
410 -10000
Niko connected switch startpakket

De draadloze schakelaars van Niko op je smartphone 
Moeiteloos slimmer

Heb je een klant met een renovatie of een bestaande woning die op zoek is naar meer comfort en controle? Dan 
is dit de ideale oplossing.  Met de nodige draadloze ontvangers is het mogelijk lichten te schakelen of te dimmen, 
rolluiken en zonweringen te sturen of toestellen verbonden met een stopcontact te schakelen. Vanuit je luie zetel 
het licht aansteken via je tablet. Wanneer je gezellig op restaurant zit de rolluiken thuis alvast naar beneden laten 
via je smartwatch. Of onderweg de verlichting nog snel even uitschakelen via je smartphone… Het kan!

Het Niko connected switch startpakket bevat een gateway en een draadloze schakelaar.
 
De gateway is compatibel met het Easywave protocol en is de onmisbare link tussen de draadloze schakelaars en de connected 
switch app. Hij is via een UTP-kabel aangesloten op het thuisnetwerk en maakt op zijn beurt een beveiligde verbinding met 
het internet (4G, 3G, GPRS of een wifi-hotspot). Zo is de smartphone-applicatie altijd up-to-date en klaar voor gebruik.
 
De gateway kan los in het interieur staan of tegen de muur gemonteerd worden. Het hightechtoestel is bovendien 
zeer stijlvol. Ledlampjes geven een handige visuele feedback. De draadloze schakelaars zijn uiteraard beschikbaar in 
de Niko afwerkingen Pure, Intense en Original. Zo sluiten ze mooi aan bij de rest van het schakelmateriaal. 

Lees er alles over op www.niko.eu/connectedswitch

Richtprijs:
199 € excl. BTW
inclusief gratis 
draadloze schakelaar



Inhoud startpakket
•  Gateway

•   Draadloze schakelaar, compleet: 

410-00001 - schakelaar met batterij 

101-00001 - afwerkingsset 

120-76100 - afdekkader Intense white

•  UTP kabel

•  5V adapter

Technische gegevens
•  Communicatieprotocol: Easywave – 868,3 MHz

•  Zendbereik max. 30 m binnenshuis

•  Programmatie van de knoppen met 

ontvangers in 2 knopsmode (mode 1)

•  Registratie en configuratie via 

myconnectedswitch.niko.eu.

•  Batterij draadloze knop type CR2430

•  App: iOS 9 of hoger, Android 

4.1 (Jelly Bean) of hoger

•  Niet compatibel met 05-311 (minihandzender) 

& 05-363 (draadloos raam- of deurcontact)

Gateway
•   Kan horizontaal geplaatst worden of verticaal 

op de muur gemonteerd worden 

•    Uitgerust met led die de werking 

van het toestel aangeeft

•   Afmetingen (HxBxD): 173 x 173 x 35 mm

•   Maximaal verbruik: 2,5 W 

•   Ingangsspanning 5 V via stroomadapter

•   RJ45-poort, 100 Mbit WAN-poort

•   Ethernet kabel meegeleverd

•   Omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C

•    Beschermingsgraad: IP20

Installatie in slechts vier stappen

Aansluitschema

Uit te breiden met de draadloze oplossingen 
volgens het easywave protocol van Niko

1.    Programmeer op de 
ontvanger de schakelaars in 
twee-knopsmode (Mode 1)

3.    Maak een account aan en leer 
de geïnstalleerde knoppen in

2.    Sluit de gateway aan op 
het thuisnetwerk

4.    Download de app “Niko 
connected switch” en link 
deze met het account

Draadloze 

schakelaars

410-00001, 

410-00002, 

05-315, 05-362

Handzenders

05-312, 

05-317, 

05-318

Ontvangers 

voor inbouw

05-331, 05-332, 

05-333, 05-335, 

05-360, 05-361
Tussenstekker

05-340, 05-341

Modulaire 

ontvangers

05-336, 05-338, 

05-350, 05-351, 

05-352, 05-353
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