
Slimme WiFi plug-in stekker voor buiten | 16A of 3680W | 
Handmatige AAN/UIT-schakelaar | IP44 | Compatibel met afstandsbediening

QN-WP06

Maakt rechtstreeks verbinding 
met uw WiFi-thuisnetwerk IP44 spatwaterdicht

Max. 16A or 3680W Vakantiemodus

Handmatig AAN/UIT Timers en schema’s instellen

Stekker type E (CEE7/5) Combineren in “Flows”

E-mote compatibel Spraakbesturing



Specificaties
Draadloze verbinding WiFi

Frequentiebereik 2412-2472 MHz

Communicatie protocol TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS

Radiozendvermogen: 17 dBm

Antenne 3 dBi

Ingangsspanning 220-240V AC 50Hz

Uitgangsspanning 220-240V AC 50Hz

Invoerstroom 16A

Uitgangsvermogen: 3680W

Met Energietmeter Nee

Aarding Type E

Voedingsaansluiting(en) 
apparaat

Type E&F (CEE 7/7)

Voedingsaansluiting(en) 
apparaat

Type E (CEE 7/5)

Type stekker Typ E

Dimbaar Nee

Functies Zet aan / uit

In-/uitschakelen met vertraging

Schakel aan/uit op bepaalde tijd

Geavanceerde timing en 
vakantiemodus

Compatibel met e-mote 
QN-WR01

Materiaal Kunststof / Neopreen

Energieverbruik 0,1 kWh

Beschikbaar voor qnect home-app op iOS en Android

IP waarde IP44

Bedrijfstemperatuur: -20 ~ +50° C

Kleur Zwart groen

Dimensies 60 x 95 x 75 m

Eigenschappen
 # Plug & play: maakt rechtstreeks verbinding met uw 

thuisnetwerk zonder een gateway of hub te gebruiken.
 # Snelle intuïtieve verbinding: app vindt het apparaat zonder dat 

de gebruiker ernaar hoeft te zoeken.
 # Klein ontwerp. Neopreen kwaliteit, perfect voor gebruik 

buitenshuis.
 # Gebruik de app “qnect home” om timers in te stellen voor 

automatisch in- of uitschakelen.
 # Geschikt voor apparaten tot 16A of 3680W
 # Schakel overal elektrische apparaten aan/uit met de “qnect 

home” app en heb de mogelijkheid om handmatig in/uit te 
schakelen. Of gebruik de compatibele e-mote QN-WR01.

 # Geschikt voor stopcontacten in Schuko type F (bijv. Duitsland, 
Nederland)

 # Combineer met andere “qnect home” producten: zet deze 
slimme stekker in combinatie met een buitencamera aan of uit 
bij het betreden van je tuin of tuinhuisje.

 # Werkt met Amazon Alexa, Google Assistent en Siri Voice.

Commercieel
Maak je apparaten voor buitenshuis echt slim door deze slimme 
stekker te gebruiken en ze aan te sluiten op je wifi-thuisnetwerk. 
Met deze “qnect home” slimme wifi buitenstekker zet je overal 
en altijd alle apparaten aan of uit met je smartphone/tablet. Sluit 
bijvoorbeeld je buitenverlichting, vijverpomp of welk ander apparaat 
dan ook buiten aan. Deze slimme stekker kan ook handmatig worden 
geschakeld via de knop op het apparaat zelf, of zelfs uw assistent 
vragen om gewoon de stekker aan te zetten wanneer u ontspant in 
uw bank. Geen zin in assistenten? Geen probleem, je kunt deze plug 
ook lokaal bedienen met onze afstandsbediening (QN-WR01). 
 
Het kleine ontwerp past in elk buitenstopcontact en neemt geen 
overbodige ruimte in beslag. 
 
Zeer eenvoudig in te stellen. Het enige wat je nodig hebt is deze 
slimme stekker en een stabiel wifi-netwerk. Deze slimme stekker sluit 
je eenvoudig aan op je wifi zonder dat je een hub nodig hebt. Deze 
slimme stekker is geschikt voor apparaten tot 16A of 3680W en kan 
buiten worden geïnstalleerd dankzij de IP44 waterbestendigheid 
 
Maak tijdschema’s voor het inschakelen van de stekker of koppel ze 
met andere “qnect home”-producten om automatiseringen in uw 
tuin te creëren of die kunnen worden geactiveerd met een enkele 
opdracht of trigger. 
 
Combineer deze slimme stekker en andere “qnect home” producten 
samen in één app, zonder ingewikkelde installaties. In dit geval 
kun je in combinatie met ‘qnect home’ slimme camera’s of slimme 
detectoren ook direct je apparaten aan- of uitzetten bij detectie. En 
dit zonder dat u iets hoeft te doen. Handig, toch!
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