-mærket
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• LED farve: white
• Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
• Maksimal feltstyrke: 10 dBm
• Driftsfrekvens: 2.4 GHz
• Kapslingsklasse: IP20
• Kapslingsklasse: IP20
• Fastgørelsesmetode
– med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
• Midt-til-midt afstand
– horisontal kobling og vertikal kobling med akseaftsand 71 mm
– horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i
højre- og venstre side
– ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
• Tilslutningsklemmer
– op til 2 x 2,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
• Omgivelsestemperatur: 0 – +40 °C
• Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 39.7 mm

• Vægt: 70 g
• Godkendelse: CE
3A
250 Vac

Dimensioner
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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38.6 mm

