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Blebox InBox- Nadajnik Wi-Fi do
stosowania z przyciskami
Numer katalogowy

BLEBOX_INBOX

Producent

BLEBOX

Opis produktu
Blebox InBox- Nadajnik Wi-Fi do stosowania z przyciskami.
inBox to miniaturowy moduł, który pozwala sterować urządzeniami za pomocą przycisków, bez konieczności podłączania ich
przewodami, bez ograniczeń.
zamontuj przycisk w dowolnym miejscu – bez kucia ścian i remontu
działanie możesz skonfigurować za pomocą aplikacji wBox
do 5 lat pracy na jednej baterii.
Uniwersalność
Przy pomocy inBox można kontrolować wszystkie urządzenia wykorzystujące technologię µWiFi: bramy, rolety, oświetlenie czy
inne urządzenia elektryczne.
Bez ograniczeń
inBox działa z każdym przyciskiem monostabilnym (dzwonkowym) – pozwala to na pełną swobodę aranżacji wnętrza
Prostota
zainstalowanie kolejnego przycisku w domu nigdy nie było tak proste bez kucia ścian, bez remontu, zamontować można
dodatkowy wyłącznik światła, przycisk otwierający roletę czy bramę – nie tylko na ścianę lecz także na stole…
Wszędzie
… a nawet pod prysznicem (dzięki temu iż urządzenie do działania potrzebuje tylko niewielkiej baterii 3V), jest ono całkowicie
bezpieczne również w miejscach w których stosowanie tradycyjnych wyłączników na 230V stanowi zagrożenie dla życia lub
zdrowia). Napięcie zasilania:
3V (bateria CR123A)
Ilość wejść:
4
Typ wejść:
logiczne, zwierane do masy
Separacja galwaniczna:
Nie
Obudowa:
wykonana z kompozycji poliuretanowej mnie zawierającej
halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
Klasa IP:
IP20
Wymiary:
45 x 35 x 23 mm
Montaż:
w puszce elektroinstalacyjnej, pod przyciskiem, w
obudowie urządzenia
Zabezpieczenia:
odwrócona polaryzacja, ESD
Transmisja:
dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
Częstotliwość transmisji:
2.4GHz
Standard transmisji:
μWiFi, kompatybilna z WiFi
Tryb komunikacji:
niskoenergetyczne połączenie bezprzewodowe z innymi
modułami wBox
Zasięg:
do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach
(zależy od konstrukcji i ukształtowania terenu)
Ilość obsługiwanych urządzeń na kanał:
3
Szyfrowanie:
pęk kluczy 512 bitowych, z wykorzystaniem krzywych
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eliptycznych i negocjacja klucza przy każdej transmisji

KONTROLUJ URZĄDZENIA Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE DZIĘKI
BLEBOX SwitchBox.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

