Smart stmievač obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysielač a prijímač,
ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home
Control.
Tento smart stmievač 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 stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.
S pridaným bezdrôtovým 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.
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Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový

Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový
Smart stmievač obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať
so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.
Tento smart stmievač 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 stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.
S pridaným bezdrôtovým 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.
• Zdroj napájania: 230 Vac
• Protokol: vlastný
• Spôsob montáže: montáž na stenu
• Montážna výška: 110 – 120 cm
• Upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control
(vyžaduje si smart hub 552-00001)
• Maximálny dosah (od spínača po smart hub): 30 m

• Prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
• Maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
• farba LED kontrolky: biela
• Stupeň ochrany: IP20
• Hĺbka zapustenia: 40 mm
• Označenie: CE

KOLÍSKA

100-31002

Počet kusov: 10

101-31002

Počet kusov: 10

102-31002

Počet kusov: 10

104-31002

Počet kusov: 10

121-31002

Počet kusov: 10

122-31002

Počet kusov: 10

123-31002

Počet kusov: 10

124-31002

Počet kusov: 10

154-31002

Počet kusov: 10

157-31002

Počet kusov: 10

161-31002

Počet kusov: 10
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Smart stmievač obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart
hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.
Tento smart stmievač 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 stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.
S pridaným bezdrôtovým 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.
Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový. Pri pripevňovaní do zápustnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Prístrojový spodok je na každej
strane vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x
71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť.
• Napájanie: 230 Vac
• Protokol: proprietárny
• 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
• Prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
• Maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
• Minimálna záťaž: 3 W
• Maximálna záťaž žiaroviek: 200 W
• Stupeň ochrany: IP20
• Rozmery (V x Š x H): 73 x 73 x 40 mm
• Certifikácia: CE
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