Smart Afstandsbediening | ZigBee | 4 Knoppen | Inclusief
Accu | Wit
General information

Sluit deze afstandsbediening met SmartLife aan via een
Zigbee-gateway (WIFIZBxxx), voor volledige controle over
je complete smart home, zonder je telefoon zelfs maar
aan te raken.
Elke knop kan worden geprogrammeerd om een
willekeurig aantal Nedis SmartLife-producten aan te
sluiten en deze niet alleen aan of uit te zetten, maar ook
een voorgeprogrammeerde helderheid in te stellen of zelfs
een heel scenario te starten of een automatisch proces in
of uit te schakelen. Elke knop kan zelfs worden
geprogrammeerd om zich op basis van de tijd van de dag
of de dag van de week anders te gedragen.
Dus of je deze afstandsbediening nu wilt gebruiken om je
alarmsysteem te regelen, je slimme lamp of je
airconditioning, indien het met de Nedis SmartLife-app
kan worden bediend, kun je het ook met deze
afstandsbediening bedienen.
De meegeleverde batterij (CR2032) gaat bij gemiddeld
gebruik een jaar mee en als je de bijbehorende sleutelbos
gebruikt, hoef je nooit meer naar de afstandsbediening te
zoeken.

Sales information
Order code:

ZBRC10WT

Product

Smart Afstandsbediening | ZigBee | 4

description:

Knoppen | Inclusief Accu | Wit

Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

Features

- Bedien elk Nedis SmartLife-apparaat door deze
afstandsbediening aan je Nedis ZigBee-gateway te
koppelen.
- 4 programmeerbare knoppen
- Inclusief batterij met een levensduur van 1 jaar (bij
gemiddeld gebruik)
- Directe reactie, geen waarneembare vertraging
- Optie om verschillende programma's voor verschillende
periodes in stellen

Specifications
Materiaal:

Kunststof

Kleur:

Wit/Zwart

Hoogte:

66 mm

Breedte:

34 mm

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

1

65 mm

30 mm

150 mm

60 g

100

265 mm

345 mm

360 mm

6260 g

Incl. batterijen:

1x CR2032

Aantal knoppen:

4

Bedrijfstemperatuur:

-10 - 50 °C

Signaalbereik:

30 m

Ingangsspanning:

3 VDC

Max. radiozendvermogen:

17 dBm

Versterking antenne:

2.5 dBi

Geschikt voor:

Zigbee

Frequentiebereik:

2412-2484 MHz

Programmeerbaar:

Yes

Max. batterijduur:

12 months

Package contents

Afstandsbediening
Snelstartgids

