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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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GARANTI - DIN SIKKERHET2 år

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.

PRODUKTINFO Aeotec WallMote Quad

FUNKSJONER
• Batteridrevet bryter
• Støtter 9 assosiasjonsgrupper 
• LED-diode indikerer valgt modus og batteristatus
• Fungerer som en scenekontroller
• Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
• Magnetisk feste
• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
• Firmware oppdatering (OTA)

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4 MHz

Spenning Lithium batteri 3,7V - 640mAh

Micro-USB 5V DC max 1A

Trykknapper 4 stk

Omgivelsestemperatur 0°C - 40°C

Rekkevidde Inntil 30 meter 

(avhengig av bygningsmasse)

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxBxH)  76 x 76 x 11mm 

Type ZW130

Sertifisering       Z-Wave Plus

            CE

           

GARANTI
2 år

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK. 

45 124 28 Aeotec WallMote Quad  - batteridrevet bryter 639,00

AEOTEC  
WALLMOTE QUAD
- Bryter 

Aeotec WallMote Quad er  

en batteridrevet bryter 

som kan monteres direkte 

på veggen. Enheten har 

en bakplate som kan 

festes på veggen og selve  

bryteren holdes fast ved 

en magnet. Den har 4 

touch-knapper som lar 

deg kontrollere Z-Wave-

enheter i hjemmet 

ditt gjennom å berøre 

knappene på ulike måter.

Bryteren har et tidsriktig 

design som passer i de 

fleste miljøer.

Overflaten har RGB LED-

lys mellom knappene som  

indikerer hvilke handlinger som er valgt. Krysset lyser 

opp når man fører hånden inntil enheten. I tillegg har  

enheten berøringslyd og vibrasjon for å bekrefte dine valg.
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EL-NR. PRODUKT

45 124 28 Aeotec WallMote Quad  - batteridrevet bryter

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.
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