Smart jednoduchý spínač, prístrojový spodok, 10 A,
71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami
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Smart jednoduchý spínač má spínací kontakt na spínanie osvetlenia. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré
dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.
Tento smart jednoduchý spínač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo striedavý prepínač.
Smart jednoduchý spínač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.
Po pripojení k bezdrôtovému smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné
funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú
scénu alebo funkciu všetko VYP.
Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste
spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle
od seba.

Technické údaje
Smart jednoduchý spínač, prístrojový spodok, 10 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami.
• Napájanie: 230 Vac (potrebné vodiče L + N)
• Spôsob montáže: montáž na stenu
• Montážna výška: 110 - 120 cm
• Zmena nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje Smart Hub 552-00001)
• Maximálny dosah (od spínača po Smart Hub): 30 m
• Komunikačný protokol: Easywave® #
• Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 6 dBm
• Prevádzková frekvencia: 0.8691 GHz
• Stupeň ochrany: IP20
• Montážny rám
– 1 mm hrubý kov
– zo všetkých strán pozinkovaný
– so 2 drážkami
• Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
– hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
– upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
– vnútorný priemer krabice: 60 mm
– horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
– vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
• Spôsob pripevnenia
– so skrutkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie
• Stredová vzdialenosť
– horizontálne spojenie a vertikálne spojeniese stredovou vzdialenosťou 71 mm
– na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky.
Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
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– extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
• Prierez vodičov
– až 2 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
• Prevádzková teplota: 0 – +40 °C
• Rozmery (V x Š x H): 73 x 73 x 40 mm
• Závažia: 70 g
• Certifikácia: CE
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