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Welkom bij Plejd
Slimme verlichting van Plejd werkt net zo eenvoudig als traditionele verlichting,
maar biedt meerdere nieuwe mogelijkheden en is tegenwoordig de eerste keuze
van installateurs en gebruikers.
Of het nu de bedoeling is om een huis te bouwen, een kamer op te knappen of om gewoon slimme
verlichting te realiseren, Plejd vormt de ideale keuze. Net zo gemakkelijk als het is om met een aantal
producten van Plejd te beginnen, kunt u Plejd ook in het hele huis installeren. Met onze draadloze
technologie kan het systeem naderhand indien nodig moeiteloos worden uitgebreid.
Plejd breidt uw standaard lichtschakelaars uit met meer mogelijkheden om verlichting te bedienen, zoals
tijdschema’s, scènes en met behulp van een app. Plejd is sinds 2016 op de markt, en in meer dan 700.000
woningen en bedrijven geïnstalleerd. Hetis één van de meest geïnstalleerde systemen in Zweden.
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P R O D U C T C ATA L O G U S

Schakelaar, app of stem
Slimme verlichting van Plejd breidt uw standaard
lichtschakelaars uit met meer manieren om de
verlichting te regelen. Gebruik de app vanaf de bank
of gebruik stembediening* als u uw handen vol hebt.
*Voor deze functie is een Plejd Gateway vereist.

Scènes
Met behulp van de app kunt u eenvoudig scènes
creëren die bij elke gelegenheid aan uw wensen
voldoen en deze activeren vanaf uw gebruikelijke
lichtschakelaars of de app. Doe alle lichten uit met
de lichtschakelaar in de hal als u naar uw werk gaat,
of gebruik de app om de avondfilm vanuit uw luie
stoel te starten.

Tijdfuncties
Met Plejd kunt u uw verlichting plannen voor
bepaalde tijdstippen van de dag of op basis
van zonsopgang en zonsondergang. Schakel de
gevelverlichting automatisch in wanneer de zon
ondergaat en schakel deze uit bij zonsopgang.

web | plejd.nl
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Toekomstbestendig
Dankzij de ondersteuning voor Google Home en
Apple HomeKit® kunt u uw Plejd-systeem eenvoudig
integreren in de meeste andere producten in een
slimme woning. We voegen voortdurend nieuwe
integraties toe om een toekomstbestendig systeem
te kunnen garanderen.

Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. Google en Google Home
zijn handelsmerken van Google LLC. Apple en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen.

Vakantiemodus
Tijdens vakanties is het mogelijk om de verlichting
zichzelf te laten regelen. Gebruik de vakantiemodus
om de verlichting automatisch aan en uit te zetten.
Deze functie imiteert een situatie waarbij het erop
lijkt dat er iemand thuis is. Lichten gaan aan, worden
gedimd en gaan uit met verschillende tussenpozen.
Voor gebruik van de vakantiemodus is een Plejd
Gateway vereist.

Draadloos gemak
Dankzij onze draadloze technologie is Plejd
zowel geschikt voor nieuwbouw als voor
renovatieprojecten. Het systeem is indien nodig
eenvoudig uit te breiden, zodat het geen probleem is
om met slechts één product te beginnen en om dit
vervolgens aan te vullen met meer producten.
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In veilige handen
Met een traditionele elektrische installatie als uitgangspunt en met meer dan 40.000 installateurs die met
installatie van Plejd vertrouwd zijn, kunnen zowel gebruikers als installateurs zich veilig voelen vanaf de planning
tot installatie. Onze producten hebben een kwaliteitswaarborg, zijn betrouwbaar en zorgvuldig getest om de
best mogelijke ervaring te bieden.

Begin ook met Plejd
Onze producten worden geïnstalleerd door bevoegde installateurs. Dankzij gedegen kennis weten installateurs
precies welke oplossingen en Plejd-producten het meest geschikt zijn voor het gewenste doel. Voor vragen
over Plejd of onze producten, kunt u altijd contact met ons opnemen, dan helpen wij u verder.
Centrale | 030 899 3030
Support | 030 899 3032
E-mail | info@plejd.nl
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700.000+

3 mln+

40.000+

Plejd-systemen

Geïnstalleerde apparaten

Installateurs

P R O D U C T C ATA L O G U S

Onze producten
Ons uitgebreide assortiment producten voor slimme verlichting levert voor de meeste doeleinden een oplossing.
Al vanaf het eerste product biedt het meerdere voordelen ten opzichte van traditionele opties, zoals unieke
configuraties en tijdschema’s. Uiteraard kan één product soms voldoende zijn, maar des te meer producten
aan het Plejd-systeem worden toegevoegd, des te groter zijn de voordelen. Dit omvat voordelen zoals het
uitschakelen van alle verlichting met één druk op de knop of het op afstand bedienen van de verlichting.*
Met onze draadloze en betrouwbare mesh-technologie is het net zo eenvoudig om klein te beginnen en het
systeem naderhand uit te breiden als om het in één keer in een heel huis of bedrijf te installeren.
*Voor deze functie is een Plejd Gateway vereist.

Wij ontwikkelen al onze producten en diensten in eigen huis. Door de volledige controle over de hele keten,
van de eerste schetsen en ideeën tot de uiteindelijke producten, kunnen wij onze producten veilig en zeker
ontwikkelen om zowel aan onze hoge eisen als aan externe eisen te voldoen. Onze producten worden in
Zweden vervaardigd, sommige rechtstreeks in onze eigen productiefaciliteit. Wij richten ons op hoge kwaliteit,
gebruiksgemak en service. Wij vinden het essentieel dat onze klanten tevreden zijn met hun keuze voor Plejd.

web | plejd.nl
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Dimmer LED
DIM-01

Universele dimmer met twee aparte ingangen.
Het product kan draadloos worden bediend via
de app of andere producten van Plejd.

Last
Halogeen/gloeilamp (230 V)
LED-lichtbron/driver (230 V faseafsnijding)
LED-lichtbron/driver (230 V faseaansnijding)
Elektronische transformatoren (12 V halogeen)

• Tot 300 VA.

0–300 W
0–200 VA
0–100 VA
0–300 VA

Niet gebruiken
met: tl-buizen, conventionele
DIM-01
transformatoren of energiezuinige lampen.

• Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een
pulsdrukker of bewegingssensor.
• Instelbaar minimum-, maximum- en startniveau.
• Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met
een pulsdrukker.
Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

NL 1 2

L
N

NETSPANNING

AFMETINGEN

BEVEILIGING

DRAADLOOS BEREIK

230 V/50 Hz

46x46x18 mm

Tot 10 m binnen.

VERMOGEN IN STAND-BY

KABELDOORSNEDE

0,3 W

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Hardwarematige oververhittingsbeveiliging
Softwarematige overbelastingsbeveiliging

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

TYPE LAST

-20 tot +35 °C

Faseafsnijding (trailing edge)
Faseaansnijding (leading edge)
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RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

P R O D U C T C ATA L O G U S

De mesh-technologie van Plejd
breidt het bereik uit doordat de
apparaten met elkaar kunnen
communiceren.

2-channel dimmer LED
DIM-02

2-weg universele dimmer met uitgang voor twee
verschillende lasten. Het product kan draadloos worden
bediend via de app of andere producten van Plejd.

Last per uitgang (Totaal maximaal vermogen 200 VA)
Halogeen/gloeilamp (230 V)
LED-lichtbron/driver (230 V faseafsnijding)
LED-lichtbron/driver (230 V faseaansnijding)
Elektronische transformatoren (12 V halogeen)

• Tot 100 VA per kanaal.

0–100 W
0–100 VA
0–50 VA
0–100 VA

Niet gebruiken met: tl-buizen, conventionele
DIM-02
transformatoren
of energiezuinige lampen.

• Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een
pulsdrukker of bewegingssensor.
• Instelbaar minimum-, maximum- en startniveau.
• Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met
een pulsdrukker.

1 2

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

1

2

L N N

N
L

N

NETSPANNING

AFMETINGEN

BEVEILIGING

DRAADLOOS BEREIK

230 V/50 Hz

46x46x18 mm

Tot 10 m binnen.

VERMOGEN IN STAND-BY

KABELDOORSNEDE

0,3 W

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Hardwarematige oververhittingsbeveiliging
Softwarematige overbelastingsbeveiliging

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

TYPE LAST

-20 tot +35 °C

Faseafsnijding (trailing edge)
Faseaansnijding (leading edge)

RADIO

De mesh-technologie van Plejd
breidt het bereik uit doordat de
apparaten met elkaar kunnen
communiceren.

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

web | plejd.nl
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Relay 16 A
REL-01-2P

REL-01-2P is een relais met mogelijkheid tot 1- of
2-polige onderbreking. Het product kan draadloos
worden bediend via de app of andere producten
van Plejd.

Cos phi

Last
Halogeen/gloeilamp (230 V)
LED-belastingen
TL-lamp ongecompenseerd
TL-lamp gecompenseerd
Laagspanningshalogeenlamp elektronisch
Laagspanningshalogeenlamp conventioneel
Energiezuinige lampen
REL-01-2P
REL-01-2P

• Tot 13 A met 2-polige schakeling of 16 A bij schakelen van
fase alleen (L).
• Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een
pulsdrukker, lichtschakelaar of bewegingssensor.

1
0,9
0,3
0,85
0,8
0,95
0,6

Nominaal
vermogen

VA

3.500 W
800 W
700 W
1.500 W
1.500 W
1.200 W
500 W

3.500
1.000
2.300
1.750
1.750
1.200
800

2-pol brytning
av L och av
N L och N
2-pol brytning

1-pol brytning av L och N

1-pol brytning av L och N
*3.000 W/13
A bij het afschakelen van de phase (L) en de nul (N).

• Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker.

1-polig

2-polig

• Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.
• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met
een pulsdrukker.

1 2

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

1 2

1 2

N N LN LN LL L L

N N LN LN LL L L

N
L

N
L

1 2

N
L

N
L

NETSPANNING

AFMETINGEN

BEVEILIGING

DRAADLOOS BEREIK

230 V/50 Hz

46x46x18 mm

Tot 10 m binnen.

VERMOGEN IN STAND-BY

KABELDOORSNEDE

0,3 W

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar
(stroomonderbreker)

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

TYPE LAST

-25 tot +35 °C

Micro-gap relais (μ)
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RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

P R O D U C T C ATA L O G U S

De mesh-technologie van Plejd
breidt het bereik uit doordat de
apparaten met elkaar kunnen
communiceren.

A
16*
4
10
8
8
5
4

2-channel relay
REL-02

REL-02 met twee relais voor mogelijke
uitschakeling van twee aparte lasten. Het product
kan draadloos worden bediend via de app of
andere producten van Plejd.

Cos phi

Last
Halogeen/gloeilamp (230 V)
LED-belastingen
TL-lamp ongecompenseerd
TL-lamp gecompenseerd
Laagspanningshalogeenlamp elektronisch
Laagspanningshalogeenlamp conventioneel
Energiezuinige lampen

• Twee relaisuitgangen voor aansturing van niet dimbare
lasten en een totaal schakelvermogen tot 16 A (bijvoorbeeld
10 + 6 A).

1
0,9
0,3
0,85
0,8
0,95
0,6

Nominaal
vermogen*
3.500 W
800 W
700 W
1.500 W
1.500 W
1.200 W
500 W

VA*
3.500
1.000
2.300
1.750
1.750
1.200
800

A*
16
4
10
8
8
5
4

REL-02

*Verdeeld over beide uitgangen.

• Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een
pulsdrukker, lichtschakelaar of bewegingssensor.
• Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker.
• Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.

1 2

• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met
een pulsdrukker.
Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

L1N N L L2

N
L

NETSPANNING

AFMETINGEN

BEVEILIGING

DRAADLOOS BEREIK

230 V/50 Hz

46x46x18 mm

Tot 10 m binnen.

VERMOGEN IN STAND-BY

KABELDOORSNEDE

0,3 W

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar
(stroomonderbreker)

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

TYPE LAST

-25 tot +35 °C

Micro-gap relais (μ)

RADIO

De mesh-technologie van Plejd
breidt het bereik uit doordat de
apparaten met elkaar kunnen
communiceren.

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

web | plejd.nl
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Dimmer 1–10 V
CTR-01

Dimmer 1–10 V wordt gebruikt voor relaisschakeling
of voor de besturing van producten van derden met
ingangen voor 0–10 V of 1–10 V, zoals LED-drivers en
hoogfrequente ballasten. Het product kan draadloos
worden bestuurd via de app of met andere producten
van Plejd.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.
CTR-01
CTR-01

0–10 V bus

1–10 V bus

• Relaisuitgang voor aansturing van niet dimbaar last met
schakelvermogen tot 16 A.
• Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een
pulsdrukker, lichtschakelaar of bewegingssensor.
NNL L L L 1 1 2 2

NNL L L L 1 1 2 2

• Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker.

NNL L L L 1 1 2 2

NL L 1 2

• Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.
• Activeer scènes vanaf uw smartphone ofL Ltablet of met
NN
een pulsdrukker.
Koppling
Kopplingför
för
icke-dimbar
icke-dimbarlast
last
(endast
(endastbrytning
brytningavav
matning
matningtilltilllast)
last)

LL
NN
Koppling
Kopplingför
för0-10V
0-10Vbus
bus

Aansluiting voor 0–10 V bus
(utan
(utanbrytning
brytningavav van
(zonder
onderbreking
matning
matningtilltilllast)
last)
stroomtoevoer
naar last)

LL
NN

NN
L out
LLastout

Koppling
Kopplingför
för1-10V
1-10Vbus
bus

Aansluiting voor 1–10 V bus
(med
(med
brytning
brytningavavvan
(met
onderbreking
matning
matningtilltilllast)
last) last)
stroomtoevoer
naar

L
N

L
N
Koppling för

Aansluiting voor niet
icke-dimbar last
dimbaar last
(endast
brytning av van
(alleen
onderbreking
matning till last)
stroomtoevoer
naar last)

NETSPANNING

AFMETINGEN

BEVEILIGING

DRAADLOOS BEREIK

230 V/50 Hz

46x46x18 mm

Tot 10 m binnen.

VERMOGEN IN STAND-BY

KABELDOORSNEDE

<0,5 W

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar
(stroomonderbreker)

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

TYPE LAST

-20 tot +35 °C

Micro-gap relais (μ)
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RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

P R O D U C T C ATA L O G U S

De mesh-technologie van Plejd breidt
het bereik uit doordat de apparaten
met elkaar kunnen communiceren.

Ko

DALI Broadcast
DAL-01

De DAL-01 wordt gebruikt om verlichtingsproducten te
bedienen via een DALI-bus. Het product kan draadloos
worden bediend via de app of andere producten
van Plejd.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.
DAL-01

• Ingebouwde voeding voor DALI bus tot max. 128 mA,
tot 64 lasten.

DA- DA+

• Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een
pulsdrukker of bewegingssensor.
• DALI-2 ondersteunt tunable white (Device Type 8, DT8).

N L L 1 2

• Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met
een pulsdrukker.

L
N

NETSPANNING

DALI-BUS

KABELDOORSNEDE

DRAADLOOS BEREIK

230 VAC/50 Hz, max. 0,05 A

Max. 64 DALI-belastingen
Voedingsstroom 128 mA
Max. stroom 150 mA
Basic insulation
Max kabellengte 300 m (1,5 mm2)
Kortsluitbeveiliging wordt
geactiveerd na 2 seconden,
herstelt na 13 seconden.

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

Tot 10 m binnen.

VERMOGEN IN STAND-BY
0,4 W
EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR
-25 tot +35 °C
AFMETINGEN
46x46x18 mm

BEVEILIGING
Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Kortsluitbeveiliging

De mesh-technologie van Plejd breidt
het bereik uit doordat de apparaten
met elkaar kunnen communiceren.

RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

web | plejd.nl
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LED Driver 10 W
LED-10

LED Driver 10 W met geïntegreerde dimmer voor één
of meerdere LED-armaturen (150–700 mA) of LEDstrips (12/24 V) tot 10 W. Het product kan draadloos
worden bediend via de app of andere producten
van Plejd.

Last (CC)

Last (CV)

150 mA
350 mA
500 mA
700 mA

1–4 W
1–9 W
1–10 W
1–10 W

12 V (DC)
24 V (DC)

0–8 W
0–10 W

LED-10

Alleen gebruiken voor LED-lasten (DC).

• Dimbaar 1–100%.
• Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een
pulsdrukker of bewegingssensor.
LED

• Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met
een pulsdrukker.
Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

tc
N L L 1 2

L
N

NETSPANNING

AFMETINGEN

VERMOGENSFACTOR (PF)

DRAADLOOS BEREIK

230 VAC/50 Hz, max. 0,15 A

46x46x18 mm

0,6

Tot 10 m binnen.

VERMOGEN IN STAND-BY

KABELDOORSNEDE

UOUT

0,3 W

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

3–28 V DC

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

BEVEILIGING

RADIO

-20 tot +35 °C

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Kortsluitbeveiliging

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm
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P R O D U C T C ATA L O G U S

De mesh-technologie van Plejd breidt
het bereik uit doordat de apparaten
met elkaar kunnen communiceren.

LED Driver 75 W
LED-75

LED Driver met ingebouwde dimmer voor 12/24 V DC
LED-strips met een belasting tot 75 W. Het product
kan draadloos worden bediend via de app of andere
producten van Plejd.

Last (CV)
12 V DC
24 V DC

1–40 W
1–75 W

Als de belasting
niet tunable white is, kunt u deze aansluiten
LED-75
op een van de negatieve (-) klemmen.

• Ingebouwde dimfunctie.
• Ingang voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker of
bewegingssensor.
• Ondersteuning van tunable white voor LED-strips met
gemeenschappelijke anode.
• Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.

Warm
Warm
Koud
Cold

+ – –

1

L N

• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een
pulsdrukker.
Het product kan met twee schroeven (niet meegeleverd) aan
de muur worden bevestigd.

N
L

NETSPANNING

EFFICIENTIE OPGELADEN

BEVEILIGING

DRAADLOOS BEREIK

230 V/50 Hz, max. 0,5 A

90 %

Ca. 10 m binnen

VERMOGEN IN STAND-BY

BEDRIJFSTEMPERATUUR

Energieverbruik zonder belasting (Pno): Standby energieverbruik (Psb): 0,35 W
Netwerk Standby Energieverbruik Verbruik
(Pnet): 0,35 W

-25 tot +40 °C
Niet-condenserend

Softwarematige
oververhittingsbeveiliging
Kortsluitbeveiliging

OTAAL PRODUCTGEWICHT
295 g

De mesh-technologie van Plejd breidt
het bereik uit doordat de apparaten
met elkaar kunnen communiceren.

IP-CLASSIFICATIE
IP20

AFMETINGEN

RADIO

162x62x34 mm
KABELDOORSNEDE
Aansluitingen: 0,5–2,5 mm2
web | plejd.nl

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm
17
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Smart plug on/off
SPR-01

Smart plug on/off met relaisschakeling voor
16 A belastingen. Sluit rechtstreeks aan op het
stopcontact om de verlichting en andere apparatuur
te bedienen. Smart plug kan worden bediend via een
geïntegreerde knop aan de zijkant, draadloos via de
app of via andere producten van Plejd.
• Kan belastingen tot 16 A regelen.
• Geïntegreerde knop voor aan-/uitzetten van de belasting.
• Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.
• Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een
pulsdrukker.
• IP20.
Artikellijst

Kleur

SPR-01

Smart plug on/off wit

SPR-01-BL

Smart plug on/off zwart

Gateway
GWY-01

Gateway verbindt het Plejd-netwerk van de gebruiker
met internet, waardoor het Plejd-systeem op afstand
kan worden bediend.
• Maakt tot bediening op grote afstand.
• Beschermt tijdfuncties in geval van stroomuitval.
• Mogelijkheid om vakantiemodus te activeren.
• Wordt via een voedingsadapter verbinding met een
stopcontact en via Ethernet met een lokaal netwerk.
• Eenvoudig te installeren in de app en wordt onderdeel
van het bestaande mesh-netwerk.
• Maakt integratie met systemen van derden mogelijk,
zoals Google Home en Apple HomeKit®.

Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. Google en Google Home
zijn handelsmerken van Google LLC. Apple en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen.
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Wireless push button
WPH-01-55W

Draadloze pulsdrukker waarmee een of meerdere
producten van Plejd draadloos kunnen worden
bediend. Instellingen kunnen eenvoudig worden
geconfigureerd met de Plejd-app.
• Directe aansturing, hotelschakeling of aansturing
van scènes.
• Berekende batterijduur tot 200.000 klikken of 15 jaar
(Inclusief 2 vervangbare CR2032-batterijen).
• Verkrijgbaar als enkele of dubbele schakelaar.
Te combineren met 55 mm wit afdekramen van merken zoals
Gira System 551 (RAL 9010) en Jung A/AS-range2 (RAL 9016).
1
2

Het handelsmerk is eigendom van Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.
Het handelsmerk is eigendom van Albrecht Jung GmbH & Co. KG.

Battery backup
BAT-01

Battery backup zorgt ervoor dat de tijdfuncties behouden
blijven in het systeem in geval van een stroomstoring. Dit
product wordt aangesloten als accessoire op elke Plejd-puck.
• Beveiligt astro- en tijdfunctie in geval van stroomuitval.
• Directe aansluiting met behulp van klemfunctie.
• Er is slechts één Battery backup per Plejd-systeem nodig,
op voorwaarde dat de producten binnen elkaars draadloze
bereik liggen.
• Geschikt voor DIN-rail of schroefbevestiging.
• Tot 10-jaar bedrijfsreserve.

Geschikt voor:

20

Dimmer LED

DIM-01

Dimmer 1–10 V

CTR-01

2-channel dimmer LED

DIM-02

DALI Broadcast

DAL-01

Relay 16 A

REL-01-2P

LED Driver 10 W

LED-10

2-channel relay

REL-02

P R O D U C T C ATA L O G U S

Mounting clip
MNT-01

Mounting clips maken het mogelijk om elke Plejdpuck op een DIN-rail of een muur te monteren.
Geschikt voor:
Dimmer LED

DIM-01

2-channel dimmer LED

DIM-02

Relay 16 A

REL-01-2P

2-channel relay

REL-02

Dimmer 1–10 V

CTR-01

DALI Broadcast

DAL-01

LED Driver 10 W

LED-10

Breedte DIN-rail: 3u

Mounting box
MNT-02

Mounting box voor contactloze installatie van Plejdpucks op een muur, ingebouwd of in een kast.
• Kabelaansluiting met trekontlasting.
• Aansluiting met buis Ø 16 mm.
• Uitbreekopeningen onderaan en aan beide
korte zijden voor de aansluitingen.
• Afmetingen 93x53x25 mm.
• IP20.

Geschikt voor:
Dimmer LED

DIM-01

Dimmer 1–10 V

CTR-01

2-channel dimmer LED

DIM-02

DALI Broadcast

DAL-01

Relay 16 A

REL-01-2P

LED Driver 10 W

LED-10

2-channel relay

REL-02

web | plejd.nl
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De Plejd-app

Alle instellingen voor Plejd worden gemaakt met
onze eenvoudige en krachtige app. Configureer
en wijzig instellingen, maak scènes en activeer
tijdfuncties direct in de app. Met een eenvoudig
te navigeren ontwerp, past de app zowel bij
installateurs als klanten.
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• Gratis app voor zowel iOS als Android.
• Eenvoudige configuratie en wijziging van instellingen.
• Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
• Stel scènes samen om meerdere producten tegelijk
te bedienen.
• Afstandsbediening via Gateway.

P R O D U C T C ATA L O G U S

We behouden ons het recht voor om typefouten of drukfouten te maken.
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