
DRAADLOZE
SCHAKELAAR SS13

MARMITEK ART. NR. 08937

Superdunne elegante Draadloze Schakelaar. Ideale oplossing voor
situaties waar een (extra) schakelaar gewenst is, zonder leidingen te
leggen. Aan te brengen op muren, glas, deuren, tafels, etc. Zendt
hoogfrequent signalen door vloeren en muren. Geheel draadloos:
batterij gevoed. Schakelt 3 Modules en is voorzien van “dim” toets.
Gebruik de SS13 als centraal bedieningspaneel voor uw Marmitek
Installatie.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Ideale oplossing voor situaties waar een (extra) schakelaar gewenst is. Omdat de schakelaars geheel draadloos werken,
hoeft er geen bekabeling aangelegd te worden. Eenvoudig te monteren (opbouw).
De schakelaar is slechts 8mm dik!

Talloze toepassingsmogelijkheden waaronder: uitbreiden van de hoeveelheid schakelaars in hallen, in- en uitgangen,
plaatsen van schakelaars op goed bereikbare plaatsen (revalidatietechniek, tijdelijke installaties, etc.) en montage van
schakelaars op b.v. bewegende wanden.

De draadloze schakelaars dienen in samenwerking met de TM13 Transceivermodule of een Marmitek Alarmcentrale te
worden gebruikt voor het besturen van Marmitek X-10 Modules. De TM13 Transceiver of de Centrale van een
Marmitek Alarmsysteem zet de signalen van de SS13 om naar het Marmitek X-10 protocol op het lichtnet om zo de
Modules aan te sturen.

De Draadloze Schakelaars kunnen ook Macro’s activeren die opgeslagen zijn in de CM11 Computer Interface. Hierdoor
kan met één druk op de knop een opeenvolging van acties worden uitgevoerd (thuiskomen, opstaan, etc.). Zo wordt
de SS13 het centrale bedieningspaneel van uw Marmitek Installatie.

De SS13 heeft vier toetsen (waarvan 1 voor dimmen). De bovenste 3 toetsen kunnen voor oplopende UnitCodes
worden ingesteld (b.v. 1, 2 en 3 of 7, 8 en 9 enz.)
Achter de toetsen kan een eigen tekstlabel worden aangebracht.
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DRAADLOZE SCHAKELAAR
SS13

TECHNISCHE SPECIFICATIES ART. NR. 08937

Batterijen: 3 Volt lithium CR2032
RF frequentie: 433, 92 Mhz
Uitgezonden vermogen: < 5833 (V/m @ 3m

< 1mW
RF bereik: 30 m (vrije veld)
Keuringen: CE 0165, R&TTE
Omgevingstemperatuur: -10˚C tot +50˚C (bedrijf), -20˚C tot +70˚C (opslag)


