Langatonta sekä johdollista valaistuksen ohjausta
Plejd tuotteiden asennus tapahtuu samalla tavalla kuin perinteinen tuote eli koje-, tai jakorasiaan sekä DIN-kiskoon
ja käyttö-, ja ohjausjännite on 230V AC. Jokaisessa rasiatuotteessamme on kaksi sisääntuloa, johon voit kytkeä
painikkeen, liiketunnistimen tai kytkimen. Kaikki rasiatuotteemme yhdistyvät toisiinsa Bluetooth tekniikalla ja ne
rakentavat automaattisesti mesh-verkon, joka takaa hyvän kantaman.
Alla pari esimerkkiä kuinka rakennat helposti langattoman ratkaisun. Muista kuitenkin, että jokainen
rasiatuotteemme linkittyy toisiinsa, jolloin voit ohjata mitä tahansa valaisinryhmää halutusta kytkimestä.
Langaton himmennys, yksi valaistusryhmä

SNRO. 26 189 00 sekä SNRO. 26 189 06 tai 26 189 47

Langaton himmennys, kaksi ryhmää

SNRO. 26 189 01 sekä SNRO. 26 189 06 tai 26 189 47

Toukokuun kampanjan mainiot tuotteet alasvalojen ohjauksiin:

Rasiahimmennin

Kaksoishimmennin

DIM-01 SNRO. 26 189 00

DIM-02 SNRO. 26 189 01

Yleiskäyttöinen himmennin kahdella erillisellä tulolla.
Rasiahimmennintä voidaan ohjata langattomasti
sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.
• Enintään 300 VA.
• Kaksi tuloa palautusjousipainikkeella ja/tai
liiketunnistin, kytkin.
• Säädettävä vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
• Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
• Skenaariot mobiililaitetta, tablet-tietokonetta ja
painikeohjausta varten.
• Kahden painiketulon ansiosta voidaan liittää esimerkiksi
kaksoiskytkimeen Plejd-järjestelmän muiden tuotteiden
langatonta ohjausta varten.

Kaksikanavainen yleishimmennin, liitännät kahdelle
erilaiselle kuormalle. Kaksoishimmennintä voidaan
ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejdtuotteiden avulla.
• Enintään 100 VA kanavaa kohden.
• Kaksi tuloa palautusjousipainikkeella ja/tai
liiketunnistin, kytkin.
• Säädettävä vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
• Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
• Skenaariot mobiililaitetta, tablet-tietokonetta ja
painikeohjausta varten.

• Voit ohjata tuotteella mm. Triac sekä vaihehimmennettäviä
liitäntälaitteita sekä valita nousevan ja laskevan reunan
ohjaustavan, joka on muutettavissa myös jälkikäteen.

Langaton painike

Langaton kierto

WPH-01-SW SNRO. 26 189 06

WRT-01-SW SNRO. 26 189 47

Langaton kytkin mahdollistaa yhden tai useamman Plejd
tuotteen ohjauksen. Asetukset on helppo määrittää
Plejd-sovelluksessa.

Langaton kierto mahdollistaa yhden tai useamman Plejd
tuotteen ohjauksen. Asetukset on helppo määrittää
Plejd-sovelluksessa.

• Himmennys, suoraohjaus, porraskytkentä tai
tilannevalaistus-ohjaus.

• Himmennys, suoraohjaus, porraskytkentä tai
tilannevalaistus-ohjaus.

• Laskettu pariston kesto 200 000 painallusta tai 15 vuotta
(paristo voidaan vaihtaa).

• Ohjauspyörän kaksoispainalluksella voidaan ohjata
valaistustilanteita.

• Paketissa on mukana 5-kytkin sekä 6-kytkin vivut.

• Paristoaika on noin 15 vuotta (paristo voidaan vaihtaa).
• Paketissa on mukana Schneider Exxact soveltuva keskiölevy.

Löydät meistä lisätietoa sivustolla www.plejd.fi

