
Raam- en deurcontact met 
magneet
HmIP-SWDM

Het raam- en deurcontact detecteert onmiddellijk het openen of sluiten 
van ramen en deuren. Het bewaken van de ramen beveiligt niet alleen het 
huis, maar bespaart tegelijkertijd ook waardevolle energie, omdat tijdens 
het ventileren automatisch de kamertemperatur wordt verlaagd.

ENERGIE  
BESPAREN  
EN VEILIGHEID  
VERHOGEN

Slim wonen, dat fascineert.

PUSH
toPAIR
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FRISSE LUCHT ZONDER ENERGIEVERSPILLING

In combinatie met Homematic IP Radiatorthermosta-
ten wordt de kamertemperatuur tijdens het ventileren 
automatisch verlaagd. De verlaagde temperatuur kan 
zelfs individueel worden ingesteld. Met het sluiten van 
het raam wordt automatisch weer naar de comfort-
temperatuur teruggekeerd.

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG BIJ HET VERLATEN VAN 
HET HUIS

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van 
alle ramen en deuren in het smarthome – voor een 
veilig gevoel, zowel bij het verlaten van het thuis als 
onderweg.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

 Bij de onafhankelijke werking (push-to-pair) kunnen 
tot acht Homematic IP Radiatorthermostaten – 
basic (HmIP-eTRV-B) direct worden aangeleerd. 
Dit maakt het automatisch verlagen van de 
kamertemperatuur bij het ventileren mogelijk.

 Met een access point vinden de configuratie 
en statusindicatie via de gratis Homematic  IP 
Smartphone App plaats. Dit maakt de combinatie 
met een groot aantal Homematic IP apparaten 
mogelijk voor een uitgebreide functionaliteit.

EENVOUDIG PLAKKEN OF SCHROEVEN

Met behulp van het bijgeleverde montagemateriaal 
kunnen het contact en de magneet naar keuze met 
schroeven of plakstrips worden bevestigd. Omdat de 
plakstrips weer kunnen worden verwijderd zonder 
sporen na te laten, is het raamcontact zelfs voor huur-
woningen geschikt.

BEWAKING VOOR EEN VEILIG THUIS

Het openen en sluiten van ramen en deuren wordt 
direct gedetecteerd en in de Homematic IP App 
weergegeven. In combinatie met een Homematic IP 
Alarmsirene (bijv. HmIP-ASIR-2) wordt het thuis nog 
veiliger: wanneer een raam of deur wordt geopend, 
gaat automatisch een luid alarm af.

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Raam- en Deurcontact met magneet

Magneetcontact en afstandhouder

Dubbelzijdige plakstrips (2x) en schroeven (4x)

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

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 151363A0

EAN-code 4047976513635

Apparaatcode HmIP-SWDM

Verpakkingseenheid 144

Afmetingen verpakking 122 x 93 x 36 mm

Gewicht incl. verpakking 138,0 g

TECHNISCHE GEGEVENS

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

Stroomopname 35 mA max.

Batterijlevensduur 4 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur -10 tot +50°C

Afmetingen  

elektronische unit (b x h x d)
102 x 18 x 25 mm

Afmetingen  

magneetcontact (b x h x d)
48 x 11 x 13 mm

Gewicht elektronische unit 46 g (incl. batterijen)

Gewicht magneetcontact 17 g (incl. magneet)

Zendfrequentieband
868,0 - 868,6 MHz 

869,4 - 869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 200 m

Weergave van geopende ramen of deuren en alarmmeldingen in 
de Homematic IP App

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

  Onafhankelijke werking (push-to-pair)

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

  Oplossingen van externe partners


