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Marknaden för smarta hem växer 
snabbt och bidrar till många 
möjligheter. Nya Wiser™ tar dina 
projekt till nästa nivå. Wiser-
enheterna är dessutom lika enkla att 
installera som traditionella enheter.

Upptäck 
nya Wiser
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Welcome to the  
home of the future

I och med att fler hem blir 
uppkopplade och världen alltmer 
förlitar sig på elektricitet förväntas 
den globala energiförbrukningen 
nästintill fördubblas innan år 2050. 
Bostäder står redan för 34% av 
världens totala energiförbrukning* 
och kommer globalt sett att bli 
de största elförbrukarna. Därför 
är det viktigt för bostadsägare att 
ha verktygen för att kunna styra och 
optimera sin elförbrukning utan att 
behöva tumma på komforten. 

Smart hemteknologi kan tillgodose 
detta behov. En undersökning gjord 
av Schneider Electric visar att 

40% av konsumenterna förväntas 
gå över till smart hemteknologi. 
Undersökningen visar även att 
konsumenter ser smart hemteknologi 
som det bästa sättet att förbättra 
säkerheten i hemmet och minska på 
elkostnader.

Schneider Electrics vision för 
framtidens hållbara hem är att 
koppla samman el och digitalisering 
för möjligheten att enkelt styra 
och skräddarsy varje enhet via 
Wiser by SE-appen. På det sättet 
kan bostäder bli mer hållbara, 
energieffektiva och personliga.

Vår relation till våra hem 
fortsätter att utvecklas då vi 
spenderar mer tid hemma och 
våra liv blir alltmer digitala.”
Jai Thampi, SVP, Strategy & Innovation, Schneider Electric

*Källa: International Energy Agency
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Helt nytt och 
förbättrat 
system 

Nya generationen 
av Wiser är vår 
helt nya lösning 
för smarta hem, 
som är mer 
driftsäker, har fler 
funktioner och 
ny, förbättrad 
app för kunden. 

För dig som elektriker innebär det 
betydligt enklare installation och 
överlämning till kund än tidigare. Nya 
Wiser är mer än bara belysningsstyrning, 
det är ett smart hemsystem med utökade 
områden för styrning och övervakning 
som täcker hemmets behov.

Vi lanserar kontinuerligt nya produkter 
som breddar systemet. Precis som 
tidigare kan man börja i liten skala med 
några få produkter som kan kompletteras 
med fler i efterhand. Man kan också välja 
att göra en mer komplett installation direkt.
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Ny app med utökade 
automationer och fler 
uppkopplade enheter

Vår nya, användarvänliga app Wiser 
by SE ger kunden full kontroll över 
sitt hem, med förinställda enheter, 
skräddarsydda scenarier och 
automationer. Kunden kan enkelt 
övervaka och styra en mängd 
funktioner i sitt smarta hem, var de 
än befinner sig i världen - i en och 
samma app. 
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3

Arbeta smartare, inte hårdare

Tillgodose dina 
kunders behov

Från en smart funktion till ett komplett 
smart hem. Wiser-systemet har alla 
populära automationer som dina 
kunder kan tänkas vilja ha. Du kan 
starta i liten skala med en eller två 
smarta hem-funktioner, exempelvis 
belysningsstyrning i vardagsrummet 
och mörkläggning i sovrummet, för att 
sedan bygga på systemet när kundens  
behov ökar. 

Utöka ditt affärsutbud 
på ett enkelt sätt

Förutom vanliga elinstallationer kan 
du nu enkelt lägga till uppkopplade 
enheter i dina projekt. Det är det 
enklaste sättet att lägga till smarta 
hem-funktioner i dina installationer – 
inga komplicerade kabeldragningar 
krävs.

Erbjud en smart hem-
lösning som du och dina 
kunder kan lita på

Wiser bygger på Schneider Electrics 
mångåriga erfarenhet och expertis 
inom energihantering. I dagsläget 
används Wiser-enheter i 1 av 5 hem 
världen över. Vi har utvecklat Wiser 
smarta hem-lösningar med samma 
höga kvalitet, skickliga ingenjörskap 
och tillförlitlighet som alltid. Rörelsedetektorer bidrar till bekvämlighet och 

energieffektivitet tack vare automatiseringar 

som tänder och släcker ljuset. 
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En flexibel lösning 
för smarta hem
Wiser ger dina kunder mer bekvämlighet, ökad 
energibesparing och högre säkerhet.

Med flera funktioner från en enda applikation är Wiser en 
skalbar lösning för smarta hem som enkelt kan installeras 
och skräddarsys efter hushållets specifika behov. Ge kunden 
möjlighet att styra uppkopplade enheter både lokalt och på 
distans via Wiser by SE-appen. Systemet är även kompatibelt 
med Amazon Alexa, Google Assistant och Siri.

För att systemet ska arbeta smart inkluderas även 
uppkopplade detektorer som bidrar till ökad energieffektivitet 
och flexibilitet.

Är händerna fulla? Ingen fara – ”Hej Google, tänd upp belysningen”.
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Ett tryck på skärmen ordnar den 
perfekta stämningen till middagen

8 se.com/se/wiser
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Kunden kan styra persienner och belysning på 
distans direkt i appen, eller lokalt via röststyrning 
eller den trådlösa tryckknappen. Detta ger dig ökat 
värde på din tjänst eftersom du kan installera allt 
detta åt kunden, hjälpa dem att skapa scenarier 
och visa hur de får ut det mesta av systemet. 

Skapa skräddarsydda scenarier

Scenarier kan installeras för flera olika typer av 
situationer i hemmet. De är perfekta för till exempel 
middagsbjudningar, filmkvällar eller bara för att varva ner. 
Scenarier är ett enkelt sätt att spara favoritinställningar 
för belysning och mörkläggning i vilket rum som helst.

Fördelar med automationer

Med hjälp av automationer kan kunden skapa förinställda 
åtgärder som man inte behöver tänka på efter att det 
är inlagt och aktiverat. Exempelvis kan belysning styras 
så att ljuskällor släcks när ingen är i rummet. Detta 
kan ske antingen under en specifik tidslängd eller i 
ett specifikt rum baserat på vad kunden har ställt in i 
appen. Systemet kan aktivera ett ”Kväll”-scenario när 
solen går ner, ett ”Välkommen”-scenario när ytterdörren 
öppnas eller när helst det passar din kunds livsstil.

Med appen 
Wiser by SE 
kan dina kunder 
enkelt styra 
sitt hem direkt 
i mobilen. Tryck på  för att lägga 

till ett nytt scenario

Erbjud en bekvämare 
livsstil med Wiser
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Bred 
kontroll och 
kompatibilitet
Med sömlös 
designintegration

Wisers produkter för smarta hem är 
helt kompatibla med våra befintliga 
apparatserier, vilket ger en enhetlig 
design och funktionell integration. Med 
Google Home eller Amazon Echo kan 
kunden enkelt styra sitt Wiser-anslutna 
hemsystem med röstkommando.
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Röststyrning i hemmet 
Erbjud dina kunder ännu mer 
bekvämlighet. Med hjälp av 
röststyrning kan kunden till exempel 
välja scenariot ”Middag” för att dimra 
ljusstyrkan utan att behöva resa sig 
upp. Kunden kan också aktivera 
scenariot ”Sova” i barnrummet 
medan man städar undan i köket. 

Skapa den optimala atmosfären 
Med Wiser by SE-appen kan kunden 
stänga alla (eller vissa) persienner 
samtidigt, antingen på begäran 
eller på schemalagda tider. Detta är 
perfekt när kunden till exempel ska 
resa bort. Persienner kan stängas 
på kvällen och öppnas på morgonen 
för att simulera närvaro i hemmet.

Biosalong i vardagsrummet 
Scenarier kan tas till nästa nivå 
genom att ge kunden full kontroll 
över stämningen i vardagsrummet. 
När det är dags för myskväll hemma 
kan kunden ställa in ett ”Filmkvälls”-
scenario för att dimra belysningen och 
stänga persiennerna. Vardagsrummet 
omvandlas till en biosalong på nolltid.

Tack vare det breda utbudet av uppkopplade 
enheter och detektorer kan man enkelt 
bygga ut Wiser-systemet och få en 
helhetslösning för sitt smarta hem.

FÖRDELAR FÖR KUNDEN
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Den trådlösa tryckknappen 
är ett praktiskt sätt att 
dimra belysningen

se.com/se/wiser
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Erbjud 
utökad  
energi- 
effektivitet

Fortsätt att göra dina kunder nöjda 
långt efter att du lämnat dem. Med 
Wiser finns det flera sätt för kunden 
att kontinuerligt minska sina kostnader 
och koldioxidavtryck - från skapandet 
av scenarier och automationer 
till enkla åtgärder designade för 
att minimera energiavfall.

Styrning av elapparater 
Om din kund är borta över dagen kan Wiser stänga 
av elapparater, som till exempel strykjärnet, på 
distans och därmed bidra till lugn och ro.

Håll rummet svalt  
För att hålla bostaden sval under varma 
sommardagar kan kunden skapa ett ”Sommar”-
scenario som stänger alla persienner i ett rum 
beroende på hur mycket solljus som kommer in.

FÖRDELAR FÖR KUNDEN

Smart energibesparing  

Med Wisers lösningar för smart energibesparing kan dina 
kunder spara energi utan att behöva göra uppoffringar. 
Scenarier, scheman eller automationer kan enkelt:

•  Stänga av enheter som inte används
• Släcka ljuskällor
•  Styra ljuskällor och persienner efter solens ned- och 

uppgång och efter väderprognos i appen
•  Skicka notiser så att kunden kan övervaka 

energiförbrukningen
•  Aktivera ”Borta”-scenario för att släcka ljuskällor och 

stänga av elapparater när kunden lämnar huset

Hjälp dina 
kunder att 
spara el och 
kostnader.
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Detektorer för 
dörrar och fönster 
adderar ytterligare 
säkerhet i hemmet

14 se.com/se/wiser
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Förbättrad säkerhet 
När dina kunder är bortresta kan Wiser tända och 
släcka ljuskällor samt öppna och stänga persienner vid 
förbestämda tider för att simulera att någon är hemma. 

Extremt väder 
Om väderprognosen visar på till exempel storm 
eller stark vind kan Wiser automatiskt stänga 
markiser i förväg för att skydda hemmet.

Erbjud nya sätt att öka 
säkerheten i hemmet

Wiser erbjuder lösningar för ökad sinnesro och 
hjälper till att skydda hemmet från potentiella 
inbrott, extremt väder och till och med familjens 
glömska.

Du kan integrera detektorer för övervakning av 
flera säkerhetsparametrar inklusive öppning av 
dörrar/fönster, rörelse, vattenläckage och IP-
kameror inomhus. 

Kunden får en notis i appen om någon onormal 
aktivitet inträffar. 

Genom att installera Wiser-detektorer som en del 
av systemet kan kunden få larm direkt i mobilen 
vid onormala situationer, till exempel om rörelse 
upptäcks när bostaden är aktiverat på ”Borta”-
scenariot eller om vattenläckage eller hög nivå av 
fukt upptäcks.

FÖRDELAR FÖR KUNDEN
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Wiser är 
enkelt att 
installera

Vi har utformat Wiser till att vara lika enkelt att 
installera som standardapparater. Du installerar 
apparaterna precis som vid en vanlig installation. 
I samråd med kunden väljs även designram 
som passar hemmets övriga installation.
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Snabb 
idrifttagning 
med några 
enkla steg 

FEM ENKLA STEG – LÄGG TILL EN PRODUKT

Enkel installation

Wiser by SE-appen är enkel att 
driftsätta och lämna över till kund. 
Du skapar bara ett konto och 
lägger till hemmet och rummen, 
sedan lägger du till Wiser gateway 
och ansluter enheterna med 
några få tryck på skärmen.

1. Tryck på + högst 

upp i högra hörnet

2. Välj enhet som 

ska läggas till

3. Välj gateway 4. Parkoppla 

enheten och låt  

den laddas upp

5. Välj rum. Klart!



18 se.com/se/wiser

Erbjud ett brett sortiment 
av möjligheter

Gateway

Wiser gateway är enkel att installera och 
koppla upp mot Wiser-enheterna i hemmet. Den 
kommunicerar mellan en eller fler enheter och 
mobilen via Wiser by SE-appen, vilket ger din 
kund full kontroll över sitt hem även på distans. 
Gatewayen monteras enkelt på lämplig plats till 
exempel i skåp, i mediacentralen eller på bordet 
tillsammans med bordstället som är ett tillbehör.

Säljtips: Erbjud en  
fullständig smart  
hemupplevelse. När Wiser 
gateway väl är installerad,  
prata med kunden om 
möjligheten att bygga  
ut Wiser-systemet 
genom hela hemmet.

Strömställar-
puck

Exxact 
uppkopplat 
1-vägsuttag

Exxact
uppkopplad
strömställare

Rörelsedetektor 
med tryckknapp

Temperatur-  
& luftfuktighets-

sensor Smart plug Jalusibrytarpuck*

IP-kamera,
inomhus

Dimmerpuck

Rörelsedetektor 
med dimmer

Exxact 
uppkopplad 
tryckdimmer

Exxact 
uppkopplat 
2-vägsuttag

Vattenläckage- 
detektor

Wiser by  
SE app

Gateway

* Lansering och säljstart i augusti.

Internet Exxact 
uppkopplad
jalusibrytare

Exxact 
uppkopplad
vriddimmer

Magnetkontakt
till dörr/fönster

Rörelsedetektor

Exxact uppkopplad 
trådlös tryckknapp,  
1 eller 2 knappar
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Wiser är 
enkelt att 
sälja in till 
kunden

19 Life is On | Schneider Electric
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Styr belysning och persienner

Wiser möjliggör skräddarsydd bakgrundsbelysning för att skapa den rätta stämningen för varje aktivitet, både dag 
och natt. Wiser by SE-appen ger kunden möjlighet att styra belysning och persienner med ett enkelt knapptryck eller 
svep på skärmen. Uppkopplade dimrar och strömställare finns i samma tre färger som i övriga Exxact-sortimentet. 
Det gör att du enkelt kan bygga ut en befintlig installation så att den blir designmässigt enhetlig.

Works with

Exxact 
uppkopplad 
tryckdimmer 
LED 

Exxact 
uppkopplad 
vriddimmer 
LED 

Exxact uppkopplad 
strömställare 

Wiser 
jalusibrytarpuck

Wiser 
strömställarpuck 

Wiser 
dimmerpuck 
LED

Installationstips:  
 
1. Samma standardinstallation 
som vilken annan 
strömställare eller dimmer

2. Utöka din trappomkastning 
med återfjädrande 
tryckknapp

Säljtips: Varför inte  
föreslå en liten uppgradering 
från vardagsrummets 
traditionella installation?  
Du kan introducera kunden 
för en smart hemlösning 
och hjälpa till att bygga 
på installationen varefter 
kundens behov växer.

Skräddarsytt

Erbjud ett brett sortiment av färg, form och material i Exxacts välkända designserie.

Funktionellt

Förse kunden med ett komplett utbud av funktioner med Exxact uppkopplade 
strömställare och dimrar.

Flexibelt

Om din kund inte vill byta sina befintliga strömställare kan 
du erbjuda smarta funktioner med Wiser-puckar.
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Wiser 
jalusibrytarpuck

Wiser 
strömställarpuck 

Wiser 
dimmerpuck 
LED

Skräddarsytt

Vår designserie Renova har flera utföranden som passar äldre arkitekturer eller hem med retrostil. Kunden kan välja mellan 
en rad olika designer i olika färger och material. Nedan är ett axplock från Renovas många designramar. 

Funktionellt

Renova har olika varianter av strömställare och dimrar i grundfärgerna vit och svart. 

Flexibelt

Om din kund vill installera Renova i hemmet, eller behålla sina befintliga 
Renova-produkter, kan du erbjuda smarta funktioner med Wiser-puckar. 

Har kunden en annan designserie hemma, till 
exempel Renova, kan du använda Wiser-puckar för 
att renovera utan att behöva byta befintliga enheter.
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Ett utvecklat system förtjänar 
toppmoderna enheter
Wiser-detektorer är systemets ögon och 
öron. De är enkla att installera, tillförlitliga 
och redo för allt.

Wiser-detektorer håller ett öga på olika delar av hemmet och samlar data som till exempel rörelse och 
vattenläckage. Om något inte står rätt till skickar systemet notiser till kunden via Wiser by SE-appen. 
Detektorerna förser kunden med information och tar hand om de vardagliga sakerna, som att släcka 
ljuskällor när ingen är i rummet.

Säljtips: 
Om din kund 
har småbarn 
passar det 
utmärkt att 
introducera 
kunden 
för Wiser-
detektorer för 
ökad säkerhet 
och sinnesro.

Wiser magnetkontakt till dörr/fönster

Detektorn känner av när ett fönster eller en 
dörr öppnas eller stängs och skickar status 
till Wiser by SE-appen via gatewayen.

Wiser rörelsedetektor

Detektorn upptäcker rörelse och ljusstyrka i ett rum och styr 
Wiser-enheter till att konfigurera rummet för önskad effekt.  

Wiser vattenläckagedetektor

När vatten från läckande rör upptäcks så skickar 
detektorn ett larm och/eller en notis. 

Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor

Enheten informerar om förändringar i temperatur 
och luftfuktighet så att Wiser-systemet kan 
utföra åtgärder baserat på detta.



Detektorerna 
är superenkla 
att installera

23 Life is On | Schneider Electric
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Det är enkelt att addera 
värde med Wiser

24 se.com/se/wiser
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Exxact uppkopplat 1-vägsuttag

Fullt kompatibelt med Wiser-systemet med 
funktioner för energiövervakning, schemaläggning 
och scenarier. 1-vägsuttaget kan enkelt installeras 
i nybyggnation eller vid eftermontering.

Exxact uppkopplat 2-vägsuttag

Fullt kompatibelt med Wiser-systemet där 
den ena uttagsbrunnen erbjuder funktioner 
för energiövervakning, schemaläggning och 
scenarier. 2-vägsuttaget kan enkelt installeras 
i nybyggnation eller vid eftermontering.

Wiser smart plug

Wiser smart plug 16A är en uttagsadapter som 
används för att styra olika elapparater som 
till exempel golvlampor, radio, fläktar eller 
kaffemaskiner. Uttaget kan styras på distans. 

Wiser IP-kamera för inomhusbruk

Kan placeras på bordet eller enkelt installeras på 
vägg eller tak. Wiser IP-kamera ger dina kunder 
möjlighet att övervaka de delar av hemmet som kräver 
extra uppsikt - även nattetid tack vare en integrerad 
infraröd lins som ser i totalt mörker. Kameran är 
uppkopplad och styrs via Wiser by SE-appen.

Trådlös tryckknapp 

Den trådlösa tryckknappen kan placeras var 
som helst. Med en enkelt klick kan kunden tända 
och släcka ljuskällor eller styra scenarier. 

Uppkopplade uttag ger dina kunder möjlighet att till exempel 
lägga till golv- och bordslampor i sin belysningsstyrning. Kunden 
kan övervaka energikonsumtionen från en inkopplad elapparat 
och säkerställa att kritiska elapparater är avstängda.

Säljtips: Wiser smart plug 
ger din kund kontroll över 
elapparater utan att behöva 
dra om kablar. För de kunder 
som har Exxact strömställare 
hemma är Wiser-kompatibla  
2-vägsuttaget det bästa  
alternativet. 

Maximera upplevelsen 
av ett smart hem



Nya smarta hem-lösningar, 
samma höga tillförlitlighet  
och kvalitet
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Säker anslutning 

Med Wiser kan du vara säker på att du installerar 
ett högkvalitativt och säkert system för smarta hem. 
Wiser använder Zigbee 3.0, ett standardprotokoll 
för trådlös kommunikation baserat på standarden 
IEEE 802.15.4. Nätdrivna Zigbee-enheter i Wiser-
sortimentet som exempelvis strömställare, puckar 
och smart plug fungerar som signalrepeaters eller 
noder som vidarebefordrar information från andra 
enheter, och därmed täcker ett större område. 
Dina kunder får ett smart hemsystem som är: 

• Pålitligt i alla typer av bostäder
•  Sömlöst integrerat med enheterna i hemmet
•  Energieffektivt tack vare Zigbees 

anslutningssystem med låg effekt 

Hög skyddsnivå 

Dina kunder kan känna sig trygga i att deras 
personliga data är skyddad. Schneider 
Electric har en säker molnplattform som 
erbjuder ett förstklassigt skydd för data och 
sekretess. Information samlas bara för syftet 
att erbjuda högkvalitativ service och en smidig, 
energieffektiv och skräddarsydd upplevelse.

Expertsupport

Schneider Electric är med dig genom hela smarta 
hem-resan. Vi erbjuder support både före och efter 
försäljning inklusive verktyg och utbildning för att 
hjälpa dig att hitta rätt lösning i varje situation och 
därmed få ut det mesta av Wiser.

Uppkopplade lösningar 
med expertsupport
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Wiser gateway
Wiser gateway är systemets kommunikationsgränssnitt och gör det mycket enkelt att hantera en uppkopplad 
digital hemmiljö. Gatewayen hanterar uppkopplingen mellan Wiser-enheterna och möjliggör kommunikation 
mellan en eller flera enheter och mobilen via Wiser by SE-appen. Med gatewayen kan man även fjärrstyra sitt hem 
från valfri plats i världen. Gatewayen placeras centralt i hemmet på lämplig plats t ex i skåp, i mediacentralen eller 
på bordet tillsammans med bordställ 1724007.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser gateway vit CCT501901 1724004

Bordsställ till Wiser gateway
Bordsstället till Wiser gateway är ett tillval som man kan använda för att underlätta placering av Wiser gateway på 
ett bord eller annan plan yta.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Bordsställ till Wiser gateway vit CCT501400_0001 1724007

Funktioner
Översikt

Wiser gateway

Tillbehör till Wiser gateway
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Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Exxact uppkopplad vriddimmer LED 
Uppkopplad universalvriddimmer för styrning av ljusnivån. Möjlighet att automatiskt ställa in belysningen på 
önskad nivå som svar på en viss situation eller händelse. Styrning och dimring av resistiv, induktiv eller kapacitiv 
last (RC/RL) hos anslutna ljuskällor. Dimmern kan fjärrstyras med möjlighet att schemalägga på- och av-tid via 
appen. Dimmern kan även styras manuellt som en traditionell vriddimmer. Valfritt antal extra återfjädrande 
vipptryckknappar kan anslutas - då med tryckdimmer-funktion. Neutralledare behövs ej. Vid utanpåliggande 
montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad vriddimmer LED vit WDE002388 1360741

antracit WDE003388 1360742

metallic WDE004388 1360743

Exxact uppkopplad tryckdimmer LED 
Uppkopplad universaltryckdimmer för styrning av ljusnivån. Möjlighet att automatiskt ställa in belysningen  
på önskad nivå som svar på en viss situation eller händelse. Styrning och dimring av resistiv, induktiv eller kapacitiv 
last (RC/RL) hos anslutna ljuskällor. Dimmern kan fjärrstyras med möjlighet att schemalägga på- och av-tid  
via appen, eller manövreras manuellt som en traditionell tryckdimmer. Valfritt antal  extra återfjädrande 
vipptryckknappar kan anslutas. Neutralledare behövs ej. Vid utanpåliggande montage används höga 
förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad tryckdimmer LED vit WDE002386 1360738

antracit WDE003386 1360739

metallic WDE004386 1360740

Exxact uppkopplade insatser

Funktioner
Översikt

Exxact uppkopplad strömställare 
Uppkopplad reläströmställare 10A som kan styra belysningen som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. 
Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Strömställaren kan fjärrstyras från appen eller manövreras 
manuellt som en vanlig tryckknappsströmställare. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. 
LED-indikator som visar brytarens status. Även tidsstyrning med schemaläggning via appen samt astro-funktion. 
Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad strömställare vit WDE002348 1820423

antracit WDE003348 1820424

metallic WDE004348 1820425

Funktioner
Översikt

Lastkompenseringsmodul för LED
Lastkompenseringsmodul som i vissa fall kan förbättra dimringsfunktionaliteten och förhindra ”efterglimring” för 
230V LED. Modulen är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av  230V LED och kopplas in parallellt över lasten. 
Vid behov kan flera moduler kopplas in parallellt.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Lastkompenseringsmodul för LED vit CCT90501 1360750
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Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Exxact uppkopplad jalusibrytare
Uppkopplad jalusibrytare för styrning av jalusier/rullgardiner/persienner/lameller/markiser. Fjärrstyrning via 
appen eller automatisk inställning av jalusins position som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. Vinkeln 
på lamellerna kan styras. Jalusierna kan även styras manuellt direkt på jalusibrytaren. Flera jalusibrytare kan 
parkopplas och då kan flera jalusier styras från en brytare eller från appen. Motorer för jalusier och rullgardiner 
måste vara utrustade med en ändlägesbrytare. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. 
Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad jalusibrytare vit WDE002384 1820427

antracit WDE003384 1820429

metallic WDE004385 1820431

Exxact uppkopplade insatser

Funktioner
Översikt

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer
Uppkopplad rörelsedetektor med integrerad tryckuniversaldimmer. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva 
belastningar (RC/RL). Produkten kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell tryckdimmer. 
Sensordelen känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer). Rörelsedetektorn kan konfigureras via appen, där du 
kan ställa in fördröjningstiden från den senaste detekteringen innan lamporna släcks, samt ställa in nivån på det 
omgivande ljuset vid vilket rörelsedetektorn ska tända till ett förinställt värde eller släcka automatiskt. Belysningen 
kan även styras manuellt med den integrerade tryckdimmer-knappen. Valfritt antal extra återfjädrande 
vipptryckknappar kan anslutas. Neutralledare behövs ej. Vid utanpåliggande montage används höga 
förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer vit WDE002374 1301072

antracit WDE003374 1301073

metallic WDE004374 1301074

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp
Uppkopplad rörelsedetektor  med integrerad tryckströmställare 10A. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva 
belastningar. Produkten kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell brytarfunktion. Sensordelen 
känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer). Rörelsedetektorn kan konfigureras via appen, där du kan ställa in 
fördröjningstiden från den senaste detekteringen innan lamporna släcks, samt ställa in nivån på det omgivande 
ljuset vid vilket rörelsedetektorn ska tända eller släcka belysningen automatiskt. Belysningen kan även styras 
manuellt med den integrerade strömställaren. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. 
Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp vit WDE002367 1301075

antracit WDE003367 1301076

metallic WDE004367 1301077

Lastkompenseringsmodul för LED
Lastkompenseringsmodul som i vissa fall kan förbättra dimringsfunktionaliteten och förhindra ”efterglimring” för 
230V LED. Modulen är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av  230V LED och kopplas in parallellt över lasten. 
Vid behov kan flera moduler kopplas in parallellt.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Lastkompenseringsmodul för LED vit CCT90501 1360750



33 Life is On | Schneider Electric

WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp 
Trådlös 1-kanal tryckknapp med fri placering inom sitt räckviddsområde. Möjliggör styrning av andra Wiser-
enheter inom samma Zigbee-nätverk. Enheten konfigureras med Wiser by SE-appen eller manuellt direkt på 
tryckknappen för att paras ihop med andra Wiser-enheter. 

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp vit WDE002906 1360688

Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp
Trådlös 2-kanals tryckknapp med fri placering inom sitt räckviddsområde. Möjliggör styrning av andra Wiser-
enheter inom samma Zigbee-nätverk. Enheten konfigureras med Wiser by SE-appen eller manuellt direkt på 
tryckknappen för att paras ihop med andra Wiser-enheter.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp vit WDE002924 1360689

Exxact vippa för 1 & 2-kanals trådlös tryckknapp
Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact vippa för 1 & 2-kanals trådlös tryckknapp antracit WDE003905 1360746

metallic WDE004905 1360747

Exxact trådlösa tryckknappar

Funktioner
Översikt

Tillbehör
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Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Wiser-puckar

Funktioner
Översikt

Wiser dimmerpuck LED 
Uppkopplad universaldimmerpuck som möjliggör smarta dimmerfunktioner tillsammans med vanliga mekaniska 
återfjädrande strömställare. Dimmerpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by 
SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Styrning av resistiva, induktiva eller 
kapacitiva belastningar (RC/RL). Neutralledare behövs ej. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 
tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande 
montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 
1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser dimmerpuck LED mörkgrå CCT5010-0002 1360744

Wiser jalusibrytarpuck 
Uppkopplad jalusibrytarpuck som möjliggör smarta jalusifunktioner tillsammans med vanliga mekaniska 
återfjädrande strömställare. Jalusibrytarpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by 
SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Motor för jalusier och rullgardiner 
måste vara utrustade med ändlägesbrytare. Reläkontakterna är mekaniskt låsta mot varandra för att förhindra 
samtidig aktivering av de båda reläutgångarna. Kräver neutralledare. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 
tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande 
montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 
1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser jalusibrytarpuck mörkgrå CCT5015-0002 1820433

Wiser strömställarpuck
Uppkopplad strömställarpuck 10A som möjliggör smarta strömställarfunktioner tillsammans med vanliga 
mekaniska återfjädrande strömställare. Strömställarpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller 
via Wiser by SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Styrning av resistiva, 
induktiva eller kapacitiva belastningar. Potentialfri utgång. Kräver neutralledare. Kan installeras i infälld 
apparatdosa cc60 tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid 
utanpåliggande montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 
1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser strömställarpuck mörkgrå CCT5011-0002 1820432

Lastkompenseringsmodul för LED
Lastkompenseringsmodul som i vissa fall kan förbättra dimringsfunktionaliteten och förhindra ”efterglimring” för 
230V LED. Modulen är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av  230V LED och kopplas in parallellt över lasten. 
Vid behov kan flera moduler kopplas in parallellt.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Lastkompenseringsmodul för LED vit CCT90501 1360750
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Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Wiser vattenläckagedetektor
Wiser-detektor för vattenläckage detekterar oönskad förekomst av vatten och varnar via larm och/eller notis i 
Wiser by SE-appen. När detektorn upptäcker vatten på golv eller annan yta avger den ett ljudlarm. Händelsen 
rapporteras till Wiser gateway från detektorn som är uppkopplad i Wiser systemet. Meddelandet skickas då 
även vidare till ansluten smartphone. Detektorn ska placeras där det är mest sannolikt att vattenläckage kan 
uppstå: Den lägsta punkten i källare, kök, badrum, balkong, sovrum, vardagsrum, arbetsrum eller på annan 
lämplig plats. Detektorn har två avkänningsdynor på undersidan av höljet. Dynorna är i kontakt med golvytan 
när detektorn är placerad i sitt funktionsläge. Detektorn aktiveras i händelse av att vatten flyter in mellan 
elektroderna.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser vattenläckagedetektor vit CCT592011 1301085

Wiser rörelsedetektor
Wiser rörelsedetektor känner av rörelse och mäter samtidigt aktuell luminans (ljusstyrka) i ett rum och 
rapporterar status till Wiser gateway. De uppkopplade Wiser-enheterna styr sedan belysningen till önskat värde 
i aktuell situation. Tröskelvärden för inställning av luminans och/eller avkänning av rörelse konfigureras för 
önskad åtgärd, t.ex. att reglera en lampa som styrs via en uppkopplad strömställare eller dimmer.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser rörelsedetektor 360° vit CCT595011 1301087

Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor
Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor hjälper till att upprätthålla en komfortabel miljö i hemmet genom att 
detektera förändringar i temperatur och luftfuktighet och rapportera denna klimatdata till Wiser gateway.
Sensorn innehåller två givare som mäter temperatur respektive luftfuktighet i den miljö där den är installerad.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor vit CCT593011 1301086

Wiser-detektorer

Funktioner
Översikt

Wiser magnetkontakt till fönster/dörr
Wiser magnetkontakt detekterar tillståndet (öppet/stängt) hos fönster och dörrar och rapporterar status till Wiser 
gateway. Sensorn består av två separata delar: En master- och en slavdel. Masterdelen innehåller 
avkänningskretsen. Slavdelen är en magnet. När sensorn är ansluten till Wiser gateway och något fönster eller 
någon dörr öppnas eller stängs rapporterar masterdelen ändring av tillstånd till Wiser gateway.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser magnetkontakt till fönster/dörr vit CCT591011 1301084
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Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Exxact uppkopplade vägguttag

Wiser smart plug

Funktioner
Översikt

Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag
Uppkopplat 1-vägs vägguttag 16A inklusive energiövervakningssfunktion med Klass 1 noggrannhet (IEC 
62053-21). Avsedd för användning i nya eller befintliga installationer. Styrning via enhetens integrerade 
tryckknapp, via appen eller via röstkommando (Siri, Amazon Alexa, Google Assistant). Helt kompatibel med 
Schneider Electrics Wiser-plattform vilket möjliggör omfattande styrningsfunktioner med bland annat 
schemaläggning, automationer och scenarier. För utanpåliggande montage används hög förhöjningsdosa 
1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit). Även 
utanpåliggande kombinationsmontage i Exxact hörnboxar.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag vit WDE002172 1820445

antracit WDE003172 1820446

metallic WDE004172 1820447

Förhöjningsring 1-vägs vägguttag vit WDE002350 1820448

Förhöjningsring 1-vägs vägguttag antracit WDE003350 1820449

Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag
Uppkopplat 2-vägs vägguttag 16A inklusive energiövervakningsfunktion med Klass 1 noggrannhet (IEC 
62053-21). Uttaget har ett icke-uppkopplat och ett uppkopplat uttag med tydlig märkning. Avsedd för 
användning i nya eller befintliga installationer. Styrning via enhetens integrerade tryckknapp, via appen eller via 
röstkommando (Siri, Amazon Alexa, Google Assistant). Helt kompatibel med Schneider Electrics Wiser-
plattform vilket möjliggör omfattande styrningsfunktioner med bland annat schemaläggning, automationer och 
scenarier. För utanpåliggande montage används förhöjningsdosa 1820450 (vit).

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag vit WDE002182 1820380

antracit WDE003382 1820381

metallic WDE004384 1820382

Utanpåliggande dosa 2-vägs vägguttag vit WDE002355 1820450

Wiser smart plug 16A
Wiser uppkopplad smart plug 16A är en uttagsadapter som placeras i befintligt vägguttag och används för att 
styra elektriska enheter, t.ex. golvlampor, fläktar eller kaffemaskiner. Smart plug adaptern kan även övervaka 
den anslutna lastens strömförbrukning.  Fjärrstyrning (på/av) via Wiser by SE-appen.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser smart plug 16A vit CCT711119 1724005
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Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Wiser IP-kamera

Tillbehör

Wiser IP-kamera för inomhusbruk
Uppkopplad Wiser IP-kamera för inomhusbruk som möjliggör effektiv övervakning av valfritt område i hemmet. 
Styrs från Wiser-enheterna via Wiser gateway och Wiser by SE-appen. Lämplig för placering på vägg, i tak, på ett 
bord eller annan yta. Avisering skickas till din smartphone när något detekteras av IP-kameran, vilket ger dig full 
kontroll över vad som händer i utrymmet utan att du behöver titta i appen hela tiden. Kameran kan se upp till 7m i 
totalt mörker via sitt infraröda objektiv. Med tvåvägskommunikation.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Wiser IP-kamera för inomhusbruk vit CCT723319 1724006

Exxact lamputtag DCL för takmontage
Utanpåliggande lamputtag DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, 
snabbanslutning. Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm 
på sidorna och för kabel och rör i botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 1820207 för två 
anslutningspunkter. Alternativt komplettera med Wiser strömställarpuck 1820432 eller Wiser dimmerpuck LED 
1360744 för styrning med återfjädrande tryckknapp eller uppkopplad styrning via Wiser by SE-appen.

Beskrivning Färg Art.nr E-nr
Lamputtag DCL för utv takmontage, 1-vägs 2-pol jord vit WDE005002 1820196

Funktioner
Översikt
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Ladda ned katalogen
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser gateway

Wiser gateway 

Huvuddata
Artikelnummer CCT501901
E-nummer 1724004
Produkt- eller komponenttyp Wiser gateway för Zigbee-nätverk
Produktfärg Vit
Funktioner
Strömförsörjning Via Mikro-USB-anslutning från nätadapter 5VDC med 

minimum 5W (1A), alternativt direkt på 2-polig 
anslutningsplint för kabel 0,25 mm² till 1,5 mm² med 
separat matning 12VDC med minimum 6W (0.5A).

Nominell matningsspänning 100 - 240 V AC/50 - 60 Hz
Kommunikationsgränssnitt Ethernet – IEEE802.3, 10/100 BASE-T (LAN)

Wi-Fi ® -–2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-kompatibel
Zigbee – 2,4 GHz, kompatibel med IEEE802.15.4

Systemklocka Realtidsklocka (RTC) med knappcellsbatteri (CR1220)
Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur 0 °C till 40 °C, endast inomhus
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift 10% till 90%, icke-kondenserande
Kompletterande
MÅTT (H × B × D) 86 × 86 × 34 mm
Installation Enheten fästes lämpligast med medföljande skruvsats 

eller placeras fritt med eller utan separat bordsställ för 
Wiser gateway (1724007)

Förpackningens innehåll Wiser gateway, fästram i metall, nätadapter, USB-kabel för 
nätadapter, Klass II stickpropp, skruv + plugg och 
installationsanvisningar

Certifikat
Zigbee 3.0

Funktioner
 ●  Wiser gateway styr och övervakar Wiser-nätverkets uppkopplade enheter via den mobila Wiser 
by SE-appen, via Ethernet eller Wi-Fi ®.

 ●  Med Wiser by SE-appen kan du enkelt skapa scenarier och automationer via Wiser gateway och 
dina uppkopplade enheter med hjälp av din smartphone.

Mått (mm)

86

86

21
.6

34
10

11.9

60
.3

50
.4

60.3
53.4
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Bordsställ till Wiser gateway

Huvuddata
Artikelnummer CCT501400_0001
E-nummer 1724007

Produkt- eller komponenttyp Bordsställ till Wiser gateway

Produktfärg Vit

Miljö
Driftstemperatur -10 °C till 45 °C

Kompletterande
MÅTT (H × B × D) 86 x 54,6 x 86 mm

Teknisk information
Wiser bordsställ

Mått (mm)

86

86

54.4

24
.6

7.4
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact uppkopplade insatser

Exxact uppkopplad strömställare 

Huvuddata
Artikelnummer WDE002348 WDE003348 WDE004348
E-nummer 1820423 1820424 1820425

Produktfärg Vit RAL 9003  
(~ NCS 0500-N) Antracit Metallic

Produkt- eller komponenttyp Uppkopplad strömställare
Maximala belastningar
LED-lampa 
230 V

200 W

Glödlampa  
230 V

2200 W

Halogenlampa  
230 V

2000 W

LV-halogenlampor  
12 V

elektronisk 
transformator

1050 VA

konventionell 
transformator

500 VA

Kapacitiv last 10 A, 140 mF
Motorlast 230V 1-fas 1000 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur +5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Strömställaren kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan 
tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen.

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra strömställaren med Wiser by SE-appen i din 
smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway. 

 ● Direktdrift: Strömställaren kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten. 
 ● Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data
 ● Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
 ● Nominell ström: 10 A, cos φ = 0,6
 ● Neutralledare krävs
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
Med Wiser by SE-appen:

 ●  Tidsscheman: Astro-funktion, närvarosimulering.

Mått (mm) Kopplingsschema
16 A

L
N

[
A

N

72.7

40.6

27.113.5

72
.7
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact uppkopplade insatser

Exxact uppkopplad vriddimmer LED

Huvuddata
Artikelnummer WDE002388 WDE003388 WDE004388
E-nummer 1360741 1360742 1360743

Produktfärg Vit RAL 9003  
(~ NCS 0500-N) Antracit Metallic

Produkt- eller komponenttyp Uppkopplad universalvriddimmer LED

Last
LED-lampa 
230 V

RC (1): 7...100 W
RL (2): 7...20 W

Glödlampa  
230 V

14...200 W

Halogenlampa  
230 V

14...150 W

LV-
halogenlampor  
12 V

dimbar 
elektronisk 
transformator

14...150 VA

dimbar 
konventionell 
transformator

14...150 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur +5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Dimmern kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till 
Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra dimmern med Wiser by SE-appen i din smartphone 
måste den parkopplas med Wiser gateway

 ● Direktdrift: Dimmern kan alltid direktstyras med vredet på produkten
 ● Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data
 ● Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Automatisk lastdetektering
 ● Minnesfunktion för ljusstyrka
 ● Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
 ● Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
 ● Neutralledare behövs ej

Via Wiser by SE-appen:
 ● Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
 ● Inställning av önskat dimringsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
 ● Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
 ● Inställning med tidsschema

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.
(2) RL = resistiv och induktiv last.

Mått (mm)

Kopplingsschema
16 A

L
N

[ A

72.7

49

27.121.9     

72
.7

72.7

49

27.121.9     

72
.7
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact uppkopplade insatser

Exxact uppkopplad tryckdimmer LED

Huvuddata
Artikelnummer WDE002386 WDE003386 WDE004386
E-nummer 1360738 1360739 1360740
Produktfärg Vit RAL 9003  

(~ NCS 0500-N)
Antracit Metallic

Produkt- eller komponenttyp Uppkopplad universaltryckdimmer LED
Last
LED-lampa 
230 V

RC (1): 7...100 W
RL (2): 7...20 W

Glödlampa  
230 V

14...200 W

Halogenlampa  
230 V

14...150 W

LV-
halogenlampor  
12 V

dimbar 
elektronisk 
transformator

14...150 VA

dimbar 
konventionell 
transformator

14...150 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur +5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Dimmern kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till 
Wiser gateway eller Wiser by SE-appen.

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra dimmern med Wiser by SE-appen i din smartphone 
måste den parkopplas med Wiser gateway. 

 ● Direktdrift: Dimmern kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten. 
 ● Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data
 ● Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Automatisk lastdetektering
 ● Minnesfunktion för ljusstyrka
 ● Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
 ● Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
 ● Neutralledare behövs ej

Via Wiser by SE-appen:
 ● Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
 ● Inställning av önskat dimringsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
 ● Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
 ● Inställning med tidsschema

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.

(2) RL = resistiv och induktiv last.

Mått (mm)

Kopplingsschema
16 A

L
N
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WiserTM ExxactTM

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact uppkopplade insatser

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp

Huvuddata
Artikelnummer WDE002367 WDE003367 WDE004367
E-nummer 1301075 1301076 1301077
Produktfärg Vit RAL 9003  

(~ NCS 0500-N)
Antracit Metallic

Produkt- eller komponenttyp Uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp
Maximala belastningar
LED-lampa 
230 V

200 W

Glödlampa  
230 V

2200 W

Halogenlampa  
230 V

2000 W

LV-halogenlampor  
12 V

elektronisk 
transformator

1050 VA

konventionell 
transformator

500 VA

Kapacitiv last 10 A, 140 mF
Motorlast 230V 1-fas 1000 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur +5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Rörelsedetektorn kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan 
tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra rörelsedetektorn med Wiser by SE-appen i din 
smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway

 ● Direktdrift: Rörelsedetektorn kan alltid direktstyras med knappen på produkten
 ● Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data
 ● Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
 ● Nominell ström: 10 A, cos φ = 0,6
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Detekteringsområde: 160 °, 8m framåt, 8m åt vänster och 8m åt höger
 ●  Automatiskt läge: Automatisk påslagning av last när en rörelse detekteras om omgivande 
ljusvärde underskrider inställt värde

 ●  Manuell drift: Ljuset kan alltid tändas och släckas på integrerad tryckknapp oberoende av 
omgivande ljusvärde

 ●  Master-/slavdrift: Upp till tre rörelsesensorer kan anslutas med en master och de båda övriga 
som slavar

 ● Halvautomatiskt läge: Manuell tändning/automatisk släckning
 ● Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
 ● Neutralledare krävs

Via Wiser by SE-appen:
 ● Inställning av detekterings-ljusstyrka: 5 till 1000 lux (standardinställning 50 lux)
 ● Inställning av detekterings-känsligheten: Hög (standardinställning), medel eller låg
 ●  Inställning av tid till släckning (efter senaste detektering): 1 sekund till 30 minuter 
(standardinställning 5 minuter)

 ● Inställning med tidsschema

Kopplingsschema
16 A

L
N

[
A

N
Mått (mm)

72.7

43.9

27.116.8

72
.7

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och 
installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i 
appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och 
senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).
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WiserTM ExxactTM

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och 
installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i 
appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och 
senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Teknisk information
Exxact uppkopplade insatser

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer 

Huvuddata 

Artikelnummer WDE002374 WDE003374 WDE004374
E-nummer 1301072 1301073 1301074
Produktfärg Vit RAL 9003  

(~ NCS 0500-N)
Antracit Metallic

Produkt- eller komponenttyp Uppkopplad rörelsedetektor med dimmer

Last
LED-lampa 
230 V

RC (1): 7...100 W
RL (2): 7...20 W

Glödlampa  
230 V

14...200 W

Halogenlampa  
230 V

14...150 W

LV-halogenlampor  
12 V

dimbar 
elektronisk 
transformator

14...150 VA

dimbar 
konventionell 
transformator

14...150 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur +5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Rörelsedetektorn kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan 
tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen.

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra rörelsedetektorn med Wiser by SE-appen i din 
smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway. 

 ● Direktdrift: Rörelsedetektorn kan alltid direktstyras med knappen på produkten. 
 ● Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data
 ● Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Detekteringsområde: 160 °, 8m framåt, 8m åt vänster och 8m åt höger
 ● Automatisk lastdetektering
 ●  Automatiskt läge: Automatisk påslagning av last när en rörelse detekteras om omgivande 
ljusvärde underskrider inställt värde

 ●  Manuell drift: Ljuset kan alltid tändas och släckas på integrerad tryckknapp oberoende av 
omgivande ljusvärde

 ● Halvautomatiskt läge: Manuell tändning/automatisk släckning
 ● Minnesfunktion för ljusstyrka
 ● Mjukstart, mjukstopp
 ● Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
 ● Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
 ●  Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
 ●  Neutralledare behövs ej

Via Wiser by SE-appen:
 ● Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
 ● Inställning av önskat dimringsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
 ● Inställning av detekterings-ljusstyrka: 5 till 1000 lux (standardinställning 50 lux)
 ● Inställning av detekterings-känsligheten: Hög (standardinställning), medel eller låg
 ●  Inställning av tid till släckning (efter senaste detektering): 1 sekund till 30 minuter 
(standardinställning 5 minuter)

 ● Inställning med tidsschema
(1) RC = resistiv och kapacitiv last.

(2) RL = resistiv och induktiv last.

Mått (mm)

Kopplingsschema
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact uppkopplade insatser

Mått (mm) Kopplingsschema
10 A
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Exxact uppkopplad jalusibrytare

Huvuddata
Artikelnummer WDE002384 WDE003384 WDE004385
E-nummer 1820427 1820429 1820431
Produktfärg Vit RAL 9003  

(~ NCS 0500-N)
Antracit Metallic

Produkt- eller komponenttyp Uppkopplad jalusibrytare
Maximala belastningar
Motorlast 230V 1-fas 500 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur +5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Jalusibrytaren kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång 
till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra jalusibrytaren med Wiser by SE-appen i din 
smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway 

 ● Direktdrift: Jalusibrytaren kan alltid direktstyras med knappen på produkten 
 ● Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data
 ● Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
 ● Nominell ström: 4 A, cosϕ = 0,6
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Motorskydd genom två växelvis låsta reläkontakter
 ● Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
 ● Flera jalusibrytare kan parkopplas och flera jalusier kan styras från en brytare eller från appen
 ● Motorer för jalusier och rullgardiner måste vara utrustade med ändlägesbrytare

Via Wiser by SE-appen:
 ● Inställning för tidsstyrd rörelse av jalusier
 ● Inställning för olika lägen för jalusier och lameller
 ● Inställning med tidsschema
 ●  Fjärrstyrning via appen eller automatisk inställning av jalusiets position som svar på ett visst 
tillstånd eller en viss händelse
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact trådlösa tryckknappar

Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp

Huvuddata
Artikelnummer WDE002906
E-nummer 1360688
Produktfärg Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Produkt- eller komponenttyp 1-kanals trådlös tryckknapp
Funktioner
Driftspänning 3 V DC (1 litiumbatteri CR2032)
Batteriets livslängd Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, 

frekvens för uppdatering av fast programvara och miljö)
Antal tryckknappar En
Räckvidd Inomhus med fri sikt: Upp till 100m

Inomhus med betongväggar: Upp till 25m
Maximal överförd effekt ≤ 10 dBm
Frekvensband 2,4 GHz
Frekvensområde 2400 MHz till 2480 MHz

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur -5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift 10 % till 95 %, icke-kondenserande

Installation
Använd monteringsskruvar som är lämpliga för aktuell väggyta
För glas- eller plastytor, använd självhäftande folie eller motsvarande
Installera inte enheten på eller invid en metallyta eftersom det påverkar enhetens trådlösa 
kommunikation och prestanda
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Den trådlösa tryckknappen kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk 
utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra den trådlösa tryckknappen med Wiser by SE-appen i 
din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway

 ● Direktdrift: Den trådlösa tryckknappen kan alltid direktstyras med knappen på produkten
Tekniska data
 ● Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcellsbatteri CR2032)
 ●  Batterilivslängd på upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av 
programvara och omgivande miljö)

 ● Tryckknapp – 1 vippa med 1 kanal
 ● Räckvidd inomhus med fri sikt: Upp till 100m
 ● Räckvidd inomhus med betongväggar: Upp till 25m
 ● Certifiering Zigbee 3.0
 ●  Förpackningen innehåller: Tryckknapp, 1 batteri, dubbelsidiga självhäftande plattor, 
självhäftande folie

Mått (mm)

1470

70
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp

Huvuddata
Artikelnummer WDE002924
E-nummer 1360689
Produktfärg Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Produkt- eller komponenttyp 2-kanals trådlös tryckknapp
Funktioner
Driftspänning 3 V DC (1 litiumbatteri CR2032)
Batteriets livslängd Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, 

frekvens för uppdatering av fast programvara och miljö)
Antal tryckknappar Två
Räckvidd Inomhus med fri sikt: Upp till 100m

Inomhus med betongväggar: Upp till 25m
Maximal överförd effekt ≤ 10 dBm
Frekvensband 2,4 GHz
Frekvensområde 2400 MHz till 2480 MHz

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur -5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift 10 % till 95 %, icke-kondenserande

Installation
Använd monteringsskruvar som är lämpliga för aktuell väggyta
För glas- eller plastytor, använd självhäftande folie eller motsvarande
Installera inte enheten på eller invid en metallyta eftersom det påverkar enhetens trådlösa 
kommunikation och prestanda
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Den trådlösa tryckknappen kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk 
utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra den trådlösa tryckknappen med Wiser by SE-appen i 
din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway

 ● Direktdrift: Den trådlösa tryckknappen kan alltid direktstyras med knappen på produkten 

Tekniska data
 ● Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcellsbatteri CR2032)
 ●  Batterilivslängd på upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av 
programvara och omgivande miljö)

 ● Tryckknapp – med 1 kanal på varje vippa
 ● Räckvidd inomhus med fri sikt: Upp till 100m
 ● Räckvidd inomhus med betongväggar: Upp till 25m
 ● Certifiering Zigbee 3.0
 ●  Förpackningen innehåller: Tryckknapp, 1 batteri, dubbelsidiga självhäftande plattor, 
självhäftande folie

Teknisk information
Exxact trådlösa tryckknappar

Mått (mm)

1470

70
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser puckar

Wiser strömställarpuck

Huvuddata
Artikelnummer CCT5011-0002
E-nummer 1820432
Produktfärg Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp Wiser uppkopplad strömställarpuck
Maximala belastningar
LED-lampa 
230 V

200 W

Glödlampa  
230 V

2200 W

Halogenlampa  
230 V

2000 W

LV-
halogenlampor 
12 V

elektronisk 
transformator

1050 VA

konventionell 
transformator

500 VA

Kapacitiv last 10 A, 140 mF
Motorlast 230V 1-fas 1000 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur 0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Strömställarpucken kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan 
tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra strömställarpucken med Wiser by SE-appen i din 
smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway

 ●  Direktdrift: Strömställarpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande 
tryckknapp

 ● Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema
Tekniska data
 ● Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
 ● Nominell ström: 10 AX
 ● Potentialfri utgång
 ● Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
 ● Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
 ● Neutralledare krävs
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Styrning med återfjädrande mekaniska tryckknappar - totalt max 10 st
 ● Integrerad knapp för funktionstest

Via Wiser by SE-appen:
 ●  Inställning med tidsschema

Mått (mm)

Kopplingsschema

2243

43

2243

43

16 A
L
N

1L N
L
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser puckar

Wiser dimmerpuck LED

Huvuddata
Artikelnummer CCT5010-0002
E-nummer 1360744
Produktfärg Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp Wiser uppkopplad dimmerpuck LED
Last
LED-lampa 
230 V

RC (1): 5...100 W
RL (2): 5...20 W

Glödlampa  
230 V

14 - 200 W

Halogenlampa  
230 V

14...150 W

LV-
halogenlampor 
12 V

dimbar elektronisk 
transformator

14...200 VA

dimbar konventionell 
transformator

14...150 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur 0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ
 ●  Dimmerpucken kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan 
tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra dimmerpucken med Wiser by SE-appen i din 
smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway

 ●  Direktdrift: Dimmerpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande 
tryckknapp 

 ● Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema
Tekniska data
 ● Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
 ● 1 dimmerkanal
 ● Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
 ● Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
 ● Neutralledare behövs ej
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Automatisk lastdetektering
 ● Minnesfunktion för ljusstyrka
 ● Mjukstart och mjukstopp
 ● Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
 ● Styrning med totalt max 10 st återfjädrande mekaniska tryckknappar

Via Wiser by SE-appen:
 ● Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
 ● Inställning av önskat dimringsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
 ● Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
 ● Inställning med tidsschema

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.

(2) RL = resistiv och induktiv last.

Mått (mm)

Kopplingsschema

2243

43

2243

43

1L

16 A
L
N
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WiserTM ExxactTM

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser puckar

Wiser jalusibrytarpuck

Huvuddata
Artikelnummer CCT5015-0002
E-nummer 1820433
Produktfärg Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp Wiser uppkopplad jalusibrytarpuck
Maximala belastningar
Motorlast 230V 1-fas 500 VA

Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur 0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ
 ●  Jalusibrytarpucken kan parkopplas med övriga jalusibrytarpuckar i samma Zigbee nätverk utan 
tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen

 ●  Uppkopplad styrning: För att kunna styra jalusibrytarpucken med Wiser by SE-appen i din 
smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway

 ●  Direktdrift: Jalusibrytarpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande 
tryckknapp

 ● Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema
Tekniska data
 ● Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
 ● Nominell ström: 4 A, cos φ = 0,6 - 1,0
 ● Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
 ● Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
 ● Neutralledare krävs
 ● Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar
 ● Motorskydd genom två växelvis låsta reläkontakter
 ● Styrning med max 10 st återfjädrande mekaniska tryckknappar
 ● Motorer för jalusier och rullbrytare måste vara utrustade med ändlägesbrytare

Via Wiser by SE-appen:
 ● Inställning av körtid
 ● Inställning med tidsschema

Modul för lastkompensering vid dimring av 230V LED

Huvuddata
Artikelnummer CCT90501
E-nummer 1360750
Produkt- eller komponenttyp Tillbehör för dimmer
Egenskaper
Denna lastkompenseringsmodul är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av 230V LED
Modulens funktioner:
 ●  Ger i vissa fall förbättrade dimringsegenskaper för bakkantsdimrar vid reglering av dimbara 
230V AC LED ljuskällor

 ● Förhindrar i vissa fall efterglimring hos 230V AC LED vid reglering med bakkantsdimmer
Obs: Lastkompenseringsmodulens funktion är bland annat beroende av elektroniken i aktuella 
LED-ljuskällor och kan därför variera mellan olika installationer.
Teknisk specifikation
 ● Nominell spänning: 230V AC
 ● Nätfrekvens: 50/60Hz
 ● Förlusteffekt: Max 2W
 ● Kapslingstemperatur: Max 65°C
 ● Lagrings-/transporttemperatur: -25 till +75°C
 ● Dimensioner L x B x H: 28,5 x 43 x 11,5mm
 ● Kabellängder: Ca 15cm
 ●  Kapacitet: Upp till 3st ljuskällor/lastkompenseringsmodul. Vid behov kan flera 
lastkompenseringsmoduler parallellkopplas

 ●  Lastkompenseringsmodulen kan installeras i kopplingsdosa, i ljuskällans kapsling eller i annat 
lämpligt kopplingsutrymme. Ansluts mellan nolla (N) och tändtråd/styrd fas, se vidstående 
kopplingsschema

Mått (mm)

Kopplingsschema

Kopplingsschema

16 A
L
N

1L N 2
1 2

2243

43

2243

43

(1) Dimmer
(2) LED lastkompenseringsmodul
(3) Dimbara 230V AC LED ljuskällor
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser-detektorer

Wiser magnetkontakt till fönster/dörr 

Huvuddata
Artikelnummer CCT591011
E-nummer 1301084
Produktfärg Vit
Produkt- eller komponenttyp Wiser magnetkontakt till fönster/dörr
Funktioner
Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcellsbatteri CR 2450)
 Batteriets livslängd Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal 

uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur -10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift 10 % till 95 %
Installation
MÅTT (H × B × D) Sensor: 50,3 x 33 x 16,3 mm 

Magnet: 50 x 9 x 9 mm
Installation På fönster- och dörrkarmar, med skruvar eller 

självhäftande plattor
Förpackningens innehåll Batteri (förmonterat), masterdel (sensor), slavdel 

(magnet), monteringsplatta, dubbelsidiga självhäftande 
plattor, 2 skruvar och 2 väggpluggar.

Certifikat
Zigbee 3.0

Mått (mm)

50

33

17.1

27 28
.2

9

9.8 46.5

5
27

39
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser-detektorer

Wiser vattenläckagedetektor

Huvuddata
Artikelnummer CCT592011
E-nummer 1301085
Produktfärg Vit
Produkt- eller komponenttyp Wiser vattenläckagedetektor
Funktioner
Driftspänning 3 V DC (2 batterier LR03 AAA)
Batteriets livslängd Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal 

uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Ljudnivå ≥70 dB på 3 m avstånd
Miljö
IP-klass IP44
Driftstemperatur -10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift 10 % till 95 %
Installation
MÅTT (H × B × D) 70,8 x 68,7 x 19 mm
Installation I detekteringsområdet med vattensensorn vänd nedåt
Förpackningens innehåll Vattenläckagedetektor, 2 batterier (förmonterade)
Certifikat

Zigbee 3.0

Mått (mm)

Ø 50

19
15

70.8

66
.7
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser-detektorer

Wiser rörelsedetektor 360°

Huvuddata
Artikelnummer CCT595011
E-nummer 1301087
Produktfärg Vit
Produkt- eller komponenttyp Wiser rörelsedetektor 360°
Funktioner
Driftspänning 3 V DC (2 batterier LR03 AAA)
Batteriets livslängd Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal 

uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Lux-mätområde 0 lx till 2000 lx
Lux-upplösning 1 lx
Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur -10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift 10 % till 95 %
Installation
MÅTT (H × B × D) Ø 75,0 × 26,6 mm
Installation Ytmontering, med skruvar eller självhäftande plattor, i 

taket eller på en vägg
Takmontering Vid 2,5 m

Detekteringsvinkel: 360°
Detekteringsräckvidd: max. 4 m diameter

Väggfäste Vid 1,2 m
Detekteringsvinkel: 90° till 110° horisontellt och vertikalt
Detekteringsräckvidd: 5 m i radie max.

Förpackningens innehåll Rörelsedetektor, 2 batterier (förmonterade), fästbasplatta, 
dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar, 2 
väggpluggar, instruktionsblad

Certifikat
Zigbee 3.0

Mått (mm)

55

Ø 75

26.6

Ø 24.9

Ø 72.7

Ø 17

55

Ø 75

26.6

Ø 24.9

Ø 72.7

Ø 17

55

Ø 75

26.6

Ø 24.9

Ø 72.7

Ø 17

Detekteringsområde 
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser-detektorer

Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor

Huvuddata 
Artikelnummer CCT593011
E-nummer 1301086
Produktfärg Vit
Produkt- eller komponenttyp Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor
Funktioner
Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcellsbatteri CR 2450)
Batteriets livslängd Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal 

uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Temperaturnoggrannhet ±1,5 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Noggrannhet för luftfuktighet ±5 %
Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur -10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift 10 % till 95 %
Installation
MÅTT (H × B × D) 45 x 45 x 17,2 mm
Installation Ytmontering, med skruvar eller självhäftande plattor
Förpackningens innehåll Sensor, batteri (förmonterat), monteringsplatta, 

dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar, 2 
väggpluggar, instruktionsblad

Certifikat
Zigbee 3.0

Mått (mm)

45

45

17.2
12

26
.9

34.2
37

.5
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact uppkopplade vägguttag

Mått (mm)

L
16 A

N

12 mm

72.7

72
.7

31.6

43.4

Kopplingsschema

Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag

Huvuddata
Artikelnummer WDE002172 WDE003172 WDE004172
E-nummer 1820445 1820446 1820447

Produktfärg Vit RAL 9003  
(~ NCS 0500-N)  Antracit Metallic

Produkt- eller komponenttyp Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag
Last
LED-lampa 
230 V

100 W, 125 µF

Glödlampa  
230 V

2000 W

Halogenlampa  
230 V

1200 W

LV-halogenlampor
12V

dimbar elektronisk 
transformator

2000 VA

dimbar 
konventionell 
transformator

1500 VA

Miljö
Nominell spänning 230 VAC 50 Hz
Nominell ström Max 16 A
Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur 5 °C till + 40 °C
Installation
MÅTT (H × B × D) 72,7 x 72,7 x 43,35 mm
Installation Infällt montage
Certifikat

Zigbee 3.0



58 se.com/se/wiser

WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Exxact uppkopplade vägguttag

Mått (mm)

12 mm

L
16 A

N

Kopplingsschema

85

13
4

26
.6

49
.7

Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag

Huvuddata
Artikelnummer WDE002182 WDE003382 WDE004384
E-nummer 1820380 1820381 1820382

Produktfärg Vit RAL 9003  
(~ NCS 0500-N) Antracit  Metallic

Produkt- eller komponenttyp Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag. Enbart det övre uttaget 
är uppkopplat och kan styras via Wiser by SE-appen.

Last
LED-lampa 
230 V

100 W, 125 µF

Glödlampa  
230 V

2000 W

Halogenlampa  
230 V

1200 W

LV-halogenlampor
12V

dimbar elektronisk 
transformator

2000 VA

dimbar 
konventionell 
transformator

1500 VA

Miljö
Nominell spänning 230 VAC 50 Hz
Nominell ström Max 16 A
Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur 5 °C till + 40 °C
Installation
MÅTT (H × B × D) 85 x 134 x 49,68 mm
Installation Infällt montage
Certifikat

Zigbee 3.0
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser uppkopplad smart plug

Wiser smart plug 16A

Huvuddata 
Artikelnummer CCT711119
E-nummer 1724005
Produktfärg Vit
Produkt- eller komponenttyp Wiser smart plug 16A
Maximala belastningar
LED-lampa 
230 V

100 W

Glödlampa  
230 V

3680 W

Halogenlampa  
230 V

3680 W

Funktioner
Nominell spänning 220 - 240 V AC, 50 Hz
Nominell ström Max 16 A
Miljö
IP-klass IP20
Driftstemperatur 0 °C till 35 °C
Installation
MÅTT (H × B × D) 60 x 60 x 65 mm
Installation Placera inte Wiser smart plug i fasta vägguttag som är 

dolda bakom stora föremål (kylskåp, plåtskåp, stora 
möbler etc) då detta kan störa radiomottagningen.

Certifikat
Zigbee 3.0

Mått (mm)
60.2

83
.564

.646
.4

60
.2
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WiserTM ExxactTM

Mer detaljerad information 
finns online i systemets 
användarhandbok. Skanna 
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo. 
schneider-electric.com/
wiser_eu/

Obs! 
Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och 
styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med 
operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Wiser by SE-appen

™

Hämta

Schneider Electrics uppkopplade 
system för smarta hem

Teknisk information
Wiser IP-kamera

Wiser IP-kamera för inomhusbruk

Huvuddata 
Artikelnummer CCT723319
E-nummer 1724006
Produktfärg Vit
Produkt- eller komponenttyp Wiser uppkopplad IP-kamera för inomhusbruk
Funktioner
Strömförsörjning 5 VDC, 2 A AC-nätadapter via mikro-USB-port 
Kontakttyp Mikro-USB-port för nätadaptern
Nominell effekt för nätadapter 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Kommunikationsgränssnitt
Ethernet – stöds
Wi-Fi ® – 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-kompatibel

Säkerhet
Wi-Fi ® – WPA-PSK /WPA2-PSK
Data – AES128

Driftsfrekvens 2405 - 2480 MHz
Överföringskapacitet Högst 100 mW

Kamera

1/2.9 CMOS-sensor
80° horisontellt och 40° vertikalt vidvinkelobjektiv
0°–340° panoreringsvinkel
-75° till +75° lutningsvinkel
F2.1-brännvidd
7 m IR-räckvidd

Bild/video
1080 P-upplösning
Stöder bildtagning, händelseinspelning och kontinuerlig 
inspelning

Lokal lagringssupport
Micro SD-kort,  
max. 128 GB

Miljö
Driftstemperatur -10 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur -20 °C till +60 °C
Luftfuktighet vid drift ≤ 95%
Installation
Mått Ø 72,5 mm x 129 mm
Vikt 298 g
Material Plast
Certifikat

CE, RoHs, FCC

Mått (mm)

73

13
4

Ø56
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En vattenläckagedetektor kan 
spara stora kostnader och mycket 
besvär om olyckan är framme
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