
Homematic IP  
WLAN Access Point
HmIP-WLAN-HAP

Eenvoudig en flexibel uw eigen smarthome beginnen: het compacte WLAN 
access point zorgt voor een comfortabele installatie en bediening van het 
Homematic IP Systeem via de gratis smartphone-app. Dankzij de WLAN-ver-
binding kan het access point overal in huis worden geplaatst.

FLEXIBELE 
TOEGANG TOT UW  
EIGEN SMARTHOME

Slim wonen, dat fascineert.



Homematic IP is een merk van eQ-3 AG Wijzigingen voorbehouden. www.homematic-ip.com Versie 1.1 NL

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE INSTALLATIE

Het WLAN access point wordt van stroom voorzien 
en via de Homematic IP App met het WLAN-netwerk 
verbonden. Klaar!

De app leidt de gebruiker hierbij stap voor stap door 
het installatieproces.

Dankzij de WLAN-verbinding kan het access point 
overal in huis worden geplaatst.

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP WLAN Access Point

USB-stekkervoeding (5 VDC/550 mA)

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 153663A0

EAN-code 4047976536634

Apparaatcode HmIP-WLAN-HAP

Verpakkingseenheid 144

Afmetingen verpakking 122 x 93 x 36 mm

Gewicht incl. verpakking 226,9 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 5 VDC

Voedingsspanning

netadapter (ingang)
100 V - 240 V/50 Hz

Opgenomen vermogen bij stand-by 400 mW

Omgevingstemperatuur 5 tot 35 °C

Afmetingen (b x h x d) 100 x 40 x 19 mm

Gewicht 40 g

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz

869,4-868,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 250 m

Max. zendvermogen 10 dBm

Max. zendvermogen WLAN 20 dBm

WLAN
IEEE 802.11 b/g/n

2,4 GHz

Eenvoudige installatie:

1. QR-code scannen

2. Stroomvoorziening tot stand brengen

3. WLAN-verbinding tot stand brengen

Klaar 

HET INDIVIDUELE SMARTHOME

Door draadloze Homematic IP apparaten aan te le-
ren, kan zeer eenvoudig een eigen uitgebreid smar-
thome-systeem worden opgezet via de gratis smart-
phone-app met intuïtieve bediening. De aangeleerde 
apparaten communiceren op betrouwbare wijze via 
het Homematic IP zendprotocol.

COMFORTABELE BESTURING MET SPRAAKOP-
DRACHTEN EN OP AFSTAND

Veel apparaten en functies van het Homematic IP Sys-
teem kunnen heel eenvoudig met spraakcommando’s 
worden bediend via Amazon Alexa of Google Assistant.

De combinatie van cloudservice en app maakt ook 
onderweg een betrouwbare toegang tot het smar-
thome-systeem mogelijk.

INGEBRUIKNEMING ZONDER MONTAGE

Het WLAN access point kan gewoon op een tafel of 
boekenplank worden gelegd, precies op de plek waar 
men het nodig heeft. De bijpassende micro-USB-kabel 
en netadapter voor de voeding zijn meegeleverd.

HOGE VEILIGHEID VOLGENS DUITSE KWALITEITS-
STANDAARDEN

 AES 128-codering tussen apparaten, app en cloud

 Serverlocatie in Duitsland

 Veilig gebruik zonder registratie

 Betrouwbaar Homematic IP zendprotocol

Het apparaat is getest en goedgekeurd voor de volgende functies: licht en schaduw, binnenklimaat, weer en milieu.

Wilt u meer dan één access point (met advanced 
routing) of Homematic IP Wired apparaten in uw 
smarthome gebruiken?

Dan is het Homematic IP Access Point (HmIP-HAP) 
of het Homematic IP Wired Access Point (HmIPW-
DRAP) precies wat u nodig hebt.


