
Wandknop – 2-voudig
HMIP-WRC2

De flexibel bruikbare wandknop biedt de juiste oplossing voor elke toepas-
sing in het smarthome: Met een druk op de knop kunnen een of meerdere 
functies tegelijk worden bediend. Dankzij de batterijvoeding kan de slimme 
knop gewoon op de gewenste plaats gemonteerd of in bestaande schake-
laarseries geïntegreerd worden.

VEELZIJDIGE 
FUNCTIES IN 
EEN APPARAAT

Slim wonen, dat fascineert.
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HOGE FLEXIBILITEIT DANKZIJ MODULAIR DESIGN

Dankzij het flexibel te combineren design kan de 
wandknop individueel worden toegepast:

 Lijm- of schroefmontage met het bijgeleverde 
montagemateriaal in het bijgeleverde wisselframe

 Integratie in bestaande schakelaarseries (met 
55mm-frame) van de meest gangbare fabrikanten

 Voorbeelden:

GIRA standaard 55

merten 1-M

 Montage op een vrije inbouwdoos met de daar-
voor geoptimaliseerde montageplaat

 Integratie in de Homematic IP Tafelhouder (HmIP-
DS55)

 Als alternatief voor de batterijvoeding kan de wand-
knop ook met 230 V worden verzorgd via de Home-
matic IP Voeding voor Merkschakelaars (HmIP-BPS)

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Wandknop – 2-voudig

Wisselframe en montageplaat

Montagemateriaal

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

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 140665A0

EAN-code 4047976406654

Apparaatcode HMIP-WRC2

Verpakkingseenheid 90

Afmetingen verpakking 122 x 112 x 48 mm

Gewicht incl. verpakking 195,0 g

TECHNISCHE GEGEVENS

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

Batterijlevensduur 4 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur 5 tot 35 °C

Afmetingen (b x h x d)

Zonder frame:

Met frame:

55 x 55 x 17 mm

86 x 86 x 19 mm

Gewicht 82 g (incl. batterijen)

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 200 m

DE JUISTE FUNCTIE VOOR ELKE TOEPASSING

Twee intuïtief te bedienen knoppen zorgen voor de 
comfortabele besturing van apparaten of systeem-
functies in het smart home. Ze kunnen bijv. worden 
gebruikt om lichtbronnen in en uit te schakelen, de 
ecomodus te activeren en te deactiveren of de rollui-
ken te openen en te sluiten.

IDEAAL IN DE ENTREE

Eén druk op de knop, allerlei functies: Zo kunnen bij-
voorbeeld bij het verlaten van het huis alle lampen uit-
geschakeld en alle radiatoren in de eco-modus gezet 
worden. Het activeren of deactiveren van de veilig-
heidsmodus via de wandknop zorgt bovendien voor 
een veilig gevoel in het smarthome.

ZEER SNELLE MONTAGE

Eenvoudige montage zonder bekabeling dankzij de 
batterijvoeding en draadloze communicatie. De knop 
kan worden aangebracht op de plek waar hij nodig is. 
Hij is bijv. geschikt voor de montage op wanden, op 
glas of aan meubelstukken en wordt heel eenvoudig 
zonder stroomkabel geïnstalleerd. Voor de montage 
zijn alleen de meegeleverde plakstrips of schroeven 
benodigd. Omdat de plakstrips weer kunnen worden 
verwijderd zonder sporen na te laten, is de knop ook 
voor huurwoningen geschikt.

Stabiel vervangbaar 
frame

55mm-formaat voor de 
integratie in voorhan-
den schakelaarseries

Twee 
toetsen 
voor een 
intuïtieve 
bediening

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.


