Smart dubbel strömställare, bas, 2 x 10 A (totalt maks.
16 A),71 x 71 mm, skruvfixering, Zigbee®

552-72112
E-Nr.:1711690
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Den dubbla smarta Zigbee®-strömställaren har två reläkontakter som kan styra belysning. Den innehåller
en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home
Control.
Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med två utbyggnadsterminaler så att den enkelt i kombination med en vanlig tryckknapp kan ersätta en trapp- eller korsbrytare. Den
anslutna dubbla strömställaren kan omkoppla sina egna kontakter.
Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control blir det möjligt att konfigurera ytterligare
funktioner med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Till exempel kan du lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.
Det går att koppla från kontrollen från de inbyggda kontakterna. På så sätt har man fullständig flexibilitet att
konfigurera den strömställande kontakten och kontrollerna oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

Tekniska data
Smart dubbel strömställare, bas, 2 x 10 A (totalt maks. 16 A),71 x 71 mm, skruvfixering, Zigbee®.
• strömförsörjning: 230 V AC
• monteringsmetod: Zigbee® 3.0, 2.4 GHz
• monteringshöjd: 110–120 cm
• ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara eller Niko Home App (kräver
trådlös gateway 552-00001)
• maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 30 m
• arbetsfrekvens: 2.4GHz
• maximal frekvenseffekt: 10 dBm
• LED-färg: vit
• kapslingsklass: IP20
• infällningsdjup: 40 mm
• omgivningstemperatur: 0–40 °C
• Maximalt antal installationer: 50 anslutna Zigbee®-enheter
• märkning: CE
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• LED-färg: vit
• Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
• Maximal radiofrekvenseffekt: 10 dBm
• Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
• Kapslingsklass: IP20
• Kapslingsklass: IP20
• Nödvändig typ av infälld dosa
– djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
– klo-/skruvfixering: 60 mm
– dosans inre diameter: 60 mm
– flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
– flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm

• Fixeringsmetod
– med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
• Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
– horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
– horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
– extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
• Anslutningsklämmor
– 2 x 1,5 mm² per anslutningsterminal
• Mått: 73 x 73 x 39.7 mm
• Vikt: 70 g
• Märkning: CE
10 A
250 Vac

Dimensioner
min. 40 mm
29.5 mm
170-00000
552-721X2
PROG
PROG

39.2 mm

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

73 mm

MAC:
551-721x1
75:F5.00:D0:00:00:04:45

05321

73 mm
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38.6 mm

