
General information

Den här smarta sensorn känner av om din dörr eller ditt 
fönster öppnas eller stängs och skickar informationen till 
Nedis SmartLife-appen. För att göra det krävs en Nedis 
Zigbee-gateway (WIFIZBxxx).
Det innebär att du kan göra många olika saker 
automatiskt, t.ex. att få meddelande när någon är hemma 
eller få en påminnelse när en dörr eller ett fönster står 
öppet.
Genom att kombinera sensorn med andra produkter i 
Nedis SmartLife-appen kan du använda fler SmartLife-
produkter från Nedis när en dörr öppnas (t.ex. lampa, 
smart kontakt eller siren) eller stänga av ett element eller 
luftkonditionering när dörren är öppen.
Den kompakta storleken och det medföljande batteriet 
med en livslängd på upp till ett år (med sex 
triggeringpunkter per dag) gör att du kan du placera 
sensorn var du vill (inom ett avstånd på cirka 30 meter 
från en Zigbee-gateway).

Features

• Upptäck om en dörr eller ett fönster öppnas eller stängs 
var du vill - inom ett område på cirka 30 m från Nedis 
Zigbee-gateway (WIFIZBxxx)
• Är helt integrerad i Nedis SmartLife-app (via Nedis 
Zigbee-gateway) och kan kombineras med andra smarta 
produkter för automatisering.
• Batteridriven för flexibel placering
• Batterilivslängd på upp till ett år

Specifications

Färg: Vit
Material: Plastic
Driftstemperatur: 0 - 40 °C
Detektortyp: Contact
batterier medföljer: 1x CR2032
Max. Radio uteffekt: 10 dBm
Spänning: 3 VDC
Frekvensomfång: 2400 - 2483 MHz
Antennens förstärkning: 2.5 dBi
Kompatibel med smarthome: Zigbee

Sales information

Order code: ZBSD10WT
Product description: Smart dörr- eller fönstersensor | 

Zigbee | Batteri ingår
Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 65 mm 42 mm 150 mm 77 g
8 130 mm 80 mm 255 mm 62 g
120 270 mm 413 mm 440 mm 9880 g
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Package contents

Dörr-/fönstersensor
Snabbstartsguide
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