RF Smart Inbouwschakelaar | Dimbaar | 40 W - 300 W

General information

Plaats deze Nedis® ingebouwde RF smart switch in het
stroomcircuit van een bedrade installatie die op het
lichtnet werkt om de aangesloten lichtbronnen op afstand
te dimmen. Hij is ontworpen om in een Europese
standaard installatiedoos van 70 mm te passen en heeft
een inbouwdiepte van slechts 31,5 mm.
Eenvoudig in te stellen
Het koppelen van de stekker om apparaten aan te
schakelen of ze te verbinden met een afstandsbediening
(RFWS20WT / RFWS10WT / RFRC410WT / RFRC220WT)
regel je met één druk op de knop. Een ontvanger slaat tot
5 verschillende afstandsbedieningen op.
Geschiktheid en dimbare RF-ontvangers
Ondersteunt alle aan/uit- en dimbare ontvangers en werkt
met bijna alle bestaande 433.92MHz-systemen, ongeacht
het merk. Let op: Deze smart switch werkt niet met LED
lampen.

Features

Sales information

• Te gebruiken als zelfstandig werkend product of
eenvoudig te verbinden met andere Nedis® smart RFproducten
• Geschikt voor bediening op afstand - voor eenvoudig
bedienen van apparaten

Order code:

RFPSD110WT

Product

RF Smart Inbouwschakelaar | Dimbaar

description:

| 40 W - 300 W

Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

Quantity

LxWxH (mm)

• Slim design - designed to fit in a 70-mm European
standard installation box
• Werkt met de meeste bestaande 433.92MHz-systemen,
ongeacht het merk
• Deze switch werkt niet met LED lampen

Specifications
Kleur:

Wit

Aantal ingangen:

1

Aantal uitgangen:

1

Bedrijfstemperatuur:

-10 - 40 °C

Draadloze technologie:

433 MHz

Type smart verlichting:

Dimmer Modules

Maximaal uitgangsvermogen:

300 W / 60 W

Max. radiozendvermogen:

10 dBm

Ingangsspanning:

100 - 240 VAC 50 Hz

Weight

1

60 mm

130 mm

110 mm

125 g

40

270 mm

365 mm

450 mm

5700 g

Materiaal:

ABS+

App beschikbaar voor:

No App

RF Protocol:

(EV)1527

Frequentiebereik:

433.77 - 434.07 MHz

Geschikte lichtbronnen:

Incandescent / Energy
saving

RF Smart Inbouwschakelaar | Dimbaar | 40 W - 300 W

Package contents

Smart schakelaar
Snelstartgids

