
built for

EEN GEREEDSCHAPSKIST DIE IN ELKE HAND PAST - 
DE SERIE 62-IP EN ELTAKO CONNECT APP

De nieuwe serie 62-IP combineert de nieuwste schakel- en besturingstechnologie met innovatieve con-
nectiviteit en functionaliteit. Apple Home gecertifi ceerd, "built for Matter", een REST API en draadloze 
updates vormen de basis voor een professionele Smart Home retrofi t.

Maak nu kennis met deze nieuwe producten en ontdek al hun voordelen!



IMPULS-SCHAKELRELAIS ACTOR MET IP OVER WiFi, 1 NO CONTACT 16A, APPLE HOME GECERTIFICEERD, REST API EN
"BUILT FOR MATTER" ESR62NP-IP/110-240V EN ESR62PF-IP/110-240V

ESR62NP-IP/110-240V
Impuls-schakelrelais actor met IP over WiFi, met 1 NO contact, niet potentiaalvrij , 16 A/250 V AC, 

230 V LED-lampen tot 600 W, 230 V gloei- en halogeenlampen tot 2000 W. Apple Home gecertifi ceerd,

REST API en "built for Matter". Standby verlies slechts 0,7 Watt.

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.
De aansluitklemmen zij n steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm2 tot 2,5 mm2.

Schakelend in de nuldoorgang om de contacten en de last te beschermen.
Voeding-, schakel- en stuurspanning lokaal 110-240 V.
Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefi nieerd uitgeschakeld.
Met stuuringang om ook bedraad te bedienen.
Een glimlampstroom is niet toegestaan.
De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4GHz frequentieband en maakt Over-the-Air (OTA) updates

mogelij k. Deze actor is Apple Home gecertifi ceerd, wat betekent dat hij  offi  cieel rechtstreeks te 

bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.

De volgende opties zij n beschikbaar via de Apple Home app:
- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig 
schakelen / - Status opvragen
Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blij ft op hetzelfde netwerk.
De optionele confi guratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het 

apparaat. Dit wordt continu doorontwikkeld tot een defi nitieve versie.
De actor voldoet aan alle specifi caties voor de Matter standaard en is "built for Matter".

ESR62NP-

IP/110-240V

Impuls-schakelrelais actor IP via WiFi, 1 NO 
contact, niet potentiaalvrij  16 A, Apple Home 
gecertifi ceerd, REST API en "built for Matter"

Art.-Nr. 30062001 56,60 €/St.
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ESR62PF-IP/110-240V
Impuls-schakelrelais actor met IP over WiFi, met 1 NO contact, potentiaalvrij , 16 A/250 V AC, 

230 V LED-lampen tot 200 W, 230 V gloei- en halogeenlampen tot 2000 W. Apple Home 

gecertifi ceerd, REST API en "built for Matter". Standby verlies slechts 0,7 Watt.

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.
De aansluitklemmen zij n steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm2 tot 2,5 mm2.

Voeding-, en stuurspanning lokaal 110-240 V.
Afstand stuuringang/contact 6 mm.

Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefi nieerd uitgeschakeld.
Met stuuringang om ook bedraad te bedienen.
Een glimlampstroom is niet toegestaan.
De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt Over-the-Air (OTA) updates

mogelij k. Deze actor is Apple Home gecertifi ceerd, wat betekent dat hij  offi  cieel rechtstreeks te 

bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.

De volgende opties zij n beschikbaar via de Apple Home app:
- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig 
schakelen / - Status opvragen
Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blij ft op hetzelfde netwerk.
De optionele confi guratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het 

apparaat. Dit wordt continu doorontwikkeld tot een defi nitieve versie.
De actor voldoet aan alle specifi caties voor de Matter standaard en is "built for Matter".

ESR62PF-

IP/110-240V

Impuls-schakelrelais actor IP via WiFi, 
1 NO contact, potentiaalvrij  16 A, Apple Home 
gecertifi ceerd, REST API en "built for Matter"

Art.-Nr. 30062004 53,90 €/St.

NIEUW

Aansluitvoorbeeld

built for



UNIVERSELE DIMACTOR MET IP VIA WiFi, TOT 300W EUD62NPN-IP/110-240V EN
ZONWERING SCHAKELACTOR MET IP VIA WiFi, 1+1 NO CONTACTEN 4 A, NIET POTENTIEELVRIJ 
ESB62NP-IP/110-240V, APPLE HOME GECERTIFICEERD, REST API EN "BUILT FOR MATTER"

EUD62NPN-IP/110-240V
Universele dimactor met IP over WiFi. Apple Home gecertifi ceerd, REST API en "built for Matter".

Met Power MOSFET. Het dimvermogen is voor R/L/C en LED lampen op fase-afsnij ding tot max. 300 W. 

LED lampen op fase-aansnij ding tot max. 100 W en max. 8 lampen. Dimvermogen afhankelij k van de 

koelomstandigheden. Met kinderkamer en sluimerschakeling. Geen minimale last nodig. Stand-by 

verlies slechts 0,7 Watt.

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.
De aansluitklemmen zij n steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm2 tot 2,5 mm2.

Schakelend in de nuldoorgang met soft-aan en soft-uit om de lampen te beschermen.

Voeding-, schakel- en stuurspanning lokaal 110-240 V. Het ingestelde dimstand wordt bij  het uitschakelen in 
het geheugen opgeslagen. Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefi nieerd uitgeschakeld.
Met stuuringang om ook bedraad te bedienen. Een glimlampstroom is niet toegestaan.
De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt Over-the-Air (OTA) updates

mogelij k. Deze actor is Apple Home gecertifi ceerd, wat betekent dat hij  offi  cieel rechtstreeks te 

bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.

De volgende opties zij n beschikbaar via de Apple Home app:
- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig 
schakelen / - Status opvragen
Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blij ft op hetzelfde netwerk.
De optionele confi guratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het 

apparaat. Dit wordt continu doorontwikkeld tot een defi nitieve versie.
De actor voldoet aan alle specifi caties voor de Matter standaard en is "built for Matter".

EUD62NPN-IP/

110-240V

Universele dimactor IP via WiFi, tot 300 W, Apple 
Home gecertifi ceerd, REST API en "built for 
Matter"

Art.-Nr. 30062002 79,70 €/St.

NIEUW

ESB62NP-IP/110-240V
Zonwering schakelactor met IP via WiFi, 1+1 NO contacten 4 A/250 V AC, niet potentiaalvrij , 

voor bij v. een 230 V AC motor van een zonnescherm. Met automatische eindpositieherkenning. 

Apple Home gecertifi ceerd, REST API en "built for Matter". Stand-by verlies slechts 0,8 Watt.

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.
De aansluitklemmen zij n steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm2 tot 2,5 mm2.

Schakelend in de nuldoorgang om de contacten en de last te beschermen.
Voeding-, schakel- en stuurspanning lokaal 110-240 V.
Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefi nieerd uitgeschakeld.
Met stuuringang om ook bedraad te bedienen.
Een glimlampstroom is niet toegestaan.
De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt Over-the-Air (OTA) updates

mogelij k. Deze actor is Apple Home gecertifi ceerd, wat betekent dat hij  offi  cieel rechtstreeks te 

bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.

De volgende opties zij n beschikbaar via de Apple Home app:
- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig 
schakelen / - Status opvragen
Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blij ft op hetzelfde netwerk.
De optionele confi guratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het 

apparaat. Dit wordt continu doorontwikkeld tot een defi nitieve versie.
De actor voldoet aan alle specifi caties voor de Matter standaard en is "built for Matter".

ESB62NP-IP/

110-240V

Zonwering schakelactor met IP via WiFi, 1+1 NO 
4 A, automatische eindpositieherkenning. Apple 
Home gecertifi ceerd, REST API en "built for Matter"

Art.-Nr. 30062003 68,60 €/St.

NIEUW

Aansluitvoorbeeld

Aansluitvoorbeeld
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SNELLER,

GEMAKKELIJ KER,

COMFORTABELER

Noord Nederland: Hans Oving
+31 (0)6 21816115   oving@eltako.com

Zuid Nederland: Dennis Schellenberg
+31 (0)6 50419067    schellenberg@eltako.com

Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00
info@eltako.de  eltako.com

+
De serie 62-IP is vanaf fabriek volledig functioneel en hoeft niet te worden 
geconfi gureerd. Indien nodig kunnen instellingen intuïtief en eenvoudig worden 
uitgevoerd via de Eltako Connect app. Door regelmatige updates en continue 
uitbreiding van functionaliteit is de app altij d up-to-date.

Built for Matter, built for Apple Home, built for you. 
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Eltako Connect app

Eltako Connect app downloaden:

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


