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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 SIKKERHET

PRODUKTINFO Aeotec LED Bulb 6, Multi-Color

FUNKSJONER
• Dimbar LED lyspære
• 16 millioner fargenyanser
• Maks. 9W forbruk
• Innebygd repeater 
• Strømmåling
• Firmware oppdatering (OTA)
• Støtter krypteringsmodus S0 

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Spenning 230V AC  50Hz 

Eget effektforbruk   9W

Maks lysstyrke 800 Lumen

Lystemperatur 2700 - 6500  Kelvin

CRI              80

Strålingsvinkel 240°

Dimmegrad 5% - 100%

Bruksområde        Innendørs

Forventet levetid 25.000 timer

Rekkevidde Inntil 40 meter 

(avhengig av bygningsmasse)

Størrelse Ø 60mm x 120mm

Sokkel E27

Type ZWA002

Sertifisering         Z-Wave Plus

              CE

GARANTI
2 år

Aeotec LED Bulb 6 er en dimbar lyspære som lar deg bruke 

enhver lampe som en del av ditt smarthussystem. Lyspæren 

passer i vanlige store sokler (E27), og kan erstatte vanlige 

lyspærer i lampene du allerede har.

Aeotec LED Bulb 6 Multi-Color gir deg muligheten til å skape 

den perfekte belysningsfargen i hjemmet ditt. Naturligvis kan 

du velge en hvit nyanse, men denne lyspæren lar deg også 

velge en spennende farge som matcher interiør eller humør.

Hva med litt grønt ved plantene i stua, friskt blått på badet 

eller en varm rødtone til en romantisk aften?

Aeotec LED Bulb 6 er både energisparende og har lang 

levetid - opp til 25000 timer. Lyspæren fungerer også som 

en repeater i nettverket, noe som forsterker og utvider 

rekkevidden på smarthussystemet ditt.

AEOTEC
LED BULB 6
MULTI-COLOR

Mer kompakt i størrelse 

enn Aeotec LED Bulb 5

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK.

45 125 02 Aeotec LED Bulb 6, Multi-Color 440,00
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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.


