
PRODUKTFÖRDELAR

– Integrerar konventionell elektrisk enhet i kompatibla smarta hem system
– Möjliggör byte av konventionella ljuskällor och andra elektriska enheter
– Enkel anslutning av elektriska enheter via standarduttag

PRODUKTEGENSKAPER

– Styrs via kompatibla smarta hem system, SMART+ Switch, SMART+ Switch Mini eller av/påknappen på enheten
– 1,5 m strömkabel för flexibel installation
– Fuktionaliteten beror på vilken typ av styrning som används
– Nätverksprotokoll: ZigBee LL 2.0
– Kapslingsklass: IP44

PRODUKTDATABLAD
SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU
SMART+ Outdoor Plug | Fjärrstyrt strömuttag för utomhusbruk

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

– Där icke-smarta produkter behöver integreras i kompatibla
smarta hem system

– Trädgårdar, balkonger och andra utomhusområden
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TEKNISKA DATA

Mått

produktvikt 695,00 g

Längd 144,0 mm

Bredd 98,0 mm

Höjd 120,0 mm

Färger & Material

Produktfärg Vit

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde -25…+45 °C

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning 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.

Användningsområden

Kompatibel smarta hem teknologi ZigBee

Certifikat och Standarder

Skyddstyp IP44

TEKNISK UTRUSTNING

– Styrning via app kräver LIGHTIFY (app och gateway) eller andra kompatibla smarta hem system
– Jordspett ingår för enkel placering i marken

PRODUKTDATABLAD
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Koppla bort enheter som genererar värme från elnätet, dvs. från SMART+ Outdoor Plug efter användning för att undvika att de slås på
av misstag
Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching
cycles.
Använd inte SMART+ Outdoor Plug i samband med medicinsk utrustning
Ansluts till en automatisk brytare (för UK max 13 A och för EU max 16 A)

LOGISTISKA DATA

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd x
bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4058075051058 SMART+ ZB
OUTDOOR PLUG EU

Transportförpackning
8

560 mm x 225 mm x
290 mm

36.54 dm³ 8028,00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

PRODUKTDATABLAD
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