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AndromedA Socket
Draadloos bedienen van apparaten in huis  

Met Andromeda Socket heeft u de vrijheid om 
zelf te beslissen wanneer u de lamp wilt aan- of 
uitzetten met uw omgevingsbediening.

Onafhankelijkheid
Andromeda Socket is speciaal ontwikkeld voor 
mensen met een functiebeperking die een meer 
zelfstandig leven willen leiden en kan lampen aan- en 
uitzetten en diverse apparaten draadloos schakelen. 
Het kan gemakkelijk worden verplaatst tussen 
verschillende wandcontactdozen.

Flexibele bedienmethode
Het kan worden bediend op drie verschillende 
manieren: met een Infra Rood zender, een Z-Wave 
zender of een aangesloten bedienschakelaar.

Oorzaak en gevolg oefenen
Bij een aangesloten bedienschakelaar is het 
mogelijk oorzaak en gevolg te oefenen, bijvoorbeeld 
door het aansluiten van een elektrische mixer, 
die werkt zolang de schakelaar wordt ingedrukt.  
Deze mogelijkheid kan handig zijn voor het trainen 
van oorzaak en gevolg bij bijvoorbeeld kinderen met 
een meervoudige beperking.

Eenvoudig te programmeren
Andromeda Socket is eenvoudig te programmeren, 
met de ingebouwde aan/uit knop. 

Ingebouwde aan/uit knop
Met de ingebouwde aan/uit knop kan een apparaat 
worden bediend, zelfs als iemand geen Infra 
Rood of Z-Wave zender heeft. Het heeft ook een 
blauw indicatielampje dat toont of er stroom op het 
stopcontact staat.

Technische gegevens
Werkspanning:  230V AC, 50 Hz
Max. relais:  3600VA, 16A resistieve belasting
IR kanalen:  GewaLink kanalen
Radiosysteem:  Z-Wave
Radio freq.:  868,42 MHz
Werkomgeving: Binnenshuis
Input type:  3,5 mm (2-polige mono female)
Afmetingen:  53 x 122 x 43mm (excl. stekker.)

Certificering
Andromeda Socket is CE en Z-Wave gecertificeerd.  

Geschikt voor AVcomfort
Andromeda Socket kan worden opgenomen binnen 
het AVcomfort concept. Maak gebruik van de moderne 
technieken om lekker te wonen of thuis te kunnen 
blijven. www.AVcomfort.nl

Artikelnummer: 
4198-80 IRZ 230V 16A RA Socket Andromeda

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN

t  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV

  

  
  


