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Elnummer:   4500992 
Beskrivelse:  SmarthusStikk 2x16A innfelt ZigBee PH 
Varenummer: Co004 
EAN:   7070746014909 
Pakkestørrelse: 1stk. 
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Produktbeskrivelse: 
Connecte SmarthusStikk innfelte stikkontakter er tilpasset norske veggbokser og 
installasjonssytemer. SmarthusStikk finnes i både polarhvit og i sort utgave. Dette 
gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle kontakter til smarte kontakter. 
SmarthusStikk er ideell for både private hjem og kontorer. 
SmarthusStikk følger standarden ZigBee 3.0 og kan benyttes i de fleste 
smarthussystmer som f.eks. Google Home. 
Gjennom automasjoner kan trykknappen brukes til formål som for eksempel 
tidsstyring eller som en vanlig av og på knapp. SmarthusStikk måler 
strømstyrken og kan benyttes til for automatisk styring av Smarthussystemer. 
SmarthusStikk lavtbyggende er en dobbelt stikkontakt hvor den ene brønnen 
kan styres trådløst eller med trykknapp. SmarthusStikk følger ZigBee 3.0 og 
fungerer som en signalforsterker i ZigBee nettverket. Med SmarthusStikk 
installert i boligen får du god ZigBee dekning i hele huset. 
 
Type 
 

• 16A dobbel schuko. jordet 
• 1 utgang med styring og 

strømmåling 
• Innfelt for enkel veggboks 
• Trykknapp for innparing 

statusindikasjon og manuell 
betjening 

• Halogenfritt  
• Festering i stål 
• Heiseklemmer i messing 
• Kapslingsklasse IP20 
• Hullavstand i festering 60mm 

 
Sikring 
 

• Forankoblet vern, maks 16A 
• Innebygget elektronisk 

strømsikring og automatisk cut-
off ved overbelastning 

• Termisk sikring for kritisk 
overoppheting 

• Barnevern 
• Maks belastning: 16A / 3600W 

resistiv 
 

 

Klemmer 
 

• Skruterminaler med 
heiseklemmer i messing, to 
spalter 

• Klemmer med to spalter, én leder 
per spalte med maksimalt 
tverrsnitt på 2,5mm² (NEK 502) 

• Ved to ledninger i samme 
klemme skal disse være av 
samme tverrsnitt (NEK 502) 

• Entrådet PR / flertrådet PN 
(Klasse 1, 2 NEK EN 60228) 

• Maksimalt moment 1,2 Nm (NEK 
502) 

 
Funksjoner 
 

• Av/på automatisk eller manuell 
• Timerfunksjon 
• Nedtelling 
• Strømmåling 
• Minne for status etter strømbrudd 
• Automasjoner skybasert 
 

Protokoll 
 

• ZigBee 3.0 
• Tuya 
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