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Compacte draadloze stopcontactschakelaar
#71181

Compacte stopcontactschakelaar voor gebruik binnenshuis om lampen/apparaten draadloos in- en uit te schakelen
(maximaal 2300 watt)

Eigenschappen
• Kan binnenshuis in elk stopcontact worden gestoken
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 2300 watt
• Compact ontwerp dat nabije stopcontacten niet blokkeert
• Aansluiting met kinderbeveiliging

Wat zit er in de verpakking
• Compacte draadloze stopcontactschakelaar
• Handleiding

Systeem vereisten
• Stopcontact voor gebruik binnenshuis
• Trust Smart Home-zender
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Perfect gemak
Om deze ontvanger draadloos te bedienen, kunt u deze
combineren met een breed assortiment aan startlijnzenders
(343 MHz) van KlikAanKlikUit. Er zijn vele mogelijkheden
aangezien de schakelaar kan worden aangesloten op maar
liefst 32 zenders. Gebruik bijvoorbeeld de AYCT-102
afstandsbediening om de stopcontactschakelaar afzonderlijk
te bedienen of groepeer uw verlichting en stuur meerdere
stroomschakelaars tegelijkertijd aan. U kunt ook kiezen voor
de ICS-2000 voor bediening via de gratis Smart Home-app: u
heeft de lichtknop in uw broekzak!

Brede compatibiliteit
De stopcontactschakelaar werkt met alle verlichting en andere
apparaten tot 2300 watt. De installatie is heel eenvoudig: het
apparaat schakelt automatisch naar koppelingsmodus
gedurende 6 seconden wanneer de schakelaar wordt
ingeplugd. Druk op de aan- of uitknop op uw zender en u bent
klaar voor draadloze besturing. Ideaal voor die moeilijk te
bereiken stopcontacten!

Slim en veilig ontwerp
Met de kinderbeveiliging kunt u deze stopcontactschakelaar
veilig gebruiken in een huis vol kinderen. Het kan in elk
stopcontact binnen worden geplaatst en het compacte
ontwerp zorgt ervoor dat het uw andere stopcontacten niet
blokkeren. Het draadloze bereik binnen van 30 meter maakt
ze overal in huis bruikbaar. Verbind, leun achterover en
geniet!
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ALGEMEEN
Application Indoor Total weight 142 g

Weight of main unit 60 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

Input voltage of main
device

230 V

CONNECTIVITY
Cables included No Wireless range 40 m

OUTPUT
Output voltage 230

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

-105 dBM

CONTROL
Indicators Power on/off
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