ITERRA PRESS
AFMETINGEN EN BEVESTIGING
Afmetingen (mm | inch)

90x90x12 | 3.5x3.5x0.5

Gewicht (gr | oz)

90 | 3.2

Bevestiging

Metalen montageplaat bevestigd met 2
schroeven + magnetische achterkant

ALGEMENE INFORMATIE

De Schréder ITERRA PRESS is een optionele fysieke invoerinterface
die is gekoppeld aan het Schréder ITERRA-besturingssysteem.
Deze multifunctionele draadloze schakelaar werkt als een allesin-één afstandsbediening die toegang geeft tot de essentiële
Schréder ITERRA mobiele app-bedieningsfuncties. De interface
bevat acht commando's (2 multifunctionele commando's voor
instelbaar wit, 4 vooraf ingestelde scenario's, omhoog dimmen
en omlaag dimmen). Ze kunnen allemaal draadloos worden
geconfigureerd met de Schréder ITERRA mobiele app.
Omdat de Schréder ITERRA PRESS nodes kan bedienen op
een afstand van maximaal 50 meter, biedt het een enorme
flexibiliteit voor installatie met gemakkelijke locatieverandering
op elk moment. Een montageplaat die met twee schroeven op
elk hard oppervlak wordt bevestigd, biedt ondersteuning voor de
magnetische achterkant van de Schréder ITERRA PRESS.
Hij werkt als een BluetoothTM-afstandsbediening, aangevuld met
extra functionaliteit voor slimme verlichting, en kan op elk moment
worden verplaatst, 's nachts worden opgeslagen of worden
verplaatst. De interne batterij voorziet de afstandsbediening
langdurig van stroom (tot 5 jaar).

Gebruik

Alleen ontworpen voor gebruik
binnenshuis, in een droge omgeving

Communicatie

Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)

Communicatiebereik

< 50m, afhankelijk van de aanwezigheid
van fysieke obstakels

Batterij type

CR2430 Lithium knoopcelbatterij

Verwachte levensduur
batterij

2-5 jaar, afhankelijk van gebruik

TOETSEN
-/+
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Dim omlaag/Dim omhoog

Multifunctionele knoppen voor
instelbaar wit
• Individueel aangesloten
armatuurregeling
• Groepsbesturing
• Besturing van alle aangesloten armaturen
• Herinner scenario's
• Animaties oproepen

STANDAARDEN
CE merk

Ja

LvD

Nvt

Reach

Ja

ReD

Ja

RoHS

Ja

VOORDELEN
>

Plug-and-play: BluetoothTM
energiezuinige koppeling voor
snelle configuratie met de
Schréder ITERRA mobiele app

>

8 geïntegreerde commando's
om verschillende
lichtscenario's te activeren

>

Veelzijdige montage en toch
100% mobiel

>

Laag stroomverbruik: interne
batterij met lange levensduur
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