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WIFI videoovijärjestelmä
Käyttöohjeet
1. Turvallisuus
1.1 Yleistä
Tämä käyttöopas on osa tätä WIFI-videoovijärjestelmää. Se sisältää tärkeitä tietoja
turvallisuudesta ja käsittelystä. Lue käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet, huolellisesti
ennen tuotteen käyttöä. Tämän ohjekirjan noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai tuotteen vaurioitumiseen. Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten. Jos
luovutat tuotteen kolmansille osapuolille, olet velvollinen toimittamaan tämän oppaan.

1.2 Oikea käyttö
WIFI-video ovelta ovelle -järjestelmä soveltuu kommunikoimaan vierailijoiden kanssa
sovelluksen kautta Internetin kautta. Se on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, eikä se sovellu
kaupalliseen käyttöön. Käytä WIFI-videoovijärjestelmää vain kuten tässä apuohjelmassa
kuvaa linjaa. Kaikki muu käyttö katsotaan sopimattomaksi ja voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
jopa henkilövahinkoja. Tuote ei ole lasten lelu. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista,
jotka johtuvat väärästä tai väärinkäytöstä.

1.3 Turvaohjeet

VAROITUS! Sähkön vaara!
• Asennuksen johtoon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.
Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Älä
avaa koteloa.
Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
• Liitä mukana toimitettu virtalähde vain oikein asennettuihin suojapistorasioihin, joiden jännite, teho
ja taajuus on ilmoitettu tuotteen tyyppikilvessä.
• Asenna laite vain tekniset tiedot huomioon ottaen.
• Tätä laitetta voidaan käyttää ulkona ja se on suojattu kaikilta roiskevedeltä (IP54).
• Älä käytä peitettynä.
• Varmista, että laitteessa on riittävästi tilaa tuuletukseen! Kaikki laitteen kehällä olevat esineet tulee
olla vähintään 10 cm:n etäisyydellä!
• Jännitteetön vain pistokkeen ollessa kytkettynä.
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VAROITUS! Tulipalon ja loukkaantumisen vaara!

• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle ja suojaa sitä voimakkaalta kuumuudelta.
• Heti kun käytät useita laitteita, huomioi riittävä etäisyys laitteiden välillä (n. 1,5 m - 2 m).
• Laitteeseen on päästävä vapaasti käsiksi (myös käytössä).

• Irrota laite ja virtalähde ennen verkkovirran puhdistamista. Käytä puhdistukseen vain kuivaa,
nukkaamatonta liinaa. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Kameralla kuvatut alueet on tunnistettava nykyisen oikeuskäytännön mukaan. Noudata voimassa
olevia määräyksiä, kun käytät laitetta.

2. Johdanto
Kommunikoi helposti WIFI-videoovijärjestelmän kanssa sovelluksen kautta milloin ja missä tahansa
vierailusi aikana. Vastaanota ilmoitus, kun joku soittaa tai havaitaan liikettä ja tilannekuvatoiminnon
ansiosta näet sovelluksesta myös takautuvasti, kenen luona halusit käydä. WIFI-ovikamera voidaan
helposti yhdistää WLAN-reitittimeen WIFI:n kautta ilman ylimääräistä yhdyskäytävää. WIFI ovelta
ovelle -järjestelmää voidaan käyttää sekä mobiililaitteissa (älypuhelimet ja tabletit) että Amazon
Alexan tai Google Homen älynäytöillä.

3. Toimituksen laajuus

Kulmakiinnike

Ovipuhelin

USB virtalähde

USB-latauskaapeli

Funkgong

seinäteline

Nollaa neula

Ruuvit & tapit

Liimanauhat

Ax6

Bx6

Cx2

Dx1

Ruuvimeisseli

Liitäntäsarja

Piikkilangan jatkeet

4x
3

Kameran linssi

Kaapeliliitäntä
Mikrofoni

Satus LED

Soita avaimet

Nollaus painike

Kaiuttimet
Micro-SD-korttipaikka

Micro USB liitäntä

Kaiuttimet

USB-kamera

LED-tila
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Resteknopf Funkgong

4. Järjestelmän edellytykset
WIFI-videopuhelinjärjestelmän onnistunut käyttö edellyttää seuraavaa:
• Toimiva ja päällä oleva langaton kotiverkko (2,4 GHz WIFI).
• WIFI-yhteensopiva ja yhdistetty kotiverkkoosi, mobiililaitteeseen (älypuhelin / tabletti jne.), jossa
on Apple IOS 6.0 tai uudempi, Android 2.2 tai uudempi.
• "Smart Life" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta.
Amazon Alexan käyttämiseen tarvitset myös Internetiin yhdistetyn ja Internetiin yhdistetyn
laitteen, jota Amazon Alexa tukee. Google Homen käyttäminen edellyttää Internetiin yhdistetyn ja
kotiverkkoosi integroidun laitteen, jota Google Assistant tukee.

5. Valmistelu
5.1 TUYA:n "Smart Life" -sovelluksen asennus

• Lataa "Smart Life" -sovellus mobiililaitteellesi Apple App
Storesta tai Google Play Storesta.

• Avaa "Smart Life" -sovellus.
• Kirjaudu sisään olemassa olevalla
tililläsi tai rekisteröidy uudelleen.
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5.2 Perheen perustaminen

• Anna nyt anteeksi sukunimi.
• Perheelle voidaan nyt määrittää sijainti. Tämä on
vapaaehtoista eikä perheelle välttämätöntä. Jotkin
sijainnista riippuvat toiminnot ovat kuitenkin
rajoitettuja.
• Voit myös jättää erilaisia tiloja perheesi tiloihin. Tätä
varten voit käyttää ehdotettuja huoneita tai luoda uusia
huoneita.
• Täydennä perheasuntoa varastolla.

6. Kokoonpano

6.1 Yleinen liitäntä olemassa olevaan rengasjohtoon
1. Videoovijärjestelmän pysyvään liittämiseen
virtalähteeseen tarvitset muuntajan, jossa on 12-24 V
AC, 1A.
2. Katkaise ensin virtalähde. Poista tarvittaessa olemassa
oleva sisäpuhelin/soittoääni.
3. Määrittele sopiva ovijärjestelmän asennusasento. Se
tulee sijoittaa vähintään 1,3 m maanpinnan yläpuolelle,
mieluiten 1,6 m maanpinnan yläpuolelle. Tarkista
tarvittaessa myös etukäteen, toimiiko kamera halutussa
asennossa ja onko Internet-yhteys (testissä voit käyttää
ovelta ovelle -järjestelmää USB-kaapelin kautta). Jos ei,
sinun on valittava toinen sijainti tai laajennettava Wi-Fiverkkoasi.
4. Liitä soittojohdot napaisuuden mukaan WIFIvideoovijärjestelmän takaosaan. Tässä tapauksessa on
parasta ohjata rengaslangat seinäkiinnikkeen (ja
valinnaisesti myös kulmakannattimen) läpi, jotta
rengaslangat eivät ole enää näkyvissä asennuksen
jälkeen. Jos seinässäsi olevat rengaslangat ovat liian
lyhyitä, voit käyttää mukana olevia rengaslangan jatkoja.
A) Etuasennus: Kiinnitä ensin seinäkiinnike kiinnitetyillä
ruuveilla haluttuun asentoon. Aseta sitten
videoovijärjestelmä seinätelineeseen ja ruuvaa se
pohjaan.
B) Kiinnitys kulmakiinnikkeellä: Asenna videooviaukkojärjestelmä kulmakannattimella
kiinnittämällä ensin kulmakiinnike haluttuun asentoon
ja ruuvaamalla sitten seinäkiinnike siihen. Aseta sitten
videoovijärjestelmä seinätelineeseen ja ruuvaa se
pohjaan.
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5. Kytke nyt virta takaisin päälle. Valo päällä
ovikello soi nyt.

5)
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6.2 Käytössä oleva yhteys olemassa olevaan gongiin Ovelta
ovelle -videojärjestelmää voidaan käyttää myös mekaanisen
gongin kanssa. Valitettavasti sähköistä gongia ei voi käyttää.
Tunnistat eron gongisi äänestä:

2)

• Mekaanisessa gongissa mekaaninen vasara antaa
fyysiselle kellolle sen tyypillisen "ding-dong" -äänen.
• Elektroninen gong toistaa aiemmin tallennettuja digitaalisia
ääniä elektronisen kaiuttimen kautta ja siinä on valikoima
erilaisia ääniä.
Jos haluat käyttää videoovijärjestelmää yhdessä mekaanisen
gongisi kanssa, toimi seuraavasti: 1. Katkaise ensin
virransyöttö.
2. Etsi mekaaninen gongisi ja poista kansi.

3)

3. Löysää helposti kaksi ruuvia mekaanisen gongisi
liitännöistä ja kiinnitä mukana toimitetun liitäntäsarjan
kaksi liitäntäkaapelia ruuvien alle. Ei ole väliä, mikä
liitäntäsarjan kaapeli on kiinnitetty mihin ruuviin.
4. Kiinnitä liitäntäsarja sopivaan paikkaan mekaanisella
gongilla kiinnitetyn teipillä ja kiinnitä kansi takaisin.

4)

5. Asenna nyt WIFI-videoovijärjestelmä kohdassa 6.1
kuvatulla tavalla.
6. Kun käytät soittoääntä, mekaanisen gongin pitäisi nyt
soida.
6.3 Kytkentä liitetyllä USB-kaapelilla
Jos sinulla ei ole olemassa olevaa rengasjohtoa
videoovijärjestelmän liittämiseen, voit vaihtoehtoisesti
käyttää myös mukana tulevaa Micro USB -kaapelia.
1. Irrota tarvittaessa olemassa oleva ovelta
ovelle -järjestelmä/kello.
2. Määritä sopiva paikka oven lukkojärjestelmän asennukselle.
Se tulee sijoittaa vähintään 1,3 m maanpinnan yläpuolelle,
mieluiten 1,6 m maanpinnan yläpuolelle.
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3. Varmista, että lähelläsi on sopiva pistorasia. Tarkista esimerkiksi, voitko porata reiän kotisi
sisäosaan ja onko lähistöllä pistorasia.
4. Tarkasta tarvittaessa myös etukäteen, toimiiko kamera halutussa asennossa ja onko siinä
Internet-yhteys. Jos ei, sinun on valittava toinen sijainti tai laajennettava Wi-Fi-verkkoasi.
5. Liitä mukana toimitettu mikro-USB-kaapeli WIFI-videokaiuttimen takaosaan. Työnnä mikro-USBkaapeli parhaiten etukäteen seinäkiinnikkeen läpi (ja valinnaisesti myös kulmakiinnikkeen läpi
sekä mahdollisesti tarvittavan porausreiän läpi), jotta mikro-USB-kaapeli ei ole enää näkyvissä
asennuksen jälkeen.
A) Etuasennus: Kiinnitä ensin seinäkiinnike kiinnitetyillä ruuveilla haluttuun asentoon. Aseta
sitten videoovijärjestelmä seinätelineeseen ja ruuvaa se pohjaan.
B) Kiinnitys kulmakiinnikkeellä: Asenna video-oviaukkojärjestelmä kulmakannattimella
kiinnittämällä ensin kulmakiinnike haluttuun asentoon ja ruuvaamalla sitten seinäkiinnike
siihen. Aseta sitten videoovijärjestelmä seinätelineeseen ja ruuvaa se pohjaan.
6. Liitä mikro-USB-kaapelin toinen pää sopivaan liitäntään USB-sovittimen avulla.

7. Käyttöönotto - Sidonta "Smart Life" -sovelluksessa
• Avaa "Smart Life" -sovellus ja valitse se
kotisivulta+.
• ValitseÄlykäs ovikello.
• Pidä soittoääninäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan,
kunnes tilan merkkivalo vilkkuu.

• Jos tämä ei auta, nollaa ensin WIFIvideopuhelin ja siihen kiinnitetty nollausnasta
painamalla Reset-painiketta 2 5 sekunnin
ajan, kunnes kuuluu merkkiääni. Paina sitten
näppäintä 5 sekunnin ajan.

• Vahvista sovelluksessa, että tilan merkkivalo
vilkkuu.

• Anna nyt Wi-Fi-verkkosi ja salasanasi.
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• Pidä nyt älypuhelimessa näkyvää QR-koodia 15-20 cm etäisyydeltä
WIFI-videopuhelimen kameran linssin edessä, jotta se voi skannata
QR-koodin. Se antaa merkkiäänen, kun QR-koodi tunnistetaan.

• Vahvista sovelluksessa, että olet kuullut merkkiäänen.
• WIFI-videoovijärjestelmä on nyt yhdistetty. Onnistuneen asennuksen
jälkeen tilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

• Nyt voit määrittää WIFI-videopuhelimen "Smart Life"
-sovelluksessa.

8. Ohjaus

• •

Katso reaaliaikaisen kameran kameraa

Valitse "Smart Life" -sovelluksesta jo yhdistetty WIFIvideoovijärjestelmä. Suora lähetys on nyt katsottavissa. Valitse
näytön oikeassa alakulmassa oleva kuvake - katsoaksesi suoraa
lähetystä koko näytön tilassa.

1

2

2. Kuulo ja puhuminen

Jos haluat kuulla, mitä vierailijat sanovat, valitse kaiutinkuvake
suoratoistonäytöstä vasemmassa alakulmassa – kytke äänimerkki
päälle. Varmista, että myös älypuhelimesi ääni on päällä
Jos haluat puhua vierailijoille, valitsePuhua-näytön alaosassa.
SolmioPuhua-Symboli - näkyy sinisenä, kun mikrofoni on aktivoitu.
Varmista, että olet sallinut älypuhelimen mikrofonin käytön Smart
Life -sovelluksen älypuhelimen asetuksista.
Kuvakaappaus ja tallennus
Jos haluat ottaa kuvakaappauksen nykyisestä WIFI-videopuhelimen
suoratoistosta, valitseValokuvaus-.Jos haluat
videokuvakaappauksen, valitseÄänite-.Varmista, että
älypuhelimesi asetuksissa on Smart-Life-sovellus sallinut pääsyn
valokuva-albumiisi tallenteiden tallentamista varten.

• ••
4

3
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4. Ilmoitus kelloa käytettäessä
Aina kun vierailija painaa soittoääninäppäintä, saat pushilmoituksen älypuhelimeesi. Varmista, että olet aktivoinut "Smart
Life" -sovelluksen push-ilmoitukset älypuhelimesi asetuksista ja
että olet asentanut sovelluksen laitteeseen ja olet kirjautunut
sisään sen mukaisesti.
5. Liiketunnistuksen ilmoitus
Jos haluat saada ilmoituksen myös liiketunnistuksesta, valitse WIFIvideopuhelinjärjestelmän asetuksista kohtaPIR-kytkin. Valitse nyt
Pois päältä, matala herkkyys ja korkea herkkyys.
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6. Näytä historia
Aina kun joku soittaa sinulle, soivasta henkilöstä luodaan kuva. Voit siis jälkikäteen tarkistaa
"Smart Life" -sovelluksesta, kuka soitti sinulle. Valitse tämä sovelluksesi etusivun oikeasta
alakulmastaProfiilija katso kohta alapuoleltaViestikaikki "Smart Life" -sovelluksesta saadut
ilmoitukset. Jos valitset nyt soittoääniilmoituksen WIFI-oviaukkojärjestelmästä, näet kaikki viime
viikkojen tallenteet.

9. Liitä viereinen radio
Liitetty radio on jo yhdistetty WIFI-videopuhelimeen. Jos näin ei ole tai WIFI-videopuhelin on
nollattu, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
9.1 Yhdistä sovelluksen mukaan

• Avaa "Smart Life" -sovellus.
• Valitse liitetty WIFI-videopuhelin ja avaa asetukset... toimia.
• Valitse nytTerälaiteja sinä valitsetLangaton soittoääni. Noudata
sovelluksen ohjeita.
9.2 Manuaalinen liitäntä

• Liitä USB-radio sopivaan USB-porttiin tai käytä mukana toimitettua USB-sovitinta ja liitä se
sopivaan kameraan.
• Paina radion takana olevaa nollauspainiketta. Etupaneelin LED-merkkivalo vilkkuu nyt sinisenä.
• Käytä nyt WIFI-videopuhelimen soittoääninäppäimiä. Radio gong alkaa nyt soida ja LEDmerkkivalo palaa jatkuvasti sinisenä.
• Aseta nyt haluamasi soittoääni ja äänenvoimakkuus "Smart Life" -sovelluksessa.

10. Sitoutuminen puheohjauksen avustajiin
10.1 Sidonta Amazon Alexassa
Jotta voit ohjata WIFI-videopuhelinta Amazon Alexan kanssa, "Smart Life" -sovellus ja "Amazon
Alexa" -sovellus on asennettava samaan mobiililaitteeseen. WIFI-videoovijärjestelmän on oltava jo
yhdistetty "Smart Lifeen".
• Avaa "Amazon Alexa" -sovelluksen valikko
koskettamalla 3-palkin symbolia
vasemmassa yläkulmassa. Valita Lisää
laite.
• Valitse nyt "Tuya" suosittujen
tuotemerkkien alla tai valitseKameraja
valitse sittenTuya.
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• Valitse sittenEDELLEENja aktivoi "Smart
Life" -taito painamallaAKTIVOI
KÄYTTÖÖN.

• Kirjaudu myöhemmin sisään olemassa
olevalla "Smart Life" -tililläsi ja valitse
sittenÄlykäs elämäja vahvista painamalla
Yhdistä nyt.
• Salli nyt painamalla ValtuutaKäytä
Amazon Alexaa Smart Life -profiilissasi.

• Smart Life on nyt yhdistetty onnistuneesti
Amazon Alexaan. Sulje nyt ikkuna.

• Valitse jälkikäteenTUNNISTA LAITTEET
ja odota, kunnes Alexa löytää laitteesi.
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• Kun laite on löydetty, valitseLAITTEET
LAITTEET.
• Kun asennus on onnistunut, valitse TEHTY
. Voit nyt ohjata laitettasi Amazon Alexa
-sovelluksella ja Alexa-ääniohjauksella.

10.2 Sidonta Google Homessa
Jotta WIFI-videopuhelinta voidaan ohjata
Google Homen kanssa, "Smart Life" -sovellus
ja "Google Home" -sovellus on asennettava
samaan mobiililaitteeseen. WIFIvideoovijärjestelmän on oltava jo yhdistetty
"Smart Lifeen".
• Avaa "Google Home" -sovelluksessa koti,
johon haluat lisätä laitteen, koskettamalla
talokuvaketta vasemmassa alakulmassa.
Valita
Yhdistä "SmartLife".
• Kirjaudu myöhemmin sisään olemassa
olevalla "Smart Life" -tililläsi ja valitse
sittenÄlykäs elämäja vahvista painamalla
Yhdistä nyt.
• Salli nyt painamallaValtuutaKäytä
Googlen Smart Life -profiilia.

• Smart Life on nyt yhdistetty onnistuneesti
Google Homeen.
• Tämän jälkeen voit valita WIFIvideoovijärjestelmän ja -painikkeella
Seuraava vahvistaa.
• Järjestä nyt laite kotiin ja valitse sijainti.
Vahvista merkinnät painamallaSeuraava.

• Voit nyt ohjata laitettasi Google Home
-sovelluksella ja Googlen
puheohjauksella.
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11. Vianetsintä
Korjaa yhteysvirhe:
• Tarkista, että liitäntälaitteeseen on kytketty virta ja että se on päällä. Lisäksi sen on oltava
kytkintilassa (vilkkuva LED)
• Varmista, että laite ja reititin ovat lähellä toisiaan.
• Varmista, että reitittimessä ja älypuhelimessa on toimiva verkkoyhteys.
• Tarkista, että olet valinnut oikean Wi-Fi-yhteyden ja että salasana on oikea.
• Varmista, että käytät 2,4 GHz WLAN-kaistareititintä ja että WLAN-toiminto on käytössä / ei ole
asetettu piiloon.
• Varmista, että WLAN-reitittimesi asetusten salaustila on WPA2-PSK-tyyppiä, AES-todennustyyppi on
asetettu tai molemmat on asetettu automaattisiksi. WiFi-tilaksi ei tule asettaa "vain 11n".
• Tarkista, onko reitittimen pääsylaitteiden määrä jo ylitetty. Tässä tapauksessa sinun on poistettava
laitteen WiFi-ominaisuus käytöstä, jotta voit määrittää kanavan uudelleen.
• Jos WiFi MAC-osoitesuodatus pitäisi ottaa käyttöön reitittimessä, yritä poistaa laite reitittimen MACsuodatinluettelosta varmistaaksesi, että reititin ei estä laitetta verkosta.

Laite näkyy muodossa "Offline":
• Tarkista, että liitettävä laite saa virtaa
• Varmista, että Wi-Fi-verkossa, jossa laite sijaitsee, on toimiva Internet-yhteys. Yhdistä älypuhelin tai
tabletti ja yritä avata verkkosivusto.
• Varmista, että WLAN-verkko, jossa laite sijaitsee, toimii oikein ja tarkista, onko WLAN-nimi, salasana
tai vastaava muuttunut.
Tässä tapauksessa nollaa laite avaamalla laitteen ohjauspinta sovelluksessa ja valitsemalla "Poista
laite" -asetuksista oikeasta yläkulmasta "Poista". Liitä nyt laite uudelleen ohjeissa kuvatulla tavalla.
• Odota vähintään 3 minuuttia reitittimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen nähdäksesi oikean laitteen
tilan.

12. Puhdistus ja hoito
• Puhdista tämä tuote vain nukkaamattomalla, hieman kostealla liinalla äläkä käytä voimakkaita
puhdistusaineita.
• Varmista, ettei tuotteeseen pääse vettä.
13. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Inter-Union Technohandel GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 30828 on direktiivin
2014/53 / EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla
seuraavasta Internet-osoitteesta:http://iuqr.de/30828
14. Ympäristöystävällinen hävittäminen

Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Kierrätä laite vastuullisesti välttääksesi hallitsemattoman jätteenkäsittelyn aiheuttamat
haitalliset vaikutukset ympäristölle ja terveydelle ja tukeaksesi raaka-aineiden kestävää
uudelleenkäyttöä. Vie vanha laitteesi asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä myyjään, jolta
ostit laitteen. Tuote on hyväksytty ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
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15. Tekniset tiedot
Video-ovijärjestelmä
Nimellisjännite: 12-24 VAC
Radiotaajuus: 2,4 GHz / 868 MHz
Suurin lähetysteho: 15 dBm Anturin
tyyppi: 1/3 "CMOS

Kuvan tarkkuus: 2,0 megapikseliä / 1080 pikseliä
FULL HD Valoherkkyys Väri: 0,01 Lux / F1,2
Valoherkkyys Musta / Valkoinen: 0,001 Lux / F1,2
Suurin kuvakoko: 1080x1920
Kuvauskulma Kamera: 130 °
Kuvanopeus: 25 FPS
Videon pakkausstandardi: H.264
bittinopeus: 32 Kbps - 2 Mbps
Ääni: Kaksisuuntainen ääni

Muistikortit Tuki: SD-kortit 128 Gt asti (ei sisälly)
Tiedonsiirtoprotokollat: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP Lämpötilaalue: -20 ° C - 50 ° C
Suojaustyyppi: IP54

Paino: 80 g
Mitat: 115 x 45 x 26 mm
Funkgong
Nimellisjännite: 5,0 V DC, 1,0 A
Radiotaajuus: 868 MHz
Suojaustyyppi: IP20

USB virtalähde

Tulo: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A
Lähtö: 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W
Keskimääräinen käyttötehokkuus (USB): 75,4 % Alhainen
kuormitustehokkuus (10 %): 70,8 %
Tehonkulutus nollakuormituksella: 0,04 W
Suojaustyyppi: IP20
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Huolto / Valmistaja:
Inter-Union Technohandel GmbH
Carl-Benz-Straße 2

76761 Rülzheim - Saksa
www.unitec-elektro.de

Sähköposti: info@inter-union.de
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Tuotenro: 30828

