Smart dvojitý spínač, prístrojový spodok, 2 x
10 A (celkovo max. 16 A), 71 x 71 mm, pripevnenie
skrutkami, Zigbee®
552-72112
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Smart dvojitý spínač Zigbee® má dva spínacie kontakty na spínanie osvetlenia. Obsahuje vysielač a prijímač,
ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať s bezdrôtovým smart hub z Niko Home Control.
Tento smart dvojitý spínač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený dvomi rozširujúcimi svorkami, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo krížový
prepínač. Smart dvojitý spínač môže spínať svoje vlastné kontakty.
Po tom, ako pridáte bezdrôtový smart hub pre Niko Home Control, bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Takto bude možné prepojiť ich so
svetelnou scénou alebo funkciou všetko VYP a ešte oveľa viac.
Ovládač môžete odpojiť od zabudovaných kontaktov. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste
spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle
od seba.

Technické údaje
Smart dvojitý spínač, prístrojový spodok, 2 x 10 A (celkovo max. 16 A), 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami,
Zigbee®.
• zdroj napájania: 230 Vac
• maximálna záťaž na 1 kanál: 10 A
• spôsob montáže: montáž na stenu
• montážna výška: 110 – 120 cm
• upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control alebo Niko Home App (vyžaduje si smart
hub 552-00001)
• maximálny dosah (od spínača po smart hub): 30 m
• farba LED kontrolky: biela
• hĺbka zapustenia: 40 mm
• Maximálny počet na inštaláciu: 50 pripojených zariadení Zigbee®
• Farba LED: white
• Komunikačný protokol: Zigbee® 3.0
• Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 10 dBm
• Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
• Stupeň ochrany: IP20
• Stupeň ochrany: IP20
• 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
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• 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
– extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
• Prierez vodičov
– 2 × 1,5 mm² na pripojovaciu svorku
• Rozmery (V x Š x H): 73 x 73 x 39.7 mm
• Závažia: 70 g
• Certifikácia: CE
10 A
250 Vac

Rozmery
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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