
* dzięki temu iż urządzenie do działania potrzebuje tylko  
niewielkiej baterii 3V, jest ono całkowicie bezpieczne również             
w miejscach w których stosowanie tradycyjnych wyłączników 
na 230V stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia

przy pomocy inBox można kontrolować wszyst-
kie urządzenia wykorzystujące technologie 
µWiFi: bramy, rolety, oświetlenie czy inne 
urządzenia elektryczne

zainstalowanie kolejnego przycisku w domu nigdy 
nie było tak proste - bez kucia ścian, bez remontu, 
zamontować można dodatkowy wyłącznik 
światła, przycisk otwierający roletę czy bramę - nie 
tylko na ścianie lecz także na stole czy nawet pod 
prysznicem*

inBox działa z każdym przyciskiem monostabil-
nym (dzwonkowym) - pozwala to na pełną 
swobodę aranżacji wnętrza

tym samym przyciskiem można sterować wieloma 
urządzeniami - krótkie naciśnięcie zapali światło 
przed domem a dłuższe przytrzymanie otworzy 
bramę - bez konieczności szukania pilota

OFERTA PRODUKTOWA

ZWYKŁY PRZYCISK TEŻ MOŻE BYĆ SMART, BEZ KABLA

inBox to miniaturowy moduł, który pozwala 
sterować urządzeniami za pomocą przycisku, 
bez konieczności podłączania ich przewodami, 
bez ograniczeń.

45 mm

35
 m

m
bezpieczeństwomicroWiFioświetlenie włącz/wyłącz garażokna i drzwibateryjne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAMONTUJ ZWYKŁY PRZYCISK GDZIE TYLKO CHCESZ, BEZ DODATKOWYCH KABLI

wykonana z kompozycji poliure-
tanowej nie zawierającej haloge- 
nów, samogasnąca dla klasy 
termicznej B (130°C)

45 x 35 x 19 mm

4 do 5 lat

monostabilny (dzwonkowy)

2.4GHz

z potwierdzeniem, szyfrowana

obudowa

ilość wejść

typ wejść

czas pracy na baterii

rodzaj przycisku

zasilaniewymiary

częstotliwość transmisji

transmisja danych

szyfrowanie: 

zasięg 

sposób montażu: 

protokół transmisji µWiFi

w puszce pod przyciskiem

do 100 m w terenie otwartym,  do 
40 m w budynkach (zależy od 
konstrukcji i ukształtowania terenu)

pęk kluczy 512 bitowych, z wykorzystaniem krzywych eliptycznych i negocjacją klucza przy każdej transmisji

ilość obsługiwanych
urządzeń maksymalnie 30

bateria CR123 

podstawowe cechy

cechy �zyczne urządzenia

właściwości komunikacyjne

logiczne, impulsowe

Urządzenia związane z bezpieczeństwem i kon- 
trolą dostępu

bezpieczeństwo

okna i drzwi
Produkty do użytku przy współpracy z oknami             
i drzwiami

garaż
Produkty do wykorzystania w garażach i par- 
kingach

microWiFi
Urządzenia wykorzystujące bezprzewodową 
komunikację microWiFi

oświetlenie Produkty związane z oświetleniem

Urządzenia pozwalające włączyć i wyłączyć 
odbiorniki

włącz/wyłącz

bateryjne Urządzenia działające na baterie

bezpieczeństwomicroWiFioświetlenie włącz/wyłącz garażokna i drzwibateryjne


