Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko
Intense anthracite
122-91004

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm
i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar).
Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta Niko Intense anthracite. Philips Hue Bridge v2 krävs
och ingår ej.

Tekniska data
Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Intense anthracite.
• Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
• Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
• RF-protokoll: Zigbee (grön ström)
• Monteringshöjd: 110 cm
• Temperatur (förvaring/drift): -25 °C till +65 °C
• Den maximala temperaturskillnaden mellan Nikos dimmer och en mottagare får inte överstiga 60 °C.
• Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
• Arbetsfrekvens: 2,4 GHz (2402 till 2480 MHz)
• Antal konfigurerbara strömställare: 4
• Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.
• Maximal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
• Konfiguration: Philips Hue-app
• Antenn: Integrerad antenn
• Kapslingsklass: IP20
• Vikt: 45.6 g
• Batteri: nej
• Märkning: CE
Bas för Niko-dimmer för Hue-systemet.
• Märkning: CE
Dubbel knapp, för trådlös dimmerbrytare (Hue®, Bluetooth®, EnOCean®, KNX®), anthracite.
• Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
• Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
• Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
• Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
• Brandsäkerhet
– Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådstest på 650 °C)
– Plastdelarna i centralplattan är halogenfria.
• Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
• Mått: 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
• Märkning: CE
1-facks ram Niko Original Niko Intense anthracite.
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• Enkel infällningsplatta för en brytare.
• Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
• Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
• Lack övre ram: Den övre ramen är lackad i antracit.
• Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat + ASA.
• Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
• Brandsäkerhet
– självsläckande: klarar ett glödtrådstest på 650 °C
– halogenfri
• Mått: 85 x 85 x 8.9 mm
• Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Märkning: CE
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