
Afstandsbediening  
– 8 toetsen
HmIP-RC8

De universele afstandsbediening met vier paar knoppen is altijd snel bij de 
hand en ideaal voor de comfortabele besturing van apparaten en systeem-
functies in het Homematic IP Smart Home. Door de individuele toewijzing 
van de knoppen zijn de toepassingsmogelijkheden van de afstandsbedie-
ning nagenoeg grenzeloos.

INTUÏTIEVE 
BEDIENING VOOR 
TALRIJKE FUNCTIES IN 
HET SMARTHOME

Slim wonen, dat fascineert.
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SMARTHOME-BESTURING PER DRUK OP DE KNOP

De smartphone is niet altijd binnen handbereik om 
Homematic IP apparaten of functies te besturen. Hier 
blijkt de universeel toepasbare afstandsbediening 
buitengewoon handig te zijn: met slechts één druk 
op een knop kunnen apparaten/functies worden 
aangestuurd die bijzonder vaak in een smarthome 
worden gebruikt.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

De acht knoppen van de afstandsbediening kunnen 
afzonderlijk of per paar worden geconfigureerd en zo 
exact worden afgestemd op de individuele behoeften. 
De functies 'Groepen' en 'Automatisering' van de 
Homematic IP Smartphone App bieden hiervoor allerlei 
mogelijkheden – van het dimmen van afzonderlijke 
lichtbronnen en het activeren van de eco-modus tot 
en met de besturing van complexe scenario's binnen 
het smarthome-systeem.

BETROUWBAAR EN FLEXIBEL TOEPASBAAR

Dankzij de batterijvoeding en de grote reikwijdte kan 
de afstandsbediening overal in het huis worden ge-
bruikt. Een vervangbaar tekstveld op de onderzijde van 
de afstandsbediening geeft overzicht over de functies 
en apparaten en de knoppen waaraan ze zijn toege-
wezen.

De werking vereist de aansluiting op een van de 
volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point met gratis smart-
phone-app en kosteloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG
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1,5V-batterijen LR03/micro/AAA (2x)

Tekstsjabloon

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 142307A0

EAN-code 4047976423071

Apparaatcode HmIP-RC8

Verpakkingseenheid 72

Afmetingen verpakking 184 x 93 x 48 mm

Gewicht incl. verpakking 174,0 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 2x 1,5 V LR03/micro/AAA

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur 5 tot 35 °C

Afmetingen (b x h x d) 46 x 131 x 19 mm

Gewicht 78 g

Zendfrequentieband
868,0 - 868,6 MHz /  

869,4 - 869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 300 m

Vervangbaar 
tekstveld op de 
onderzijde voor 
het noteren van 
de knopfuncties

Vier paar knoppen – als 
paar of afzonderlijk 
configureerbaar

Systeemknop 
met led – geeft 
meteen aan 
of een scha-
kelcommando 
werd gezonden.


