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SmartBryter Trådløst brukes til å fjernstyre en gruppe ELKO Smart
produkter. Enheten kan konfigureres via ELKO SmartHUB for den
fullstendige brukeropplevelsen, eller kobles sammen med andre ELKO
Smart-enheter direkte.
Produktet har 4 knapper, og muligheten til å settes til 1-kanal eller 2-kanal
modus.
1-kanal modus innebærer at både høyre og venstre siden av bryteren kan
settes opp til å styre de samme produktene, mens du kan styre forskjellige
produkter på venstre og høyre side med 2-kanal.
Med ELKO SmartHUB
Når den trådløse bryteren pares til ELKO SmartHUB, settes den automatisk
til 2-kanal. Videre oppsett av bryteren gjøres i appen. Det er tre måter å
bruke den trådløse bryteren; man kan sette opp en lysstyringsgruppe, en
markisestyringsgruppe eller lokale scenarier. Man kan styre én gruppe, eller
to scenarier per kanal - en for hver bryter. Man kan kombinere disse som
man ønsker, og ha scenarier på den ene kanalen og en gruppe på den
andre, grupper på begge, eller scenarier på begge.
Lysstyringsgrupper og markisestyringsgrupper
Når bryteren er tilkoblet ELKO SmartHUB, kan den kontrollere en gruppe
med opptil 16 produkter per gruppe. Man kan ikke ha både produkter for
markissestyring og lysstyring i samme gruppe på én kanal, da må man bruke
en kanal for lysstyring og den andre for markisestyring. Betjenes ved å trykk
en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne pil opp/ned for å
dimme opp eller dimme ned alle produktene i gruppen samtidig.
Lokale scenarier
Et scenarie kan sette opptil 16 enheter til en forhåndsbestemt status ved
hjelp av ett trykk, og man kan kombinere både lysstyring og markissestyring i
et og samme scenarie. Det kan være at man ønsker kvelds-scenarie hvor et
lys settes til 20% dimmenivå, et annet til 50, et tredje skrus av og markisen
kjøres inn.Et scenarie fungerer lokalt, også uten tilgang til internett.
Scenarier er ikke det samme som stemninger i appen - som også kan sette
temperatur, endre innstillinger på produktene, kontrollere kamera og
aktivere/deaktivere automasjoner. Produktet støtter ikke bruk av stemninger
fra lanseringsdato, men dette er noe vi jobber med. Dette vil tidligst være
tilgjengelig våren 2021, med forbehold om forsinkelser.

Bruk uten ELKO SmartHUB - fjernstyring med romkontroll
For lokal fjernstyring fungerer bryteren med 1-kanal som standard, men kan
konfigureres til 2-kanal.
Betjenes ved å trykke en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne
pil opp/ned for å dimme opp eller dimme ned produktene som fjernstyres
samtidig. Oppsettet av romkontroll gjøres ved manuell betjening på
produktene.
Hver kanal kan kontrollere opptil 5 produkter. Man kan ikke ha både
markisestyring og lysstyring i samme kanal, da må man bruke en kanal for
lysstyring og en for markisestyring.
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Tekniske spesifikasjoner: Batteri: CR2032
Batterilevetid: Opptil 5 år (avhengig av bruk)
Senderkapasitett: Maks =10 dBm
Kapslingsgrad: IP20
Frekvensbånd: 2,4 GHz
Rekkevidde: 100 m åpent område
Driftstemperatur: Fra 5 °C til 45 °C
Relativ fuktighet: Fra 10 % til 95 %
Sertifisering: Zigbee 3.0
Kanaler: 1-kanal eller 2-kanal
Målskisse
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ELKO AS
E-post:
Internett:
Bank:
Foretaksnr:

elko@elko.no
www.elko.no
6219.05.15880
NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

