Warmup konekt draadloze smart hub
KW-UKHUB

Eenvoudige en intuïtieve installatie

Gewoon aansluiten en verbinden met de router.
Download de konket draadloze app en koppel het
apparaat.

Eenvoudige en flexibele installatie

De smart hub kan met de meegeleverde schroeven en
pluggen aan de muur worden bevestigd of gewoon op
een tafel of kast blijven staan.

Automatische besturing van een smart
home

Bedien de konekt draadloze systemen overal door
de konekt draadloze app op een smartphone te
gebruiken.

Spraakbesturing

Een aantal draadloze konekt-apparaten is compatibel
met Alexa en Google Assistant, waardoor de
verwarming met spraakopdrachten kan worden
bediend.

Betrouwbare gegevensbeveiliging

AES 128-versleuteling tussen apparaten, app en cloud
Geen persoonlijke gegevens vereist
Betrouwbaar radioprotocol gebaseerd op
868/869,525 MHz

Overzicht
De smart hub is het centrale element van het konekt
draadloze smart home. Sluit gewoon de slimme hub aan,
maak verbinding met de router en begin met koppelen
met behulp van de konekt draadloze app. De smart hub
fungeert als de belangrijkste interface tussen de server en
andere konekt draadloze apparaten in huis.

De smart hub maakt gebruik van het IP-radioprotocol
met de frequentie 868 MHz/869,525 MHz, waardoor de
batterij van alle aangesloten apparaten lang meegaat
en het energieverbruik van de smart hub met slechts
1,1 watt laag is. De hub heeft ook een bereik in de open
lucht van maximaal 400 meter, wat een betrouwbare
verbinding in alle delen van het huis betekent.

Eenmaal verbonden, kunnen andere draadloze konektapparaten eenvoudig aan de smart hub worden
gekoppeld met behulp van de app. De app geeft een
duidelijk overzicht van alle aangesloten apparaten in het
slimme huis en maakt het mogelijk om het verwarmingsen ketel eenvoudig te programmeren.

Indien nodig kan de smart hub aan de muur worden
bevestigd met de meegeleverde schroeven en pluggen.
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Inhoud van de verpakking
1 x Warmup konekt draadloze smart hub
1 x plug-in netadapter
1 x Netwerkkabel
2 x Schroeven
2 x Stekkers
1 x Snelstartgids

Technische specificaties
Product Code

KW-UKHUB

Werkspanning

100 - 240 V AC / 50 Hz

Voedingsspanning
Stroomverbruik
Stroomverbruik, plug-in
netadapter
Stroomverbruik in
stand-by
Beschermingsklasse
IP-klasse
Omgevingstemperatuur

5 VDC
500 mA max.
2.5 W max.

Afmetingen
(B x H x D)
Gewicht
Radiofrequentieband
Maximaal
stralingsvermogen
Ontvanger categorie

118 x 104 x 26 mm
153 g
868.0-868.6 MHz,
869.4-869.65 MHz
10 dBm max.
SRD categorie 2

1.1 W

Typ. open gebied
RF-bereik

400 m

Klasse III

Activiteitscyclus

< 1 % per uur/< 10 % per uur

IP20

Netwerk

10/100 MBit/s, Auto-MDIX

5 tot 35 °C

Garantie

3 Jaar

Contact
Warmup NL
www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

T 0800 0226 182

Warmup plc n 704 Tudor Estate n Abbey Road n London n NW10 7UW n UK
Warmup GmbH n Ottostraße 3 n 27793 Wildeshausen n DE
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