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Z-Wave og EnOcean basert smarthussentral. Den kobles til ditt hjemmenettverk, kjører
Futurehome programvare og sørger for kommunikasjon mellom støttede smarthus
produkter, Futurehome skytjenster og mobilapplikasjoner.

Listen over oppkoblede enheter vokser stadig, og inkluderer for eksempel løsninger innen
smart varme- og lysstyring, brann- og innbruddsalarmer og nøkkelfri dørlås.
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Startguide
Her følger en kort guide for å komme raskt i gang med førstegangsoppsett av ditt Futurehome.
Detaljerte og til enhver tid oppdaterte instruksjoner for oppsett: startguide.futurehome.no.
Liste over enheter støttet av Futurehome: produkter.futurehome.no.

1. Koble din Smarthub til strøm og hjemmenettverket med medfølgende
strøm- og nettverkskabel. Din Smarthub vil nå starte automatisk.
Oppstarten kan ta opp til 2 minutter.
2. Last ned Futurehome appen fra App Store eller Google Play og
logg deg inn i appen med din eksisterende Futurehome kundeproﬁl.
Hvis du ikke har en kan du opprette ny proﬁl i appen.

Strøm

Ethernet

3. Appen oppdager automatisk Smarthuben når begge er tilkoblet
samme lokalnett. Sørg derfor for at telefonen er tilkoblet ditt
WiFi nettverk når du setter opp systemet for første gang.
4. I appen, gå til: Oppsett, Rom og enheter for å begynne innlæring av nye produkter.
Se bruksanvisning til det enkelte produkt for innlæringsprosedyre.
Du ﬁnner ﬂere svar, og kan alltid kontakte oss på support.futurehome.no.

Futurehome AS
Skagen 27, 4006 Stavanger
support@futurehome.no | www.futurehome.no
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Smarthub
CUBE-1V0-EU

Z-Wave og EnOcean basert smarthus gateway.
Den tilkobles ditt hjemmenettverk, kjører Futurehome
programvare og sørger for kommunikasjon mellom støttede smarthusprodukter, Futurehomes skytjenster og mobilapplikasjoner.
Instruksjoner for oppsett: startguide.futurehome.no
Liste over støttede enheter: produkter.futurehome.no
GTIN-13: 7090038750025
Elnummer: 4544500

Spesiﬁkasjoner
Elektrisk
DC kontakt: 5VDC, 2,5A, rund; 2,1x5,5x10 mm senter positiv.
Strømforsyning: AC 230V 50/60Hz Inn, 5V 2,5A ut

Prosessor: ARM 11, 700MHz
Lagring: 4GB eMMC

Minne: 512MB
OS: Futurehome CubeOS 3
NO

Merkespenning: 5VDC
Merkestrøm: 2,5A
Eﬀektforbruk: 4,3W

Mekanisk
Dimensjon: (LxBxH) 105mm x 105mm x 32mm
Farge: RAL 9003 signalhvit
Overﬂate: VDI24

Mai 2017

Vekt: 152g
Materiale: ABS plastikk

Beskyttelsesgrad: IP20
Beskyttelsesklasse: III
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Driftsforhold
Driftstemperatur: 0-35℃
Driftmodus: kontinuerlig
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Kommunikasjonsprotokoller
EnOcean-Dolphin: 2-veis, 868MHz
Z-Wave: 2-veis, 868MHz
802.11n: (WiFi), Klargjort for WiFi-støtte i fremtidige programvareoppdateringer.

Tilkoblinger
Strøm: 5V DC, 2,5A, rund; 2.1x5.5x10 mm senter-positiv.
USB: 2x USB 2.0 - kun til Futurehome-kompatible utvidelser.
RJ45: 10/100Mb nettverk.
SMA: Ekstern antenne, ikke i bruk. Tilrettelagt for fremtidig utvidelse.

Knapper og signaler
Reset: Nullstill. (Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger kan kun gjøres fra Futurehome app).
Funksjon: Kun bruk av Futurehome servicepersonell i feilsøkingssammenheng.
Statuslys: Lilla: oppstart. Hvitt: normaldrift. Grønn: selvsjekk bestått. Rødt: selvsjekk ikke-bestått.

Reset
Funksjon
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Statuslys

USB
RJ45

SMA
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Strøm

Datablad - CUBE-1V0-EU

www.futurehome.no

2 av 6

Datablad - CUBE-1V0-EU

Sertiﬁseringer
Futurehome Smarthub CUBE-1V0-EU er i overenstemmelse med følgende europeiske direktiv:
DIRECTIVE 2011/65/EU (the RoHS Directive) DIRECTIVE 1999/5/EC (the R&TTE Directive)
DIRECTIVE 2011/65/EU (the RoHS Directive) DIRECTIVE 1999/5/EC (the R&TTE Directive)
Overenstemmelse er oppnåd ved å benytte følgende europeiske standarder: EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
EN 200 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Sikkerhet
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Viktige sikkerhetsinstrukser:
- Installer ikke Smarthuben i nærheten av eller inni enheter av metall, ei heller nær enheter
med elektromagnetisk støy.
- Installer ikke Smarthuben nær varmekilder som ovn, radiatorer eller lignende apparater
som kan forårsake støy (inkludert lydforsterkere).
- Koble kun godkjent Futurehome- utstyr til smarthuben.
- Smarthuben skal kun installeres og brukes innendørs.
Fare for elektrisk støt!
- Forandringer eller modiﬁkasjoner på dette produktet kan føre til funksjonsfeil og må
ikke forekomme!
- Benytt kun strømforsyningen som følger med produktet!
- Benytt ikke produktet nær vann. Må ikke utsettes for drypp eller søl fra vann eller
andre væsker.
- Rengjøres kun med tørr klut.
- Service skal kun utføres av kvaliﬁsert personell.
Koble ut nettverks og strømkabel ett av følgende skulle skje:
- Strømforsyning eller kabel er fysisk skadet.
- Du ønsker å rengjøre smarthuben.
- Smarthuben har blitt utsatt for regn, vann eller annen type fukt.
Gjenvinning:
Dette produktet består av materiale som kan gjenvinnes. Lever til godkjent gjenvinningsstasjon.
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Videre informasjon
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For videre informasjon om installasjon og bruk av Futurehome, dets programvare og tjenester,
produktoversikt, støttede enheter, API-tilgang og relatert informasjon, vennligst besøk
support.futurehome.no. Du kan også kontakte oss på support@futurehome.no.
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Ansvarsfraskrivelse og juridiske merknader
Innholdet i dette dokumentet er fortsatt under intern gjennomgang og skal formellt godkjennes.
Dette kan resultere i endringer eller tillegg. Futurehome gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått,
om nøyaktigheten av informasjonen i dette dokument.
Informasjon - Futurehome forbeholder seg retten til å gjøre endringer i informasjonen publisert i
dette dokumentet, inkludert og uten begrensning, tekniske spesiﬁkasjoner og produktbeskrivelser,
når som helst, og uten varsel. Dette dokument overgår og erstatter all tidligere informasjon utgitt
før denne publikasjon.
Egnethet til bruk - Futurehome er ikke tiltenkt, designet, godkjent eller egnet til bruk i medisinsk,
militært, bil-, ﬂy-, rom- eller livsnødvendig utstyr. Ei heller i systemer der svikt eller feil i et Futurehomeprodukt kan resultere i personskade, død eller alvorlig skade på miljø og eiendom. All bruk skjer i
disse tilfeller på eget ansvar.
Bruksområde - kunder er ansvarlige for installasjon, drift og bruk av systemet. Futurehome kan ikke
ansvarliggjøres for skader, kostnader eller problemer knyttet til feil installasjon eller bruk av kunde
eller en annen tredjepart.
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Opphavsrett og åndsverk - ingenting i dette dokumentet skal tolkes eller oppfattes som et forsøk
på å selge produkter som er opphavsbeskyttet, patentbeskyttet eller på andre måter beskyttet
etter til enhver tid gjeldende lover. Alle referanser til merker, produktnavn, tjenester og
varemerker tilhører deres respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdes. © Futurehome AS 2017.

Versjon 3.0

Apparater - apparatene som er beskrevet her, er kun til illustrasjonsformål. Futurehome gir ingen
garanti for at apparater/ utstyr kan kontrolleres og måles som angitt uten videre testing eller
modiﬁkasjon, med unntak av utstyr som er utrykkelig referert til med merkenavn eller type / modellnummer og listet som godkjent og testet til bruk med Futurehome.

NO

Begrenset garanti og ansvar - Futurehome kan under ingen omstendighet ansvarliggjøres for
indirekte, tilfeldige eller følgeskader (inkludert - uten unntak - tapt fortjenste, tapt besparelse,
driftsavbrudd eller annen kost relatert til fjerning eller utskifting av produkter). Uavhenging av
eventuelle skader som kunden måtte pådra seg av en eller annen grunn, skal Futurehomes
samlede og kumulative ansvar overfor kunden av prodktene som er beskrevet her, være
begrenset til vilkår og betingelser for kommersielt salg av Futurehome.
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