
PRODUCTVOORDELEN

– Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
– Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in
– Eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via standaard stopcontact

PRODUCTKENMERKEN

– Bediening compatibel smart home-systeem, SMART+ Switch, SMART+ Switch Mini of aan / uit-knop op het apparaat
– Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A
– Functionaliteit hangt af van het gebruikte type besturing
– Netwerkprotocol: ZigBee LL 2.0

PRODUCTDATASHEET
SMART+ ZB PLUG EU
SMART+ Plug | SMART+ extensies

TOEPASSINGSGEBIEDEN

– Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in
compatibele smart home-systemen
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TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale spanning 220…240 V

Afmetingen

Product gewicht 131,00 g

Lengte 84,0 mm

Breedte 60,0 mm

Hoogte 60,0 mm

Kleuren & materialen

Kleur van het product Wit

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik -20…+40 °C

Aanvullende product data

Product opmerking High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by
switching the product on for five seconds and off for five seconds and
repeating this five times./Alternatively, press the reset button once for
ten seconds.

Vermogen

LIGHTIFY technologie ZigBee

Certificaten & normen

Type bescherming IP20

TECHNISCHE UITRUSTING

– Besturing via app vereist LIGHTIFY-systeem (app en gateway) of een ander compatibel Smart Home-systeem

PRODUCTDATASHEET
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being
accidentally switched on.
Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching
cycles.
Gebruik de SMART+ plug niet in combinatie met medische apparatuur.
To be connected to a B16A automatic circuit breaker

LOGISTIEKE DATA

Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte)

Volume Gewicht

4058075036239 SMART+ ZB PLUG EU Verzenddoos
4

211 mm x 167 mm x
141 mm

4.97 dm³ 989,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of
meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente
versie gebruikt.

PRODUCTDATASHEET
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