Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x
10 A (totaal max. 16 A), 71 x 71 mm, schroefbevestiging

551-72112

jaar
garantie

De geconnecteerde tweevoudige schakelaar beschikt over twee schakelcontacten om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kunnen communiceren met de draadloze slimme hub
voor Niko Home Control.
Je kunt de geconnecteerde tweevoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen.
Hij is voorzien van twee extensieklemmen zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel
eenvoudig wissel- of kruisschakelingen kan vervangen. De geconnecteerde tweevoudige schakelaar kan zijn
eigen contacten schakelen.
Na toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de
Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo is het mogelijk
om deze te koppelen in een sfeer of alles-uit functie en veel meer.
Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwde contacten. Op die manier heb je de
volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van
elkaar te configureren.

Technische gegevens
Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 71 x 71 mm, schroefbevestiging.
• 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
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• Ledkleur: wit
• Communicatieprotocol: Easywave #
• Maximaal radiofrequent vermogen: 6 dBm
• Werkfrequentie: 0.8691 GHz
• Beschermingsgraad: IP20
• Vereist type inbouwdoos
– diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
– klauw/schroefbevestiging: 60 mm
– binnendiameter doos: 60 mm
– meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
– meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm
• Bevestigingswijze
– met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
• Centerafstand
– horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
– 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

• Draadcapaciteit
– tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
• Omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
• Afmetingen (HxBxD): 71.5 x 73 x 40 mm
• Gewicht: 70 g
• Markering: CE
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