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Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. 
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.
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Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. 
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.
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PRODUKTINFO Aeotec Heavy Duty Smart Switch

FUNKSJONER
• Bryterrelé 40A
• Kontrollerer dine strømkrevende enheter, og skrur 

dem av og på manuelt eller via et ukesprogram
• Gir deg oversikt over strømforbruket til de tilkoblede  

enhetene i sanntid
• Kan brukes på enheter og innstallasjoner med strømstyrke  

på opptil 40A
•  Fungerer også som en signalforsterker
• For innendørs og utendørs bruk
• Strømmåling
• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
• Firmware oppdatering (OTA) 

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4 MHz

Spenning 230V  50/60H 

Maks belastning 40A (resistiv last)

Eget effektforbruk 1W i standby-modus

Omgivelsestemperatur 5°C - 40°C

Rekkevidde Inntil 150 meter

(avhengig av bygningsmasse)

IP-klasse IP 44

Størrelse (LxBxH) 130 x 118 x 35mm

Type ZW078-C

Sertifisering        Z-Wave Plus

             CE

           

GARANTI
2 år

Aeotec Heavy Duty Smart Switch gir deg full kontroll over dine 

strømkrevende enheter og installasjoner, enten manuelt eller 

via ukesprogram. Du kan umiddelbart spare penger gjennom 

å benytte enheten til å overvåke strømforbruket og skru av og 

på enhetene når det er ønskelig. Enheten kan rapportere  om 

strømforbruket, slik at du har full oversikt. 

Aeotec Heavy Duty Smart Switch kan brukes på produkter og 

installasjoner med strømstyrke på inntil 40A.

EL NR PRODUKT PRIS PR. STK.

45 123 89 Aeotec Heavy Duty Smart Switch - bryterrelé  40A 1.020,00

AEOTEC HEAVY  
DUTY SMART  
SWITCH  - Bryterrelé 40A
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EL NR PRODUKT

45 123 89 Aeotec Heavy Duty Smart Switch - bryterrelé  40A

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning. Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.


