
built for

ELTAKON UUSI APPLE HOMEKIT JA MATTER 

YHTEENSOPIVA WIFI-RELESARJA 
Uudessa tuotesarjassamme yhdistyvät uusin kytkentä- ja ohjaustekniikka sekä innovatiivinen 
liitettävyys ja toiminnallisuus. Apple Home -sertifi ointi, built for matter, REST API ja langattomat 
päivitykset luovat vankan perustan uusille Professional Smart Home tuotteillemme.

Tutustu uusiin 62-IP sarjan tuotteisiin nyt!



IMPULSSIRELE/TYÖVIRTARELE, IP, WI-FI, 1 NO-KOSKETIN, EI-POTENTIALIVAPAA 16A, 
APPLE HOME-SERTIFIOITU, REST-API JA ”BUILT FOR MATTER" ESR62NP-IP/110-240V JA ESR62PF-IP/110-240V

ESR62NP-IP/110-240V
Impulssirele/työvirtarele, IP, WiFi, 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16 A/250 V AC, 

230 V LED-kuorma enintään 600 W, hehkulamppukuorma enintään 2000 W. Apple Home -sertifi oitu, 

REST-API ja "built for Matter". Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.

Uppoasennukseen. 49 x 51 mm, syvyys 25 mm.
Pistoliittimillä, 0,2 mm2 - 2,5 mm2 johtimen poikkipinnoille.

Nollapistekytkentä koskettimien ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.
Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.
Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa. 
Sisääntulo johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle.
Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii OTA (Over-the-Air) -päivitykset.
Tämä toimilaite on Apple Home -sertifi oitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home 

-sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:

Apple Home -sovellus tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:
- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden 
tilatiedot
Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.
Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfi gurointia.

REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.

Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".

ESR62NP-

IP/110-240V

Impulssirele integroidulla reletoiminnolla, Wi-Fi, 
1 NO ei-potentiaalivapaa kosketin 16 A. Apple 
Home-sertifi oitu, REST-API ja "built for Matter"

Snro. 26 169 08 49,20 €/kpl

Kytkentäesimerkki
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ESR62PF-IP/110-240V
Impulssirele/työvirtarele, IP, WiFi, 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 16 A/250 V AC, 

230 V LED-kuorma enintään 200 W, hehkulamppukuorma enintään 2000 W. Apple Home -sertifi oitu, 

REST-API ja "built for Matter". Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.

Uppoasennukseen. 49 x 51 mm, syvyys 25 mm.
Pistoliittimillä, 0,2 mm2 - 2,5 mm2 johtimen poikkipinnoille.

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.
Ohjausliittimien / koskettimen välinen etäisyys 6 mm.

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa. 
Sisääntulo johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle.
Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii OTA (Over-the-Air) -päivitykset.

Tämä toimilaite on Apple Home -sertifi oitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home 

-sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:

Apple Home -sovellus tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:
- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden 
tilatiedot
Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.
Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfi gurointia.

REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.

Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".

ESR62PF-

IP/110-240V

Impulssirele integroidulla reletoiminnolla, Wi-Fi, 
1 NO potentiaalivapaa kosketin 16 A. Apple 
Home-sertifi oitu, REST-API ja "built for Matter"

Snro. 26 169 09 49,20 €/kpl

UUSI

Kytkentäesimerkki
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built for



YLEISHIMMENNIN, IP, WI-FI, MAKS. 300W EUD62NPN-IP/110-240V JA VERHO-OHJAIN, IP, WI-FI,
1+1 SULKEUTUVAA (NO) EI-POTENTIAALIVAPAATA KOSKETINTA ESB62NP-IP/110-240V, 
APPLE HOME-SERTIFIOITU, REST-API JA ”BUILT FOR MATTER"

EUD62NPN-IP/110-240V
Yleishimmennin, IP, Wi-Fi. Apple Home -sertifi oitu, REST-API ja "built for Matter". MOSFET. 

Himmennettävät 230 V laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput 300 W asti ja nousevan reunan 

(leading edge) 100 W asti, ilmanvaihdosta riippuen (suositus maks. 10 kpl). 230 V hehku- ja 

halogeenilamput 300 W asti ilmanvaihdosta riippuen. Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla.

Ei minimikuormaa. Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.

Uppoasennukseen. 49x51 mm, syvyys 25 mm.
Pistoliittimillä, 0,2 mm2 - 2,5 mm2 johtimen poikkipinnoille.

Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä valaisinten suojaamiseksi.

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.
Himmennystaso tallennetaan aina kytkettäessä pois päältä (muistitoiminto). 
Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa. 
Automaattinen, elektroninen ylikuormitus-ja lämpösuoja. 
Sisääntulo johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii OTA (Over-the-Air) -päivitykset.
Tämä toimilaite on Apple Home -sertifi oitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home 

-sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:

Apple Home -sovellus tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:
- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden 
tilatiedot
Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.
Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfi gurointia.

REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.

Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".

EUD62NPN-IP/

110-240V

Yleishimmennin, IP, Wi-Fi, maks. 300 W. Apple 
Home-sertifi oitu, REST-API ja "built for Matter"

Snro. 26 169 10 72,80 €/kpl

UUSI

ESB62NP-IP/110-240V
Verho-ohjain, IP, WiFi, 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 4 A/250 V AC, ei-potentiaalivapaa, 230 V AC 

verho- ja kaihdinmoottoreille. Automaattinen pääteasennon tunnistus. Apple Home -sertifi oitu, 

REST-API ja "built for Matter". Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.

Uppoasennukseen. 49 x 51 mm, syvyys 25 mm.
Pistoliittimillä, 0,2 mm2 - 2,5 mm2 johtimen poikkipinnoille.

Nollapistekytkentä koskettimien ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.
Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.
Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa. 
Sisääntulo johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle.
Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii OTA (Over-the-Air) -päivitykset.
Tämä toimilaite on Apple Home -sertifi oitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home 

-sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:

Apple Home -sovellus tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:
- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden 
tilatiedot
Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.
Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfi gurointia.

REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.

Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".

ESB62NP-IP/

110-240V

Verho-ohjain, Wi-Fi, 1+1 NO kosketinta, 4 A. 
Automaattinen pääteasennon tunnistus. Apple 
Home-sertifi oitu, REST-API ja "built for Matter"

Snro. 26 169 12 64,40 €/kpl

UUSI

Kytkentäesimerkki

Kytkentäesimerkki

built for

built for
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NOPEAMPI

HELPOMPI

MUKAVAMPI

Yhtä ammattimainen kuin tuotteemmekin: 
Eltakon tuki ammattilaisille.

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:
045 7870 6795  tuki@eltako.com

++
62-IP sarjan tuotteet on täysin käyttövalmiita jo tehtaalta lähtiessään, eikä niitä 
siis tarvitse enää erikseen konfi guroida. Tarvittaessa asetuksia voidaan tehdä 
intuitiivisella ja helppokäyttöisella Eltako Connect -sovelluksella. Säännöllisten 
päivitysten ja jatkuvan toiminnallisuuden laajentamisen ansiosta, sovellus on 
aina ajan tasalla.

Built for matter, built for Apple HomeKit, built for you. 
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Eltako GmbH
 Hofener Straße 54

D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00  
eltako.com  

Eltako Connect appi

Eltako Connect-appin lataus:

http://eltako.com/redirect/eltako-connect


