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Het KlikAanKlikUit systeem biedt de volgende voordelen:
- Betaalbaar en eenvoudig te installeren
- Maak eindeloze combinaties
- Huidige installatie blijft operationeel 

Betaalbaar en eenvoudig te installeren
Wij vinden dat iedereen moet kunnen genieten van draadloos comfort en wij bieden daarom 
een betaalbare uitkomst voor ieder budget. Al onze gebruiksvriendelijke producten bevatten 
een duidelijke handleiding, wat het zelf installeren van het product eenvoudig maakt en er 
geen elektricien aan te pas hoeft te komen. 

Maak eindeloze combinaties
Ieder huis is anders en vraagt om een andere aanpak. Maak jouw huis met gemak nog 
comfortabeler dankzij ons brede assortiment. Al onze producten zijn te combineren, 
zonder daar steeds een nieuwe app of installatieprocedure voor te moeten downloaden.  

Huidige installatie blijft operationeel 
Wij zijn van mening dat een smart home systeem alleen echt smart is als je gebruik kunt 
blijven maken van jouw huidige installatiesysteem. Men is in het algemeen gewend om 
verlichting te bedienen  door middel van een wandschakelaar. Met veel systemen is het 
mogelijk om verlichting en apparaten te bedienen via je smartphone of tablet, maar dan 
verliezen de wandschakelaars vervolgens hun functie. Oftewel als je de verlichting wilt 
bedienen, is het noodzakelijk om je telefoon te pakken, de juiste app te openen, het juiste 
apparaat te selecteren en aan te zetten. Dit kan lang duren en is daardoor niet altijd slim en 
eenvoudig. Met onze producten blijft je huidige installatie altijd werkzaam. Geniet van extra 
comfort zonder grote en lastige aanpassingen te moeten verrichten. 
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Bij ons draait alles om comfort. Of het nu gaat om het bedienen van je verlichting, apparaten, 
luiken/schermen en/of draadloze deurbellen; combineer iedere zender en ontvanger. 
Onze verpakkingen zijn voorzien van een eenvoudig kleurensysteem, zodat je gemakkelijk 
het juiste product kunt kiezen.

Zenders en ontvangers: eindeloze combinaties
Zenders kun je herkennen aan de groene verpakking met witte boven- en onderkant.  
Voorbeelden van zenders zijn; afstandsbedieningen, wandschakelaars, sensoren etc.
Ontvangers kun je herkennen aan de blauwe verpakking met witte boven- en onderkant. 
Voorbeelden van ontvangers zijn: stekkerdoosschakelaars, inbouwschakelaars of dimmers etc.

Sets: eenvoudig combineren
Selecteer de gewenste zender en ontvanger, afhankelijk van welke apparaten je op welke 
manier wilt bedienen. Om het nog makkelijker te maken bieden wij diverse combinaties van 
zenders en ontvangers in een set aan. Deze zijn het herkennen aan de gele verpakking met 
witte boven- en onderkant.

Control station: control en monitor je huis via tablet/smartphone
Wil je je apparaten bedienen via smartphone/tablet? Dan heb je de control station nodig. 
De control station is de centrale hub voor jouw smart home systeem en bedien je via de 
KlikAanKlikUit app. Het control station is te herkennen aan de donkergroene verpakking. 

Veiligheid: bescherm je geliefden 
De producten binnen het KlikAanKlikUit Draadloze Beveiligingssysteem zijn te herkennen 
aan de rode verpakking en bevatten producten zoals een sirene, een bewegingssensor, een 
IP-camera, etc. Het Draadloze Beveiligingssysteem werkt zowel met als zonder een control 
station.  

RGB-verlichting: voeg meer kleur toe aan je huis
De RGB-verlichting kun je herkennen aan de paarse verpakking en gebruik je in combinatie 
met de OCTOPUS CONTROL STATION. In de toekomst wordt de paarse productlijn nog verder 
uitgebreid. Deze productlijn bestaat uit de meest geavanceerde producten, die je uitsluitend 
kunt bedienen via je smartphone/tablet in combinatie met de OCTOPUS CONTROL STATION.

+

+

DRAADLOZE BEDIENING BEDIENING VIA APP (OPTIONEEL)
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Bedien KlikAanKlikUit met 
je stem via Google Home 
of Amazon Alexa

SPRAAKBESTURING
HET GEMAK VAN STEMBESTURING IN HUIS

4
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Vraag het aan Google of Alexa
Remote control krijgt met de slimme speakers van Google Home en Amazon Alexa een 
nieuwe betekenis. Door een opdracht uit te spreken, kunnen Google Home en Alexa vragen 
beantwoorden, muziek afspelen, boodschappenlijstjes bijhouden, audioboeken voorlezen, én 
nu ook je KlikAanKlikUit-producten aansturen!

Koppel alles van KlikAanKlikUit door middel van de ICS-2000 of Z1 control stations en de app 
met je Google Home of Amazon Alexa speaker en ontdek het gemak van stembesturing in huis.

Vraag bijvoorbeeld aan Google of Alexa om de gordijnen open te doen als je wakker wordt, de 
zonwering naar boven te doen als het regent en de lampen aan te zetten als het donker wordt. 
Zo luistert jouw huis perfect naar al jouw wensen.

“OK Google, doe de keukenlamp aan.”
“Alexa, turn on the kitchen lights.”

“OK Google, zet de kamerlamp op 20%”
“Alexa, dim the living room light to 20%”

“OK Google, doe de gordijnen open”
“Alexa, open the curtains”

“OK Google, start Film Modus”
“Alexa, turn on Movie Mode”

Ok

Aan de slag
Op klikaanklikuit.nl/stembesturing zijn uitgebreide installatie-instructies te vinden. Google 
Home heeft het mogelijk gemaakt om je KlikAanKlikUit-producten in het Nederlands aan te 
sturen, Amazon Alexa ondersteunt vooralsnog alleen Engelse aansturing.

Siri Shortcuts
Naast stembesturing met Google Home en Amazon Alexa is het ook mogelijk om je 
apparaten aan te sturen via de Siri-app op je iPhone. Meer hierover lees je op 
klikaanklikuit.nl/siri.

Ok
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Draadloos comfort

Met de KlikAanKlikUit afstandsbediening 
(AYCT-102) 1  kun je eenvoudig diverse licht- 
en schakelpunten afzonderlijk van elkaar 
bedienen. Zo bedien je de staande lamp 
eenvoudig met een stekkerdoosdimmer 
(AC-200), 2  welke je in het stopcontact 
steekt. De lamp die aangesloten zit op 
een bestaande wandschakelaar kun je 
eenvoudig draadloos bedienen door een 
mini-inbouwdimmer (AMWD-250) 3  achter 
de wandschakelaar te plaatsen. 

De originele wandschakelaar kun je gewoon 
blijven gebruiken zoals je gewend bent. Ook 
plafondlampen kun je draadloos bedienen 
door een inbouwschakelaar (ACM-1000) in de 
plafonddoos te plaatsen 4 . 

Een schemer-/stalamp kun je bijvoorbeeld 
ook draadloos bedienen door een dimbare 
LED-lamp (ALED-2709) 5  in de E27-fitting 
te draaien. Op deze verschillende manieren 
kun je gemakkelijk alle verlichting 
en apparaten in een handomdraai 
draadloos bedienen met bijvoorbeeld de 
afstandsbediening (AYCT-102). Dankzij 
de groeptoets G  van een KlikAanKlikUit 
afstandsbediening kun je zelfs met een druk 
op de knop alle verlichting in de woonkamer 
aan- en uitschakelen. Ideaal om comfortabel 
op de bank te blijven zitten! 

Per licht-/schakelpunt kies je een geschikte 
ontvanger (blauwe verpakking) en koppel 
je deze naar wens met een of meerdere 
KlikAanKlikUit zenders (groene verpakking). 

4

5
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STEKKERDOOS DIMMER

MINI INBOUWDIMMER

INBOUWSCHAKELAAR

DIMBARE LED LAMP

4

3

5

2

AFSTANDSBEDIENING

1

G

1

2

3
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Gemak in de slaapkamer

Met de KlikAanKlikUit draadloze 
wandschakelaars heb je in een handomdraai 
een extra schakelaar toegevoegd in je 
slaapkamer. Plak of schroef eenvoudig een 
dubbele draadloze wandschakelaar (AWST-
8802) 1  op de muur. Hiermee kun je twee 
of meerdere lampen/apparaten draadloos 
bedienen. 

Zo kun je bijvoorbeeld de plafondlampen 
draadloos schakelen door een inbouwdimmer 
(ACM-100) 2  in de plafonddoos te plaatsen. 
Met de rechterhelft van de schakelaar kun je 
bijvoorbeeld de rolluiken draadloos openen/
sluiten. 

Hiervoor plaats je een zonweringschakelaar 
(ASUN-650) 3  in een inbouwdoos en sluit 
deze aan op de geautomatiseerde rolluiken. 
Om de schemerlampen draadloos te dimmen 
en/of te schakelen draai je eenvoudig een 
dimbare LED lamp (ALED-2709) in een E27-
fitting 4  .

Mocht je verschillende verlichting tegelijk 
willen bedienen met een ontvanger, gebruik 
dan de 3-in-1 inbouwschakelaar (ACM-3500-3) 
5 . Ideaal bij het schakelen van verschillende 

groepen verlichting. 

4

1

2

3
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5

1

DUBBELE WANDSCHAKELAAR

INBOUWDIMMER

ZONWERINGSCHAKELAAR

DIMBARE E27 LED LAMP

3-IN-1 

INBOUWSCHAKELAAR

4

5

2

3
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Eenvoud in de badkamer

De verlichting in de badkamer bedien je 
eenvoudig via verschillende KlikAanKlikUit 
zenders. Door een inbouwschakelaar (ACM-
1000) in een plafonddoos te plaatsen 1  
2  kun je de verlichting eenvoudig via 

verschillende zenders bedienen. Zo kan 
de verlichting automatisch aangaan zodra 
er beweging is in de badkamer, door een 
draadloze bewegingsmelder (AWST-6000) te 
plaatsen 3 . 

Deze bewegingsmelder heeft een 
automatische uitschakeltijd. Lampen blijven 
dus nooit onnodig aan in de badkamer. Zo 
hoef je ‘s avonds nooit naar het lichtknopje 
te zoeken. 

Door een draadloze wandschakelaar (AWST-
8800) op een gunstige plek in de badkamer 
te plakken, beschadig je de tegels niet en 
heb je meteen een extra schakelaar binnen 
handbereik 4 . Ideaal om deze boven de 
wastafel te plakken, zo kun je gemakkelijk 
extra lampen in de badkamer aanzetten. 

Ook is het mogelijk om meerdere lichtpunten 
met een bestaande wandschakelaar aan te 
zetten. Door een mini-inbouwzender (AWMT-
230) achter de bestaande wandschakelaar 
te plaatsen, kun je eenvoudig extra lampen/
apparaten in combinatie met de originele 
lampen met een druk op de knop schakelen 
5 . 

5

1

3
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4

2

4

3

5
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INBOUWSCHAKELAAR

DRAADLOZE 

BEWEGINGSMELDER

ENKELE DRAADLOZE 

WANDSCHAKELAAR

MINI-INBOUW

ZENDER
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5

1

Ook voor tuinverlichting biedt KlikAanKlikUit 
diverse opties. Zo kun je de buitenverlichting 
draadloos schakelen door de verlichting 
aan te sluiten op een spatwaterdichte 
stekkerdoosschakelaar (AGDR-3500) 1 .

Schakel verlichting eenvoudig in met een 
sleutelhanger afstandsbediening (AKCT-510) 
2 , ideaal als je in het donker aan komt rijden. 

Ook kun je op je smartphone/tablet 3  de 
buitenverlichting aanzetten (i.c.m. de control 
station). Via je smartphone/tablet kun je ook 
op een gewenst tijdstip, via een ingestelde 
timer, je verlichting laten inschakelen. 

Ook als het donker wordt kan de 
buitenverlichting bijvoorbeeld automatisch 
aan gaan, door middel van de schemersensor 
(ABST-604) 4 . Met een bewegingsmelder 
(APIR-2150)  5  schakel je de ingestelde 
verlichting automatisch aan wanneer er 
beweging wordt waargenomen. 

Comfortabel thuiskomen
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4

2 3

BUITEN STEKKERDOOSSCHAKELAAR

1

SLEUTELHANGER 
AFSTANDSBEDIENING

SMARTPHONE/TABLET

SCHEMERSENSOR

BEWEGINGSMELDER

4

3

2

5
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ZENDERS
BEDIENING VANUIT ELKE GEWENSTE POSITIE

Voor draadloze 

bediening heeft u minimaal 

één zender en één ontvanger 

nodig. Zenders zijn te 

herkennen aan de groene 

verpakking. 

14
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DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR
ZENDER AWST-8800

70075
Draadloze enkele wandschakelaar voor draadloze bediening 
van een of meerdere lampen/apparaten
• Kan gemakkelijk overal binnenshuis met   
 dubbelzijdige tape en/of schroeven worden bevestigd
• Bespaart energie: lampen/apparaten kunnen   
 automatisch worden uitgeschakeld na 5 of 30 seconden,  
 2, 10 of 30 minuten of 1 of 3 uur

DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR
ZENDER AWST-8802

70012
Dubbele draadloze wandschakelaar voor draadloze  
bediening van twee of meer lampen/apparaten
•  Kan gemakkelijk overal binnenshuis met dubbelzijdige 

tape en/of schroeven worden bevestigd
•  Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)

DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR  
VOOR BUITEN
ZENDER AGST-8800 

70151
Draadloze wandschakelaar voor buiten om uw lampen/ 
apparaten draadloos te bedienen
•  Kan gemakkelijk overal buitenshuis met meegeleverde 

schroeven worden bevestigd
• Robuust, waterdicht ontwerp (IP44)
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)

DUBBELE DRAADLOZE 
WANDSCHAKELAAR VOOR BUITEN
ZENDER AGST-8802 

70152
Dubbele draadloze wandschakelaar voor buiten om twee of 
meer lampen/apparaten draadloos te bedienen
•  Kan gemakkelijk overal buitenshuis met meegeleverde 

schroeven worden bevestigd
• Robuust, waterdicht ontwerp (IP44)
•  Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd) 
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ZENDERS
BEDIENING VANUIT ELKE GEWENSTE POSITIE

AFSTANDSBEDIENING
ZENDER AYCT-102

70056
Afstandsbediening voor draadloze bediening van een of 
meerdere lampen/apparaten
• Bedien tot 16 afzonderlijke lampen/apparaten
•  Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)
• Verzendbereik tot 30 meter

SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING
ZENDER AKCT-510

70077
Afstandsbediening aan sleutelhanger voor draadloze 
bediening van een of meerdere lampen/apparaten
• Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)
• Verzendbereik tot 30 meter

TIMER AFSTANDSBEDIENING
ZENDER ATMT-502

70090
Afstandsbediening met timer om lampen/apparaten 
handmatig of automatisch te bedienen
• Bedien tot 16 afzonderlijke lampen/apparaten
•  Stel tot 12 timers in om lampen/apparaten automatisch 

in/uit te schakelen
•  Stel een willekeurige timer in om lampen/apparaten 

willekeurig op specifieke tijden in/uit te schakelen zodat 
het lijkt alsof u thuis bent

• Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop

AFSTANDSBEDIENING  
MET MUURBEVESTIGING
ZENDER AYCT-202

70164
Afstandsbediening aan de muur voor draadloze bediening 
van een of meerdere lampen/apparaten
•  Bedien tot 4 lampen/apparaten afzonderlijk of als groep
• Gemakkelijk dimmen met de dimknoppen
•  Magnetische muurbevestiging om de afstandsbediening 

gemakkelijk aan de muur te bevestigen
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DRAADLOZE SCHEMERSENSOR
ZENDER ABST-604

70034
Draadloze schemersensor voor automatisch in-/uitschakelen 
van lampen/apparaten wanneer de zon opkomt of ondergaat
• Kan overal binnen- en buitenshuis worden geplaatst
•  Lampen en apparaten kunnen automatisch worden 

uitgeschakeld na 2 tot 8 uur of wanneer het weer licht 
wordt

• Verzendbereik tot 30 meter

DRAADLOZE SIGNAALREPEATER
ZENDER AEX-701

70029
Vergroot het draadloze verzendbereik van de zender tot  
30 meter
•  Kan overal binnen- en buitenshuis worden geplaatst
•  Kan het bereik van maximaal 6 verzendcodes vergroten

MINI INBOUW ZENDER
ZENDER AWMT-230

70048
Inbouw mini-zender voor draadloos in-/uitschakelen 
van extra lampen/apparaten wanneer de bestaande 
wandschakelaar wordt gebruikt
• Kan eenvoudig achter een bestaande enkele/  
 dubbele wandschakelaar worden geplaatst
•  Schakelt extra lampen met de originele lampen in/uit
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)
• Verzendbereik tot 30 meter

MINI INBOUW ZENDER
ZENDER AWMT-003

70079
Inbouw mini-zender voor draadloos in-/uitschakelen van 
lampen/apparaten met uw mooie designer wandschakelaar
•  Kan eenvoudig achter een bestaande enkele/dubbele 

lampschakelaar worden geplaatst
• U kunt uw eigen design wandschakelaar gebruiken
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)
• Verzendbereik tot 30 meter
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ZENDERS
BEDIENING VANUIT ELKE GEWENSTE POSITIE

18
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DRAADLOZE BEWEGINGSSENSOR
ZENDER APIR-2150

70091
Draadloze buitenbewegingssensor 
voor automatisch in-/uitschakelen van lampen/
apparaten bij detectie van beweging
•   Kan gemakkelijk overal buitenshuis met dubbelzijdige tape 

en/of schroeven worden bevestigd
• Lange batterijlevensduur
• Verzendbereik tot 30 meter
•  Bespaart energie: lampen/apparaten worden automatisch 

uitgeschakeld na 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten

DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER
ZENDER AWST-6000

70013
Draadloze binnenbewegingssensor 
voor automatisch in-/uitschakelen van lampen/
apparaten bij detectie van beweging
•  Kan gemakkelijk overal binnenshuis met dubbelzijdige 

tape en/of schroeven worden bevestigd
•  Bespaart energie: lampen/apparaten worden automatisch 

uitgeschakeld na 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten

DRAADLOZE CONTACTSENSOR
ZENDER ACST-606

70231
Draadloze contactsensor die automatisch lampen in-/
uitschakelt als er een deur of raam wordt geopend/gesloten
• Compact en aantrekkelijk ontwerp dat gemakkelijk overal  
 kan worden geplaatst (binnenshuis)
• Schakel verlichting/apparaten in/uit wanneer er een deur  
 of raam wordt geopend/gesloten
• Omkeerfunctie die automatisch ventilatie/ apparaten  
 uitschakelt wanneer er een raam wordt geopend
• Bespaart energie: lampen/apparaten kunnen automatisch   
 worden uitgeschakeld na 1, 5 of 10 minuten
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Draadloze bediening en beveiliging via de app
Met de gratis KlikAanKlikUit app in combinatie met de ICS-2000 Control Station bedien je al 
jouw KlikAanKlikUit producten met je smartphone of tablet, overal ter wereld. Programmeer 
zelf gewenste combinaties van acties die je met één druk op de knop kunt in- of uitschakelen. 

Gemak & een veilig gevoel
Voeg maar liefst 200 KlikAanKlikUit ontvangers toe in de app en je kunt nu timers, scenes of 
regels instellen. Zo kun je bijvoorbeeld een ‘relax scene’ aanmaken waarbij de lampen in je 
woonkamer 50% gedimd worden en de gordijnen dichtgaan met een druk op de knop. 

Je wekt ook eenvoudig de indruk dat je ’s avonds thuis bent. Je kunt met behulp van timers 
je verlichting op een vast tijdstip in- en uitschakelen of afstemmen op zonsopkomst en 
zonsondergang om met een gerust gevoel je te huis te verlaten. 

Bedien je thuis



21

Of gebruik regels om acties uit te laten voeren bij een bepaalde trigger. Laat bij beweging de 
deurbel afgaan of het licht aangaan wanneer een raam wordt geopend. Je kunt hier zelfs een 
melding van krijgen op je smartphone of tablet om zo snel te kunnen handelen bij ongewenst 
bezoek. 

In de app bekijk je ook live de beelden van KlikAanKlikUit camera om altijd op de hoogte te zijn 
van wat er binnen- of buitenshuis afspeelt. Je koppelt in de app ook je camera aan je andere 
apparaten. Zo is het mogelijk om je alarm te activeren, lampen aan te laten gaan en/of een 
melding te ontvangen op je telefoon wanneer de camera beweging detecteert.

Wereldwijde & veilige bediening 
Aangezien de ICS-2000 verbonden is met het internet, kun je jouw lampen of apparaten overal 
ter wereld bedienen via de app. Jouw slimme systeem is via de app te koppelen aan meerdere 
smartphones of tablets zodat het hele gezin er gebruik van kan maken.
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OCTOPUS CONTROL STATION 
 70110

De ICS-2000 Control Station biedt eindeloze 
extra mogelijkheden om altijd en overal 
je KlikAanKlikUit-producten draadloos 
en automatisch aan te passen aan jouw 
wensen via je smartphone of tablet. 

Ervaar een gevoel van ultiem comfort en 
veiligheid met de ICS-2000 Control Station. 

SLIMME BEDIENING
Bedien maximaal 256 lichten en 
apparaten met je smartphone/tablet 

BEVEILIGDE COMMUNICATIE
Beveiligde, versleutelde communicatie 
met AES-128 en SSL

HOME MONITORING
Bewaak je huis met sensoren en ontvang 
pushmeldingen op je smartphone/tablet

STEL TIMERS IN
Stel scènes en timers in (inclusief herkenning 
van zonopkomst/-ondergang)

AUTOMATISCHE SCÈNES
Stel acties in en automatiseer verlichting, 
rolluiken, etc. d.m.v. de intuitieve regelbewerking 
(IFTTT editor)

COMPATIBILITEIT
Compatibel met alle iOS 6+ / Android 2.3+, 
smartphones/tablets

Smartphone-/tabletbediening
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INTUITIEVE REGELBEWERKING
Stel verschillende scenarios 
en timers in om verlichting etc. 
te automatiseren, met behulp 
van de intuitieve regelbewerking 
(IFTTT).

KLIKAANKLIKUIT APP
Gebruik de KlikAanKlikUit app op je smartphone of tablet 
voor het draadloos bedienen en monitoren van je huis voor 
ultieme veiligheid en ultiem comfort.

GA VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN NAAR WWW.KLIKAANKLIKUIT.NL

Wanneer een deur 
of raam wordt geopend...

Maar alleen wanneer het 
tussen 24:00 - 6:00 is

PROGRAMMEER HET ALARM SYSTEEM MET TIMERS

De ICS-2000 activeerd 
het alarm systeem

ONTVANG PUSH NOTIFICATIES

De ICS-2000 stuurt een 
alert notificatie naar je 

smartphone/tablet
Als je alarm afgaat...

Wanneer de zon opkomt..

ZON OPKOMST

De ICS-2000 schakelt 
de verlichting uit 

De ICS-2000 schakelt 
de verlichting in

TIMER

Als het 19.00 uur is...

Als het gaat regenen...

WEERSVOORSPELLING HERKENNING

De ICS-2000 sluit de 
zonwering

1

Wanneer er rook 
gedetecteerd wordt
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ONTVANGERS
VOLGEN JOUW INSTRUCTIES

Voor draadloze bediening 

heeft u minimaal één zender 

en één ontvanger nodig. 

Deze zijn te herkennen 

aan de blauwe verpakking.

24
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COMPACTE DRAADLOZE 
STOPCONTACTSCHAKELAAR
ONTVANGER ACC-2300

70181
Compacte stopcontactschakelaar voor gebruik binnenshuis 
om lampen/apparaten draadloos in- en uit te schakelen 
(maximaal 2300 watt)
• Kan binnenshuis in elk stopcontact worden gestoken
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 2300 watt
• Compact ontwerp dat nabije stopcontacten niet blokkeert
• Aansluiting met kinderbeveiliging

COMPACTE STOPCONTACTSCHAKELAAR
ONTVANGER ACC-3500

70198
Compacte stopcontactschakelaar voor gebruik binnenshuis 
om lampen/apparaten draadloos of handmatig in- en uit te 
schakelen (maximaal 3500 watt)
• Voor het draadloos in-/uitschakelen van lampen/  
 apparaten tot 3500 watt
• Compact ontwerp, kan binnenshuis in elk stopcontact  
 worden gestoken
• Werkt met KlikAanKlikUit Start Line-afstandsbedieningen,  
 wandschakelaars, sensoren of ICS-2000 (App)
• Aansluiting met kinderbeveiliging

COMPACTE STOPCONTACTDIMMER
ONTVANGER ACC-250-LD

70167
Compacte stopcontactdimmer voor het draadloos of 
handmatig bedienen van uw verlichting (max. 250 watt)
• De beste oplossing voor het draadloos dimmen   
 van LED-verlichting (tot 50 watt)
• Ondersteunt tevens gloeilampen en halogeenverlichting  
 (tot 250 watt)
• Maak een keuze uit twee afzonderlijke dimmodi voor  
 optimale LED-dimprestaties (fase aan/fase af-snijding) 
• Compact ontwerp, kan binnenshuis in elk stopcontact  
 worden gestoken
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UNIEK

KAN DIRECT*

DRAADLOOS

BEDIEND

WORDEN

DIMBARE LED LAMP
ONTVANGER ALED-2709

70144
Draadloze dimbare ledlamp die direct draadloos met een 
KlikAanKlikUit afstandsbediening, draadloze wandschakelaar, 
enz. kan worden bediend
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
•  Gemakkelijk te installeren: draai de lamp in een bestaande 

E27-fitting
•  Ook mogelijk om met uw tablet en smartphone te 

bedienen door een KlikAanKlikUit Control Station te 
gebruiken

*Control Station niet noodzakelijk

DRAADLOZE DIMBARE LED-SPOT
ONTVANGER ALED-G2706

70153
Draadloze dimbare led-spot die rechtstreeks met elke 
KlikAanKlikUit-zender kan worden bediend
•  Bespaar geld met deze energiezuinige spot met 

energielabel A+
•  Warme lichtkleur (2700k), geschikt als accentverlichting in 

bijvoorbeeld de woonkamer

STOPCONTACT DIMMER VOOR BUITEN 
ONTVANGER AGDR-200

70108
Stopcontactdimmer voor gebruik buitenshuis voor draadloos 
dimmen van alle dimbare lampen
• Werkt in elk stopcontact buitenshuis
• Spatwaterdicht (IP44)
• Kinderbeveiliging
• Werkt met alle dimbare lichten (max. 200 Watt, LED- 
 lampen max. 24 Watt)

STEKKERDOOS SCHAKELAAR VOOR BUITEN
ONTVANGER AGDR-3500

70039
Stopcontactschakelaar voor gebruik buitenshuis voor het 
draadloos in-/uitschakelen van lampen/apparaten  
(max. 3500 Watt)
• Werkt in elk stopcontact buitenshuis
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 3500 Watt
• Spatwaterdicht (IP44)
• Kinderbeveiliging

ONTVANGERS
NETJES WEGGEWERKT
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INBOUW SCHAKELAAR
ONTVANGER ACM-1000 

70015
Inbouw schakelaar voor het draadloos in-/uit- schakelen van 
lampen/apparaten (max. 1000 Watt)
•  Kan gemakkelijk in een plafonddoos, inbouwdoos of kast 

worden bevestigd
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 1000 Watt
•  Spatwaterdichte (IP44) aansluitdoos verkrijgbaar om dit 

product buitenshuis te plaatsen (pag. 30)

INBOUW DIMMER
ONTVANGER ACM-100

70082
Multi inbouw dimmer voor het draadloos dimmen van alle 
dimbare lampen (max. 200 Watt)
• Kan gemakkelijk in een plafonddoos, inbouwdoos   
 of kast worden bevestigd
• Werkt met alle dimbare lampen tot 200 Watt
•  Spatwaterdichte (IP44) aansluitdoos verkrijgbaar om dit 

product buitenshuis te plaatsen (pag. 30)

MINI 0-10V LED CONTROLLER 
ONTVANGER ACM-LV10

70105
Mini-LED-controller 0-10V voor draadloos dimmen en in-/
uitschakelen van maximaal 5 dimbare LED-drivers (0-10V DC)
• Bedien tot 5 LED-drivers
•  Kan worden gebruikt voor alle soorten dimbare LED-

lampen van 0-10V
•  Kan gemakkelijk worden aangesloten op de ingang van 

een LED-driver van 0-10V

MINI 12-24V LED DIMMER
ONTVANGER ACM-LV24

70106
Mini-LED-dimmer 12-24V voor het draadloos 
dimmen van LED-lampen van 12-24V (max. 75 Watt)
•  Kan gemakkelijk tussen een DC-LED-driver van 12-24V 

en LED-lampen van 12-24V (constante spanning) worden 
geplaatst

•  Geschikt voor alle soorten dimbare LED-lampen van 
12-24V
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MINI INBOUW SCHAKELAAR
ONTVANGER AWS-3500S 

70230
Inbouw mini-hoofdschakelaar om een bestaand stopcontact 
draadloos te maken (max. 3500 watt)
• Draadloos schakelen van bestaande stopcontacten
• Kan eenvoudig achter een bestaand stopcontact worden  
 geplaatst
• Fraaie, onzichtbare oplossing 
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 3500 watt

INGEBOUWDE LED-DIMMER
ONTVANGER ACM-250-LD

70213
Inbouw LED-dimmer met hoge prestaties om uw verlichting 
draadloos te regelen
• De beste oplossing om LED-verlichting draadloos te   
 dimmen (tot 50 Watt) em biedt ook ondersteuning   
 voor gloeilampen en halogeenlampen (tot 250 Watt)
• Kies tussen 2 specifieke modi om te dimmen voor   
 optimale LED-dimprestaties (fase-aansnijding/fase-afsnijding)
• Sluit tot 2 bestaande wandschakelaars aan  
 Bijvoorbeeld boven en onder aan de trap

MINI INBOUW DIMMER
ONTVANGER AWMD-250 

70096
Mini inbouw dimmer voor het draadloos dimmen van 
alle dimbare lampen (max. 250 Watt)  en dimbare LED en 
spaarlampen (max 24. Watt)
• Kan eenvoudig achter een bestaande enkele   
 wandschakelaar worden geplaatst
•  Geschikt voor het dimmen van alle soorten dimbare lampen  

(max. 250 Watt)  en dimbare LED en spaarlampen (max 24. Watt)
•  Originele wandschakelaar kan nog worden gebruikt

MINI INBOUW SCHAKELAAR 
ONTVANGER AWMR-300 

70104
Mini inbouw schakelaar voor het draadloos in-/uitschakelen 
van lampen (max. 300 Watt)
•  Kan eenvoudig achter een bestaande enkele 

wandschakelaar worden geplaatst
•  Kan LED- en ESL-lampen (max. 120 Watt) en gloei- en 

halogeenlampen (max. 300 Watt) in-/uitschakelen
•  Originele wandschakelaar kan nog worden gebruikt
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ZONWERING SCHAKELAAR
ONTVANGER ASUN-650 

70017
Schakelaar voor draadloze bediening van elektrische luiken, 
jaloezieën, zonneschermen, gordijnen, enz.
• Werkt met alle elektrische motoren tot 500 Watt
• Kan worden gebruikt voor draadloze bediening van   
 luiken, jaloezieën, zonneschermen, gordijnen, enz.

UNIVERSELE SCHAKELAAR
ONTVANGER AMU-500

70109
Universele schakelaar om motoren met een lage spanning, 
automatische deuropeners en deurbellen te bedienen (max. 
500 Watt)
• Potentiaalvrije schakelaar voor maximaal 300V gelijk-/ 
 wisselstroom (max. 500 Watt)
•  Kan worden gebruikt voor wisselstroommotoren van 

230V en gelijkstroommotoren van 12-24V in automatische 
deuropeners en tuinhekken

•  Instellingen automatisch uitschakelen: geen, 1 sec, 2 sec 
of 2 min

INBOUW SCHAKELAAR
ONTVANGER ACM-2300-HC

70229
Inbouw schakelaar voor het draadloos bedienen van lampen/
apparaten, of met uw bestaande wandschakelaar(s)
• Draadloze bediening van alle lampen/apparaten   
 tot 2300 watt
• Compact ontwerp: kan gemakkelijk in een   
 plafonddoos of aansluitdoos worden geplaatst
• Werkt met KlikAanKlikUit Start Line-afstandsbedieningen,  
 wandschakelaars, sensoren of ICS-2000 (App)

INBOUW SCHAKELAAR
ONTVANGER ACM-3000H2

70148
Inbouw schakelaar om 2 lampen/apparaten draadloos te 
bedienen met een KlikAanKlikUit-zender. Kan ook worden 
bediend met uw bestaand wandschakelaar(s) (max. 3000)
•  Kan worden gebruikt voor het bedienen van 2 

lampen/apparaten die zijn verbonden met bestaande 
wandschakelaar(s)

•  Ondersteunt ook 2 bestaande wandschakelaars, zoals 
boven/onder aan een trap

•  Bestaande wandschakelaar(s) blijft/blijven functioneel
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ONTVANGERS
SPATWATERDICHT

3-IN-1 INBOUW SCHAKELAAR
ONTVANGER ACM-3500-3 

70053
3-in-1 inbouw schakelaar voor draadloos in-/uitschakelen van 
drie afzonderlijke lampen/apparaten (max. 3500 Watt)
• U kunt tot drie lampen/apparaten draadloos in-/  
 uitschakelen
•  Kan gemakkelijk in een inbouwdoos of kast worden 

bevestigd
•  Spatwaterdichte (IP44) aansluitdoos verkrijgbaar om dit 

product buitenshuis te plaatsen (zie onder)

SPATWATERDICHTE MONTAGEDOOS
ONTVANGER OWH-001

70051
Spatwaterdichte montagedoos om de ACM-100, ACM-300, 
ACM-1000, ASUN-650 of AMU-500 
gemakkelijk buitenshuis te bevestigen
• Kan overal buitenshuis worden geplaatst
• Gemakkelijke aansluiting op aardingskabel
• Spatwaterdicht (IP44)

SPATWATERDICHTE MONTAGEDOOS
ONTVANGER OWH-002 

70050
Spatwaterdichte montagedoos om de ACM-3500-3 gemakkelijk 
buitenshuis te bevestigen
• Kan overal buitenshuis worden geplaatst
• Gemakkelijke aansluiting op aardingskabel
• Spatwaterdicht (IP44)
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DRAADLOZE DRAAGBARE DEURBEL
ONTVANGER ACDB-6600C 

70081
Draadloze draagbare deurbel met 5 verschillende melodieën, 
4 volumeniveaus en LED-indicatielampje
• Gemakkelijk mee te nemen, zelfs naar uw tuin
•  Mogelijkheid om verschillende melodieën aan       

verschillende zenders toe te wijzen
•  LED-indicatielampje geeft duidelijk aan wanneer  

de deurbel gaat
• Lange batterijlevensduur (batterij niet meegeleverd)

DRAADLOZE DEURBEL
ONTVANGER ACDB-7000C 

70087
Draadloze deurbel met 5 verschillende melodieën,  
4 volumeniveaus en LED-indicatielampje
• Kan in elk stopcontact binnenshuis worden geplaatst
•  Mogelijkheid om verschillende melodieën aan 

verschillende zenders toe te wijzen
•  LED-indicatielampje geeft duidelijk aan wanneer  

de deurbel gaat

COMPLETE 

BELSETS 

LEVERBAAR ZIE 

PAGINA 37

DRAADLOZE DEURBEL 
ONTVANGER ACDB-7000A

70064
Draadloze deurbel met LED-indicatielampje
• Deurbel kan gemakkelijk overal binnen of buitenshuis met  
 dubbelzijdige tape of schroeven worden bevestigd (IP44)
• LED-indicatielampje geeft duidelijk aan wanneer de bel  
 gaat
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SETS

32

Creëer uw eigen 

draadloze systeem door 

zenders en ontvangers 

te combineren. U kunt u 

natuurlijk ook starten met 

een set. Deze zijn te 

herkennen aan de oranje 

verpakking.

PERFECTE COMBINATIES
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COMPACTE DRAADLOZE DIMSET
SET ACC2-250R

70199
Set met afstandsbediening en 2 compacte stopcontactdimmers om uw LED- en andere dimbare lampen (max. 250 watt) 
draadloos te dimmen
• De beste oplossing voor het draadloos dimmen van LED-verlichting (tot 50 watt)
• Ondersteunt tevens gloeilampen en halogeenverlichting (tot 250 watt)
• Maak een keuze uit twee afzonderlijke dimmodi voor optimale LED-dimprestaties (voor/achterkant) 
• Compact ontwerp, kan binnenshuis in elk stopcontact worden gestoken
• Werkt met KlikAanKlikUit Start Line-afstandsbedieningen, wandschakelaars, sensoren of ICS-2000 (App)

COMPACTE STOPCONTACTSCHAKELAARSET
SET ACC2-3500R

70210
Set met afstandsbediening en 2 compacte stopcontactschakelaars voor het draadloos in-/uitschakelen van verbonden lampen/
apparaten (maximaal 3500 Watt)
• Voor het draadloos in-/uitschakelen van lampen/apparaten tot 3500 watt
• Compact ontwerp, kan binnenshuis in elk stopcontact worden gestoken
• Werkt met Trust Smart Home Start Line-afstandsbedieningen, wandschakelaars, sensoren of ICS-2000 (app)
• Aanvullende handmatige bediening: schakel uw lampen/apparaten in door op de knop AAN/UIT op de behuizing te drukken 
• Aansluiting met kinderbeveiliging
• Bedien tot 16 afzonderlijke lampen/apparaten
• Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)
• Zendbereik tot 30 meter
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SETS
PERFECTE COMBINATIES

DRAADLOZE SCHAKELSET
SET APC2-2300R

70211 
Set met afstandsbediening en 2 compacte 
stopcontactschakelaars voor het draadloos in-/uitschakelen 
van lampen/apparaten (max. 2300 watt)
• Kan binnenshuis in elk stopcontact worden gestoken
• Compact ontwerp dat nabije stopcontacten niet blokkeert
• Aansluiting met kinderbeveiliging
• Bedien tot 3 afzonderlijke lampen/apparaten
• Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop
• Verzendbereik tot 30 meter

DRAADLOZE SCHAKELSET
SET APC3-2300R

70182
Draadloze schakelaarset met afstandsbediening en drie 
compacte stopcontactschakelaars voor het draadloos in-/
uitschakelen van lampen/apparaten (max. 2300 watt)
• Bedien tot 16 afzonderlijke lampen/apparaten
• Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 1000 watt
• Verzendbereik tot 30 meter
• Werkt in elk stopcontact binnenshuis
• Kinderbeveiliging

DRAADLOZE DIMSET
SET ACD-200R 

70093
Set met afstandsbediening en stekkerdoos dimmer voor gebruik 
binnenshuis voor het draadloos dimmen van alle dimbare 
lampen (max. 200 watt)
• Werkt in elk stopcontact binnenshuis
•  Geschikt voor het dimmen van alle soorten dimbare 

lampen (max. 200 watt)
• Bedien tot 16 afzonderlijke lampen/apparaten
• Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop
• Verzendbereik tot 30 meter
• Kinderbeveiliging

DRAADLOZE SCHAKELSET
SET ACD-1000R

70058
Set met afstandsbediening en stekkerdoos schakelaar voor het 
draadloos in-/uitschakelen van lampen/apparaten (max. 1000 watt)
• Bedien meerdere lampen/apparaten met één knop
• Werkt met alle lampen/apparaten tot 1000 watt
• Verzendbereik tot 30 meter
• Werkt in elk stopcontact binnenshuis
• Kinderbeveiliging
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DRAADLOZE SCHAKELSET VOOR BUITEN
SET AGD2-3500R

70061
Set met afstandsbediening en twee stekkerdoos schakelaars 
voor buitenshuis voor draadloze bediening van buitenlampen/-
apparaten (max. 3500 watt)
•  Bedien 2 of meer afzonderlijke buitenlampen/ -apparaten
•  Bedien meerdere buitenlampen/-apparaten met één knop
•  Werkt met alle buitenlampen/-apparaten tot 3500 watt
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)
• Spatwaterdicht (IP44)
• Verzendbereik tot 30 meter
• Kinderbeveiliging
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DRAADLOZE DEURBEL MET DRAAGBARE BEL
SET ACDB-6600AC

70083
Set van draadloze deurbel en draagbare losse bel met 
5 verschillende melodieën, 4 volumeniveaus en LED-
indicatielampje
•  Deurbel kan gemakkelijk overal binnenshuis met 

dubbelzijdige tape of schroef worden bevestigd
•  Losse bel gemakkelijk mee te nemen, zelfs naar uw tuin
•  Mogelijkheid om verschillende melodieën aan 

verschillende zenders toe te wijzen
•  LED-indicatielampje geeft duidelijk aan wanneer  

de deurbel gaat

DRAADLOZE DEURBEL MET IN TE PLUGGEN BEL
SET ACDB-7000AC 

70085
Set van draadloze deurbel en in te pluggen losse bel met 5 
verschillende melodieën, 4 volumeniveaus 
en LED-indicatielampje
•  Deurbel kan gemakkelijk overal binnenshuis met 

dubbelzijdige tape of schroeven worden bevestigd
•  Losse bel kan in elk stopcontact binnenshuis worden 

geplaatst
•  Mogelijkheid om verschillende melodieën aan 

verschillende zenders toe te wijzen
•  LED-indicatielampje geeft duidelijk aan wanneer de bel 

gaat

DRAADLOZE DEURBEL MET INBOUW ZENDER
SET ACDB-7000BC 

70086
Set van draadloze zender en deurbel met 5 verschillende 
melodieën, 4 volumeniveaus 
en LED-indicatielampje
•  Bel kan in elk stopcontact binnenshuis worden geplaatst
•  Met de ingebouwde zender kan de bel met een 

bestaande deurbel afgaan
•  Mogelijkheid om verschillende melodieën aan 

verschillende zenders toe te wijzen
•  LED-indicatielampje geeft duidelijk aan wanneer de bel 

gaat
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ALARM
VEILIGHEID BOVEN ALLES

Het alarm systeem 

kan losstaand gebruikt 

worden of in combinatie met 

de ICS-2000. Wanneer u het 

combineert m
et de ICS-2000, kunt 

u het alarm systeem vanuit de app 

activeren/deactiveren en ontvangt 

u push notificaties, wanneer er 

bij één of meerdere sensoren 

iets wordt waargenomen.

38
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DRAADLOOS ALARM SYSTEEM
ALARM ALSET-2000 

70116
Complete set om uw huis te beschermen tegen 
ongewenste bezoekers
• De meegeleverde sensoren waarschuwen u via de luide  
 sirene als er een deur of raam wordt geopend of als er  
 beweging wordt gedetecteerd
•  Met de afstandsbediening kunt u uw alarmsysteem 

eenvoudig in- en uitschakelen
•  U kunt naar wens eenvoudig meerdere sensoren en/of 

afstandsbedieningen toevoegen

UNIEK

KAN GEBRUIKT 

WORDEN MET 

OF ZONDER

SMARTPHONE/

TABLET*

IPCAM-2000 WIFI IP-CAMERA MET NACHTZICHT
ALARM IP-CAM 

70119
WiFi IP-camera met nachtzicht om uw huis en dierbaren 
overal ter wereld te kunnen bewaken
• Afbeeldingskwaliteit in hoge definitie met nachtzicht
• Bekijk de camerabeelden en neem video’s op met uw  
 smartphone/tablet
• Plaats de camera waar u maar wilt in uw huis en   
 verbind die met uw Wi-Fi-netwerk

IPCAM-3000 WIFI IP-CAMERA MET NACHTZICHT
ALARM IP-CAM 

70183
WiFi IP-camera met nachtzicht om uw huis en dierbaren overal ter wereld te kunnen bewaken
• Afbeeldingskwaliteit in hoge definitie met nachtzicht
• Bekijk de camerabeelden en neem video’s op met uw smartphone/tablet
• Plaats de camera waar u maar wilt in uw huis en verbind die met uw Wi-Fi-netwerk
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ALARM
EEN VEILIG HUIS

AFSTANDSBEDIENING
ALARM ALKCT-2000 

70115
Draadloze afstandsbediening om uw alarmsysteem in of uit te schakelen
• Lange batterijduur en indicator voor als de batterij bijna leeg is zodat het systeem altijd werkt
•  Veilige 2-weg communicatie bij 868 Mhz (geen Wi-Fi-interferentie) 
•  U kunt uw alarm niet alleen met deze afstandsbediening, maar ook via uw tablet en/of smartphone in- of uitschakelen dankzij 

het Octopus Control Station

DRAADLOZE SIRENE
ALARM ALSIR-2000 

70112
Waarschuwt u met licht en geluid bij indringers
•  De sirene maakt een hard geluid (100 decibel) als één van de aangesloten sensoren wordt geactiveerd
•  Kan op elke locatie binnens- of buitenshuis worden geplaatst (IP44-waterbestendig)
•  Lange batterijduur en indicator voor als de batterij bijna leeg is zodat het systeem altijd werkt
•  Veilige 2-weg communicatie bij 868 Mhz (geen Wi-Fi-interferentie) 
•   De sirene controleert constant de aangesloten draadloze sensoren zodat uw huis altijd beveiligd is
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EEN VEILIG HUIS

MAGNEET CONTACT SENSOR
ALARM ALMST-200

70113
Draadloze magnetische deur-/raamsensor zodat u of uw buren worden gewaarschuwd als er een deur 
of raam wordt geopend
• De magnetische contactsensor kan op elke deur of elk raam worden geplaatst
•  Lange batterijduur en indicator voor als de batterij bijna leeg is zodat het systeem altijd werkt
•  Veilige 2-weg communicatie bij 868 Mhz (geen WiFi-interferentie) met een bereik van tot 70 meter binnenshuis en tot 120 

meter buitenshuis

DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER
ALARM ALMDT-2000 

70114
Draadloze bewegingssensor om u of uw buren te waarschuwen als er beweging wordt gedetecteerd
• Kan op elke locatie binnens- of buitenshuis worden geplaatst (IP44-waterbestendig)
•  Lange batterijduur en indicator voor als de batterij bijna leeg is zodat het systeem altijd werkt
•  Veilige 2-weg communicatie bij 868 MHz (geen WiFi-interferentie) 
•  Anti-sabotage-systeem: de sirene wordt geactiveerd als de sensor wordt verwijderd of geopend



Sensor activateert sirene bij beweging

In-/uitschakelen alarmsysteem

OPTIONEEL

In-/u
itschakelen alarm

systeem

Sirene ze
ndt signaal wanneer geactive

erd

VOOR EENVOUDIG EN GEVORDERD GEBRUIK
Het alert systeem kun je onafhankelijk of in combinatie met de OCTOPUS CONTROL STATION gebruiken 

(voor bediening via smartphone/tablet). Maak gebruik van de extra opties, zoals push notificaties, 

alarmsysteem in- en uitschakelen, monitoren van het alarmsysteem en meer.

In-/uitschakelen alarmsysteem

Push notificaties bij activeren van sirene

Compleet alarm systeem
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IPCAM-3000
WiFi IP Camera met nachtzicht om je huis te monitoren 

waar je je ook bevindt. Combineer met de OCTOPUS 

CONTROL STATION om push notificaties te ontvangen 

op je smartphone/tablet wanneer beweging wordt 

gesignaleerd. 
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Combineer KlikAanKlikUit met Olisto

ZONWERING
Bedien uw KlikAanKlikUit producten met de actuele weersverwachting. Laat bijvoorbeeld met behulp van de ASUN-
650 zonwering schakelaar uw rolluiken/zonwering automatisch zakken zodra de zon fel schijnt of snel omhoog gaan 
als het gaat regenen.

AGENDA
Vergeet nooit meer een belangrijke afspraak uit uw agenda. Koppel bv. de ALED-lampen aan een agenda item. 
Zo gaan de lampen automatisch knipperen als het bijna tijd is om naar dat etentje te gaan. Het is dus niet meer 
nodig om de rest van uw gezelschap hieraan te herinneren.

THERMOSTAAT
Reguleer de temperatuur in huis via uw Toon/Nest thermostaat. Zodra de temperatuur bv. boven de 23 graden 
komt, zorgt de ACM-2300H inbouw schakelaar ervoor dat uw ventilatie automatisch aan gaat.

KOPPEL KLIKAANKLIKUIT PRODUCTEN AAN PERSOONLIJKE TRIGGS
Maak uw KlikAanKlikUit producten nog slimmer met de gratis Olisto app. Met deze app 
kunnen ICS-2000 gebruikers hun KlikAanKlikUit producten koppelen aan o.a. producten van 
Toon/Nest, Fitbit, Philips Hue etc*. 
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Meer info: klikaanklikuit.nl/olisto

BEVEILIGING
Zorg dat uw huis altijd beveiligd is, ook als u onverwachts van huis bent. Dankzij de speciale geo-fencing functie 
schakelt uw ALSET-beveiligingssysteem automatisch aan zodra u van huis gaat. Wanneer u bijna thuis bent schakelt 
het beveiligingssysteem vanzelf weer uit.*

LOCATIE
Nooit meer twijfelen of u bij vertrek wel de verlichting heeft uitgezet. Met de geo-fencing functie schakelen uw lampen 
namelijk uit zodra u van huis gaat. U hoeft ook nooit meer thuis te komen in het donker, aangezien de lampen 
automatisch aan gaan zodra u bijna thuis bent.**

VOETBAL
Mis geen enkel voetbal hoogtepunt! Koppel de ALED-lampen met het team dat u wilt volgen, zodra er gescoord 
wordt zullen de lampen gaan knipperen. Zo bent u altijd op de hoogte van de uitslag. Ideaal als u niet kunt kijken 
of bij een spannende ontknoping van de competitie.

Gebruik de actuele weersverwachting om uw KlikAanKlikUit producten te bedienen 
en maak uw eigen regels of “triggs” met de Olisto app en de ICS-2000 control station.

*Er wordt ondersteuning geboden voor het aansturen van alle actuele KlikAanKlikUit ontvangers, zoals ALED lampen, ACD schakelaars en ASUN zonwering 
schakelaar. 
**Om van geo-fencing gebruik te kunnen maken dienen locatieservices ingeschakeld te zijn op uw smartphone (deze worden automatisch uitgeschakeld 
in de energy-saving modus). Daarnaast moet er een werkende internetverbinding zijn.
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ZIGBEE
Zigbee is een wereldwijd gestandaardiseerd draadloos protocol dat een gemakkelijk, betaalbaar 
en breed assortiment biedt op het gebied van thuiscomfort en beveiliging. KlikAanKlikUit heeft 
een productlijn van lampen en beveiligingsoplossingen die werken via het Zigbee protocol.

VOORDELEN VAN ZIGBEE

2-weg communicatie
Alle Zigbee producten werken op basis van twee-weg communicatie. Dit betekent dat ze sig-
nalen kunnen ontvangen en verzenden. Handig, omdat ze producten zo van elkaar weten 
of ze het signaal ontvangen hebben en kun je in de gratis app zien of de lampen in of uit-
geschakeld zijn. 

En dit is niet het enige voordeel:

 De Z1 en ICS-2000 Control Stations ondersteunen draadloze bediening van de Zigbee apparaten 
met je smartphone en tablet via de gratis app.
 Zigbee is een meshing technologie. Dit betekent dat ieder Zigbee product signalen van andere 
apparaten in het Zigbee netwerk kan herhalen. 
Geschikt voor de toekomst; een toegewijd smart home protocol wat gebruikt wordt door vele 
andere merken (zoals bijvoorbeeld Philips Hue, Osram en Ikea).

app bediening lampen beveiliging
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Start met Zigbee
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START MET ZIGBEE
Ons Zigbee concept is gebaseerd op de aankoop van een van de startersets en deze is stap 
voor stap uit te breiden tot een volwaardig smart home systeem. Onze startersets zijn de 
ideale introductie tot Zigbee en wanneer je de beginselen onder de knie hebt is het zeer een-
voudig je smart home systeem uit te breiden met lampen en sensoren.

SLIMME SENSOREN
Met het brede assortiment van slimme sensoren 
reageert je huis op jouw behoeften en verbeter 
je de veiligheid van je omgeving.

Werkt ook met KlikAanKlikUit producten in combinatie met de ICS-2000 Control Station en Zigbee producten van andere merken 
(bijvoorbeeld Philips Hue).

GEMAAKT VOOR DETECTIE
Onderneem snel actie en bescherm je huis tegen 
brand of waterschade met de rookmelder en 
waterlekkagedetector van KlikAanKlikUit.

COMPLEET ALARMSYSTEEM 
Houd je huis in de gaten met onze 
beveiligingsoplossingen. Je ontvangt 
pushnotificaties op je smartphone of tablet voor 
een veilig gevoel, zelfs als je van huis bent.

www.trust.com/zigbee

DE PERFECTE SFEER
Verrijk je huis met kleurverlichting voor de perfecte 
sfeer bij elke gelegenheid.

BEDIENING VIA APP BEDIENING OP AFSTAND

BEDIEN JE THUIS
KlikAanKlikUit biedt een reeks lampen, sensoren en beveiligingsoplossingen die het Zigbee 
protocol gebruiken. Hiermee wordt je comfort en veiligheid in huis verbeterd.  Combineer de 
apparaten via een control station voor gecentraliseerde bediening op smartphone en tablet. 
Het is zelfs mogelijk om de apparaten aan te sluiten op Amazon’s Echo of Google Home voor 
spraakbesturing. Comfort spreekt nu op elk gewenst moment van de dag!

SMART HOME

1 2 3 4 5

Twee-weg
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ZIGBEE CONTROL STATION
Z1

71168
De slimme oplossing om verlichting draadloos met uw smartphone/tablet te 
bedienen en uw huis te bewaken, waar u ook bent
• Regel gemakkelijk uw verlichting met uw smartphone/tablet
•  Bewaak uw huis met sensoren en ontvang pushmeldingen op uw smartphone/

tablet
•  Stel verschillende scenario’s en timers in met de intuïtieve regelbewerking om uw 

lampen te bedienen
• Gratis app voor iPads, iPhones en Android-tablets/smartphones
• Veilige communicatie via AES encryption en SSL
• Toekomstbestendig, firmware upgradebaar
•  Kan worden gebruikt met KlikAanKlikUit of andere ZigBee apparaten zoals Philips 

Hue (*compatibiliteit op klikaanklikuit.nl/zigbee)

U KUNT DE VOLGENDE PRODUCTEN 
BEDIENEN MET DEZE BRIDGE:

*Voor alle mogelijkheden en de meest 
recente informatie over de compatibiliteit 
gaat u naar www.klikaanklikuit.nl/zigbee

Andere ZigBee gecertificeerde 
systemen zoals Philips Hue*

KlikAanKlikUit lampen/apparaten 
zoals LED lampen/spots*

APP

ZIGBEE
HET HART VAN ONS SYSTEEM
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U KUNT DE VOLGENDE 
PRODUCTEN BEDIENEN MET 
DEZE AFSTANDSBEDIENING:

*Voor alle mogelijkheden en 
de meest recente informatie over 
de compatibiliteit gaat u naar 
www.klikaanklikuit.nl/zigbee

Andere ZigBee gecertificeerde 
systemen zoals Philips Hue*

KlikAanKlikUit lampen/apparaten 
zoals LED lampen/spots*

Om uw lampen met meerdere 
afstandsbedieningen te bedien is 
een Trust control station vereist*

ZIGBEE
AFSTANDSBEDIENING
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AFSTANDSBEDIENING MET 
MAGNETISCHE MUURBEVESTIGING
ZYCT-202 

71171
ZigBee-afstandsbediening met muurbevestiging voor draadloze bediening van een 
of meerdere lampen/apparaten
• Bedien tot 20 lampen/apparaten
•  Magnetische muurbevestiging om de afstandsbediening aan een oppervlak te 

bevestigen
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen zoals Philips Hue*
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)



ZIGBEE
LAMPEN & SPOTS

** Voor bediening met uw telefoon of tablet wordt een Trust Smart 
Home Bridge of control station aanbevolen. (zoals Z1 ZigBee 
Bridge of ICS-2000)

* Voor alle mogelijkheden en de meest recente informatie                             
over de compatibiliteit gaat u naar www.trust.com

SLIMME DIMBARE LEDLAMP
ZLED-2709 

71155
Creëer de perfecte verlichting met deze draadloos bedienbare 
ZigBee slimme lamp
•  Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of 

smartphone-/tablet-app
• Creëer een prettige sfeer met warm licht (2700 K)
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen            

zoals Philips Hue*
• Energielabel A+
• Eenvoudig te installeren: past op elke standaard E27-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Hoge lichtintensiteit van 806 lumen
• Levensduur van de lamp van 20.000 uur

SLIMME DIMBARE LED-SPOT
ZLED-G2705 

71159
Accentueer uw woonkamer met deze draadloos bedienbare 
ZigBee slimme spot
•  Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of 

smartphone-/tablet-app
•  Warme lichtkleur (2700 K), geschikt als accentverlichting                     

in bijvoorbeeld de woonkamer
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen zoals 

Philips Hue*
• Gerichte straalhoek van 115 graden
• Energielabel A+
• Past in een standaard GU10-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Hoge lichtintensiteit van 350 lumen
• Levensduur van de spot van 20.000 uur

SLIMME RGB-REGELBARE LEDLAMP
ZLED-RGB9 

71145
Creëer de perfecte sfeer met deze draadloos bedienbare 
ZigBee slimme lamp die op elke kleur kan worden ingesteld
•  Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of 

smartphone-/tablet-app
• Kies uit een eindeloos scala kleuren voor de perfecte sfeer
•  Creëer de perfecte sfeer voor elk moment: koud wit licht voor 

lezen of werken, warm wit licht voor een gezellige sfeer 
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen            

zoals Philips Hue*
• Eenvoudig te installeren: past op elke standaard E27-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Lichtintensiteit van 800 lumen
• Levensduur van de lamp van 20.000 uur

SLIMME RGB-REGELBARE LED-SPOT
ZLED-RGBG6 

71157
Creëer thuis de perfecte sfeer met deze draadloos bedienbare 
ZigBee slimme spot die op elke kleur kan worden ingesteld
•  Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of 

smartphone-/tablet-app
• Kies uit een eindeloos scala kleuren voor de perfecte sfeer
•  Creëer de perfecte sfeer voor elk moment: koud wit licht voor 

lezen of werken, warm wit licht voor een gezellige sfeer
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen 

zoals Philips Hue*
• Gerichte straalhoek van 60 graden
• Past in een standaard GU10-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Hoge lichtintensiteit van 300 lumen
• Levensduur van de spot van 20.000 uur
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SLIMME DIMBARE LEDLAMP
ZLED-EC2206

71160
Creëer de perfecte verlichting met deze draadloos bedienbare 
ZigBee slimme lamp
•  Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of 

smartphone-/tablet-app
• Warme flame-lichtkleur (2200 K) voor een aangename sfeer
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen zoals 

Philips Hue*
• Energielabel A+
• Eenvoudig te installeren: past op elke standaard E14-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Hoge lichtintensiteit van 470 lumen
• Levensduur van de lamp van 20.000 uur

SLIMME DIMBARE LEDLAMP
ZLED-2209 

71179
Creëer de perfecte verlichting met deze draadloos bedienbare 
ZigBee slimme lamp
•  Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of 

smartphone-/tablet-app
• Warme flame-lichtkleur (2200 K) voor een aangename sfeer
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen zoals 

Philips Hue*
• Energielabel A+
• Eenvoudig te installeren: past op elke standaard E27-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Hoge lichtintensiteit van 806 lumen
• Levensduur van de lamp van 20.000 uur

SLIMME REGELBARE LEDLAMP
ZLED-TUNE9 

71156
Creëer een warme of koele ambiance met deze draadloos 
bedienbare ZigBee slimme ledlamp
• Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of  
 smartphone-/tablet-app
•  Creëer de perfecte sfeer voor elk moment: koud wit licht voor 

lezen of werken, warm wit licht voor een gezellige sfeer
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen 

zoals Philips Hue*
• Energielabel A+
• Eenvoudig te installeren: past op elke standaard E27-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Hoge lichtintensiteit van 800 lumen
• Levensduur van de lamp van 20.000 uur

SLIMME REGELBARE LED-SPOT
ZLED-TUNEG6

71158
Creëer een warme of koele ambiance met deze draadloos 
bedienbare ZigBee slimme led-spot
• Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of  
 smartphone-/tablet-app
•  Creëer de perfecte sfeer voor elk moment: koud wit licht voor 

lezen of werken, warm wit licht voor een gezellige sfeer
•  Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen 

zoals Philips Hue*
• Gerichte straalhoek van 60 graden
• Energielabel A
• Past in een standaard GU10-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Hoge lichtintensiteit van 350 lumen
• Levensduur van de spot van 20.000 uur
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ZIGBEE
STARTER SETS

STARTER SET Z1 ZIGBEE BRIDGE
ZRGB2-Z1R 

71176
De perfecte starterset om de mogelijkheden van de Trust ZigBee-lijn te ervaren
• Handig verlichting dimmen en in-/uitschakelen met uw smartphone/tablet
• Stel thuis verlichtingsscènes in en gebruik timers als u van huis bent
• Beveilig en bewaak uw huis met sensors en ontvang pushmeldingen op uw smartphone
• Kan worden gebruikt met KlikAanKlikUit of andere ZigBee-gecertificeerde apparaten zoals Philips Hue (*compatibiliteit op trust.com/zigbee)
• Toekomstbestendig, firmware upgradebaar
• Kies uit een eindeloos scala kleuren voor de perfecte sfeer in huis
• Creëer de perfecte sfeer voor elk moment: koud wit licht voor lezen of werken, warm wit licht voor een gezellige sfeer
• Eenvoudig te installeren: past op elke standaard E27-fitting
• Groot dimbereik van 10 tot 100%
• Lichtintensiteit van 800 lumen
• Levensduur van de lamp van 20.000 uur
• Energiebesparende ledtechnologie
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ZIGBEE
BEVEILIGING

DRAADLOZE SMARTCONTACTSENSOR
ZCTS-808  

71169
Draadloze smartcontactsensor om verlichting/apparaten 
in en uit te schakelen of meldingen te ontvangen als er 
een deur of raam wordt geopend
•  Bespaar energie door lampen automatisch uit te schakelen  

als u een kamer verlaat
•  Stel smartfuncties binnen de app in: lampen inschakelen, 

alarm laten klinken, pushmeldingen naar uw smartphone 
verzenden enzovoort.

•  Kan eenvoudig (binnen) op een deur/raam worden 
geïnstalleerd

•  Draadloos bereik tot 30 meter; wordt groter als u meer 
ZigBee-producten toevoegt

• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)

DRAADLOZE BEWEGINGSSENSOR
ZPIR-8000

71170
Draadloze bewegingssensor om lampen/apparaten 
in of uit te schakelen of te waarschuwen als er beweging 
wordt gedetecteerd
• Schakelt lampen automatisch in als u een kamer binnenkomt  
 en bespaart energie door ze uit te schakelen als u weggaat
•  Verhoog de beveiliging van uw huis: ontvang pushmeldingen 

op uw smartphone/tablet als er beweging wordt gedetecteerd
•  Kan eenvoudig op elk oppervlak worden gezet of binnen      

aan een muur worden bevestigd
•  Draadloos bereik tot 30 meter; wordt groter als u meer 

ZigBee-producten toevoegt
• Grote detectiehoek van 120 graden (horizontaal)
• Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd)

DRAADLOZE ROOKMELDER
ZSDR-850

71197
Draadloze rookdetector die u waarschuwt met geluid of een 
pushbericht op uw smartphone
• Intelligent, foto-elektrisch ontwerp voor foutloze werking met  
 de laagste kans op vals alarm
• Getest volgens de strengste nalevings- en kwaliteitsnormen.
• Waarschuwingsgeluid bij bijna lege batterij
• Verbeter de beveiliging van uw huis door een pushbericht  
 te ontvangen wanneer er rook wordt gedetecteerd; werkt  
 overal ter wereld
• Controle van sensor en batterijstatus op uw smartphone
• Compact ontwerp. Kan gemakkelijk aan een plafond worden  
 gemonteerd (binnen)
• Luid akoestisch alarm van 85 dB

DRAADLOZE WATERLEKKAGE DETECTOR
ZWLD-100 

71169
Ontvang pushmeldingen op uw smartphone/tablet wanneer er 
een waterlekkage wordt gedetecteerd
• Plaats nabij (vaat)wasmachines, centrale verwarming, in  
 gootsteenkast enz.
• Ontvang een melding en onderneem snel actie om  
 waterschade en kostbare reparaties te voorkomen
• Controle van sensor en batterijstatus op uw smartphone/ 
 tablet
• Compact, draadloos ontwerp dat gemakkelijk op elk plat  
 oppervlak (binnen) kan worden gemonteerd
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