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Internet Control Station ICS-2000
#71110

De perfecte oplossing om uw huis draadloos te beheren en te bewaken voor ultiem comfort en ultieme beveiliging

Eigenschappen
• Bedien uw lampen en apparaten met uw smartphone/tablet
• Bewaak uw huis met sensoren en ontvang pushmeldingen op

uw smartphone/tablet
• Programmeer timers voor apparaten/situaties (inclusief

herkenning van zonsopkomst/-ondergang)
• Stel verschillende scenario's en timers in met de intuïtieve

regelbewerking en automatiseer uw lampen, jaloezieën,
enzovoort

• Gratis app voor iPads, iPhones en Android-tablets en
-smartphones

• Alle gezinsleden kunnen hun mobiele apparaat aansluiten

Wat zit er in de verpakking
• Octopus control station
• Voedingsadapter
• LAN-/netwerkkabel
• P1-kabel (werkt met slimme energiemeters

met DSMR en P1-aansluiting)
• Nederlandse gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Compatibel met alle Trust Smart Home-producten met het automatische

codesysteem. Deze zijn te herkennen aan de letter A aan het begin van de
productnaam (zoals AYCT-102). Incompatibel met: EML-1000

• Trust Smart Home Zigbee-verlichting en -apparaten of andere Zigbee-apparaten,
zoals Philips Hue

• Smartphone/tablet met iOS 9+ of Android 4.0+
• Internetverbinding via router/modem
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Optimaliseer je draadloos bereik
Zorg voor een optimaal draadloos Zigbee bereik door jouw
control station te plaatsen in dezelfde ruimte waar je Zigbee
lampen zich bevinden; bijvoorbeeld in de woonkamer. Houd
voldoende afstand van muren, metalen objecten/buizen en
andere apparaten zoals routers, draadloze vaste telefoons,
babyfoons en Bluetooth apparaten.

Draadloze bediening & beveiliging van uw huis
Ervaar een gevoel van ultiem comfort en veiligheid! Met het
ICS-2000 Control Station bedient u al uw Trust Smart Home
producten* met uw smartphone of tablet, overal ter wereld!
Houd thuis een oogje in het zeil met sensors en een
IP-camera en ontvang push notificaties op je telefoon. Plezier
in huis met gekleurd licht! Decoreer je huis met gekleurde
lampen of creëer de perfecte atmosfeer met dimbare en
kleur-instelbare lampen. Breid je systeem uit, precies zoals jij
dat wilt met de Zigbee producten van Trust Smart Home.
Verbind jouw Trust Smart Home producten met de
Internationale Amazon Echo, Google Assistant of met Siri
Shortcuts. Maak je Trust Smart Home producten nog slimmer
met de gratis Olisto -app.

Scenario’s & regels
Programmeer zelf gewenste combinaties van acties die u met
één druk op de knop kunt in- of uitschakelen. Zo kunt u
bijvoorbeeld een ‘relax scene’ aanmaken waarbij de lampen in
uw woonkamer 50% gedimd worden en de gordijnen
dichtgaan. Of gebruik regels om acties uit te laten voeren bij
een bepaalde trigger. Laat bijvoorbeeld bij beweging de
deurbel afgaan of het licht aangaan wanneer een raam wordt
geopend. U kunt hier zelfs een melding van krijgen op uw
smartphone of tablet. Zo kunt u snel handelen bij ongewenst
bezoek. Verlichting automatiseren Met de ICS-2000 wekt u
eenvoudig de indruk dat u ’s avonds altijd thuis bent. Zo kunt
u met behulp van timers uw verlichting op een vast tijdstip in-
en uitschakelen of afstemmen op de zonsopkomst/
zonsondergang. Zo kunt u met een gerust gevoel de deur
uitgaan.
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Eenvoudig te installeren
Verbindt de ICS-2000 met uw modem/router via de
bijgeleverde netwerkkabel en download de gratis Trust Smart
Home app op uw iPhone, Android smartphone of tablet.
Creëer naar wens maximaal 16 kamers (bv.
woonkamer/badkamer/tuin etc.) en voeg maar liefst 200 Trust
Smart Home ontvangers toe. Zo kunt u ook op kamerniveau
timers, scenes of regels instellen.

Wereldwijde & veilige bediening
Aangezien de ICS-2000 verbonden is met het internet, kunt u
uw lampen/apparaten overal ter wereld bedienen. De
ICS-2000 is eenvoudig te bedienen met meerdere
smartphones of tablets, zo kunnen alle gezinsleden het
systeem bedienen. Het systeem werkt op basis van beveiligde
communicatie (AES-128 en SSL) waardoor optimale beveiliging
wordt gegarandeerd.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

33 mm Width of main product
(in mm)

127 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm Total weight 586 g

INPUT
Power source Wall socket

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

5 V

EMBEDDED
RAM Memory size 3 MB Internal Flash Memory

size
256 kB

CONTROL
Controls On/off Indicators Power on/off

CONNECTIVITY
Wireless protocols Zigbee Wireless range 120 m
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT TOP 1 PRODUCT BOTTOM 1 PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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