
3-in-1 inbouwschakelaar 3-3500W
ACM-3500-3 (70053)

De 3-in-1 inbouw schakelaar 3500 Watt maakt het mogelijk om drie verschillende
lampen of apparaten op afstand te bedienen.

Koppel je verlichting en apparaten aan de inbouwschakelaar en combineer deze met
een zender naar keuze. Sluit bijvoorbeeld al je (gegroepeerde) inbouwspots aan en
bedien deze afzonderlijk met één en dezelfde afstandsbediening.

Wil je de 3-in-1 schakelaar buiten gebruiken, plaats hem dan in de spatwaterdichte
montagedoos (OWH-002). Zo maak je bijvoorbeeld je buitenlamp, terrasheater en
vijverpomp slim met één ontvanger.

● Bedien tot drie lampen/apparaten draadloos
● Kan eenvoudig in een kast of aansluitdoos worden geplaatst
● Maximaal belastbaar tot 3500 Watt
● Ook buiten te gebruiken (i.c.m. de spatwaterdichte montagedoos OWH-002)

De ACM-3500-3 3-in-1 inbouwschakelaar is bedoeld om verlichting of apparatuur tot
3500 Watt draadloos in/uit te schakelen, verdeeld over drie uitgangen. Zodoende kun je
met deze ontvanger drie lampen en/of apparaten draadloos bedienen. Per uitgang kun
je maximaal zes KlikAanKlikUit-zenders naar keuze aanmelden.

Slimme oplossing voor buiten
Ook voor buiten is de 3-in-1 een ideale oplossing voor wie zijn verlichting en apparaten
slim wil bedienen. Zo kun je een buitenlamp, vijverpomp én heater op afstand bedienen
door ze alle drie op de inbouwschakelaar aan te sluiten.
Je kunt de inbouwschakelaar bijvoorbeeld in de schuur hangen, maar je kunt ook de
OWH-002 spatwaterdichte montagedoos gebruiken om de schakelaar buiten te
monteren.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home
Met de Smart bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis
(en tuin). Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van
verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens
timers, regels en scènes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de
(tuin)verlichting bijvoorbeeld ’s avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel
uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxide lek ontdekt.

Bijgeleverd
● Ingebouwde 3-in-1-schakelaar
● Handleiding


