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Smart Home
ELKO 316 GLED Endevender
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316GLED RF og 316 Endevender kan
settes opp som en Master-Slave kombinasjon. En 316GLED RF dimmer kan
fjernbetjenes av inntil 3 trådløse
endevendere. I denne kombinasjonen er det IKKE mulig å styre
lyset med ELKO App’en. Om Appstyring ønskes, kan dette enkelt
settes opp på et senere tidspunkt
ved anskaffelse av ELKO Smart Home Gateway og ELKO Smart Home App.
Endevenderen er en fjernbryter med dimmerhjul for fjernbetjening av 316GLED
RF dimmer. Endevenderen drives av batterier, men kan enkelt kobles til trafo for
batterifri installasjon. Endevenderen har ingen innbygningsdybde og trenger ingen
veggboks, den kan festes hvor som helst.

• Master-Slave styring av lys - inntil 3 slaver
• Endevender med dimmerhjul - enkel justering av lys
• Ingen innbygningsdybde - plasseringsvennlig
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ELKO Smart Home systemløsning
Trådløs kommunikasjon
med inntil 20 dimmere

Trådløs kommunikasjon
med inntil 15 termostater

Repeaterfunksjon
i alle enheter
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Alle enhetene fungerer
alene eller lokalt med
App ved evt. nettutfall

Opptil 3 trådløse endevendere kan linkes
opp til en 316GLED RF
-også uten Gateway

Kan i tillegg styres med egen
App direkte gjennom Gateway...

...eller fjernstyring via Internet.

Smart Home
ELKO Smart Home består av kjente, velutprøvde ELKO produkter med en ny
innebygd radiomodul for trådløs kommunikasjon.
ELKO Smart Home produktene kan styres ved vanlig manuel betjening, eller via
App. Med Gateway og App er det mulighet for å legge inn varmestyringsautomatikk, styre lyset fra sofaen, samt å sette scenario som: "Hjemme", "Borte" eller
"Ferie".
Hvis Gateway (mot all formodning) skulle slutte å fungere, så fungerer ELKO
Smart Home produktene fint som stand-alone produkter.
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Enkel lys- og temperaturstyring
Passer like godt til nybygg som rehab
Vanlig kabling - ingen ekstra tilkobling
Kvalifiserer til ENOVA støtte
Leveringsklar Q4 - 2016

Utviklet og produsert i Norge.
Av elektrikere, for elektrikere.

