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Ingebouwde mini-hoofdschakelaar
#71230

Ingebouwde mini-hoofdschakelaar om een bestaand stopcontact draadloos bedienbaar te maken (max. 3500 watt)

Eigenschappen
• Draadloos schakelen van bestaande stopcontacten
• Kan eenvoudig achter een bestaand stopcontact worden

geplaatst
• Fraaie, onzichtbare oplossing
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 3500 watt

Wat zit er in de verpakking
• Ingebouwde mini-hoofdschakelaar
• Handleiding

Systeem vereisten
• Stopcontact binnenshuis
• Trust Smart Home-zender



AWS-3500S Mini Build-in Mains Switch

Publicatie datum: 05-06-2020 Artikelnummer: 71230
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/71230
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439712308
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/71230/materials

Aansluiten en bedienen
Deze ingebouwde mini-hoofdschakelaar AWS-3500s van Trust
is ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken. Installeer
de schakelaar achter een bestaand stopcontact, sluit uw lamp
of een ander apparaat aan op het stopcontact en u kunt al uw
lampen en apparaten tot maximaal 3500 watt bedienen. En
dat vanuit uw luie stoel!   Als u deze ontvanger draadloos wilt
bedienen, kunt u deze combineren met een brede reeks
zenders uit de Start Line (433 MHz) van Trust Smart Home. U
hebt veel mogelijkheden, aangezien de ingebouwde
schakelaar op maar liefst 32 zenders kan worden
aangesloten. Gebruik bijvoorbeeld de
AYCT-102-afstandsbediening om de stopcontactschakelaar
afzonderlijk te bedienen of om meerdere schakelaars
tegelijkertijd te bedienen. Of sluit de stopcontactschakelaar
aan op een deursensor, zoals de ALMST-2000 magnetische
contactsensor, zodat uw verlichting wordt ingeschakeld
wanneer u op die donkere zolder komt. Deze ingebouwde
schakelaar biedt u de mogelijkheid om uw huis intelligent te
maken.

Eindeloze mogelijkheden
Wilt u nog meer mogelijkheden? Verbind de ingebouwde
voedingsschakelaar met de gratis Trust Smart Home-app met
behulp van het ICS-2000-bedieningsstation en u kunt uw
verlichting of andere apparaten bedienen via uw telefoon of
tablet, waar in de wereld u zich ook bevindt: u hebt de
afstandsbediening voor de verlichting in uw broekzak!

Slim en veilig ontwerp
De schakelaar kan in een stopcontact in uw huis worden
geplaatst en het compacte design zorgt ervoor dat het
apparaat eenvoudig achter een bestaand stopcontact kan
worden gemonteerd. Een nette en onzichtbare oplossing voor
draadloze bediening! Dankzij het draadloze bereik van 50
meter binnenshuis kan de schakelaar overal in huis worden
gebruikt.
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ALGEMEEN
Application Indoor Height of main product

(in mm)
39 mm

Width of main product
(in mm)

40.56 mm Depth of main product
(in mm)

15.06 mm

Weight of main unit 35 g

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

BUILD-IN
Intended installation Build-in Possible to connect

traditional wall socket
True

Possible to connect
traditional wall switch

False Required electrical
power wires

220V, Null

Supports stairwell
circuit

False

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

OUTPUT
Number of power output
channels

1 Power output True

Output voltage 230 Max power per
supported lamp/device
type

3500W

Total max output power
(W)

3500 Watt

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range 50 m
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1
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