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Productbeschrijving

De BURGsmart PLUG 2142 is een WLAN-
compatibel stopcontact voor gebruik 
binnenshuis en in droge zones, voor het 
besturen van aangesloten apparaten en het 
bepalen van hun stroomverbruik. De PLUG 
kan direct met de router worden verbonden 
en vereist geen gateway. De parameters, zoals 
die van de timerfunctie, kunnen comfortabel 
vanaf de app worden ingesteld.

Leveringspakket
1 PLUG 2142
1 handleiding

Uitrustingskenmerken 
•  Handmatige en afstandsbediening 
• Programmeerbare timer
•   Gebeurtenis- en scenariobesturing  

in verbinding met BURGsmart  
PROTECT-apparaten

• Stroom- en vermogensmeting
• Schakelvermogen tot 2.300 W
• Historiefunctie
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Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding zorgvuldig door. Voor 
schade tengevolge van veronachtzaming 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Het toestel mag uitsluitend voor het in de 
handleiding genoemde doel worden ingezet. 

Door ongewoon hoge elektromagnetische 
straling, manipulaties of andere invloeden, 
kunnen storingen worden gegenereerd. 
Installatie in de nabijheid van straling 
uitzendende elektro-apparatuur of in vochtige 
ruimten is niet toegestaan. Bewaar verpakking 
en materiaal altijd buiten bereik van  
kinderen – Er bestaat verstikkingsgevaar.  
De gebruikshandleiding zorgvuldig bewaren.

Status-LED

LED-indicatie Beschrijving

Eenmaal knipperen Wijziging van de 
schakeltoestand

Snel, aanhoudend 
knipperend

Het apparaat staat in  
de instelmodus

Langzaam aanhoudend 
knipperend

Het apparaat staat in 
de instelmodus van het 
toegangspunt (AP)

4 sec. aan / 2 sec. uit Reset

Tekening

44,0 mm

LED

44
,0

 m
m

68,0 mm
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Technische gegevens

Bedrijfsspanning ~110-230 VAC ±10% 
50/60 Hz

Max. bereik binnen < 20m*

Frequentieband 2.4 GHz

Ondersteunde 
radionormen

IEEE 802.11b/g/n

Max. zendvermogen <10 mW 10dBm

Werktemperatuur-
bereik

0°C – 40°C

Luchtvochtigheid 20% – 85%

Toepassingen Droge zones binnenshuis

Gewicht 60g

Afmetingen 71mm x 45mm x 45mm

Installatie-aanwijzingen

Controleer met uw smartphone de 
signaalsterkte van het WLAN-netwerk op de 
installatielocatie. De ontvangstkwaliteit moet 
minimaal twee maatstreepjes bedragen om 
een correcte transmissie te garanderen.

*  Het daadwerkelijke bereik is afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden.

Om het apparaat te resetten naar de 
fabrieksinstellingen, houdt u de resettoets  
ten minste 10 seconden ingedrukt.

Resettoets –  
resetten naar de fabrieksinstelling
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De volgende instructie beschrijft de status  
van de app op het moment van productie.  
De recentste versie van de app kan verschillen. 
Download de huidige versie van de 
handleiding via onze website: 

Privacyverklaring: Het huidige privacybeleid is 
te vinden in de app en op onze homepage op:
 
https://www.burg.biz/datenschutz/
secuentry-apps/ 
 

Instelling via de BURG-WÄCHTER 
KeyApp

Aansprakelijkheidsbeperking

Dit toestel voldeed op het tijdstip van 
fabricage aan de huidige technische 
standaard Wij streven er voortdurend naar, 
onze producten op de laatste technische 
stand en onze handboeken up-to-date 
te houden. Daarom behouden wij ons 
voor, technische wijzigingen en revisies/
aanpassingen van de handleiding waar nodig 
zonder voorafgaande aankondiging uit te 
voeren. De inhoud van de handleiding dient 
zorgvuldig te worden geleden. Voor schade, 
bijv. ten gevolge van verkeerde bediening of 
installatie, ondeskundig gebruik, gebrekkig 
of verkeerd onderhoud, veronachtzaming van 
veiligheidsintructies of algemeen geldende 
voorschriften wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard. Dit toestel biedt, bij juist gebruik, 
correcte installatie en onder de aangegeven 
randvoorwaarden, de in het handboek 
beschreven functionaliteiten. Afhankelijk 
van het desbetreffende, klantspecifieke 
scenario kan een alarmactivatie niet worden 
gegarandeerd.
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Garantie

BURG-WÄCHTER-producten worden 
overeenkomstig de op het productietijdstip 
geldende technische standaards en conform 
onze kwaliteitsstandaards geproduceerd. 
De garantie bevat uitsluitend gebreken 
die aantoonbaar aan fabricage- of 
materiaalfouten op het tijdstip van de 
verkoop toe te schrijven zijn. De garantie 
eindigt na twee jaar, verdere claims zijn 
uitgesloten. Vastgestelde gebreken moeten 
schriftelijk, incl. origineel aankoopbewijs 
en korte foutbeschrijving bij uw verkoper 
worden ingediend. Na controle binnen een 
redelijke termijn beslist de garantiegever over 
een mogelijke reparatie of een vervanging. 
Gebreken en schade door bijv. transport, 
foute bediening, ondeskundig gebruik, 
slijtage, etc. zijn van de garantie uitgesloten. 
De batterij is uitgesloten van de garantie.

Graag bevelen wij de volgende producten aan 
in combinatie met dit artikel:

Water 2162

Motion 2012Noise 2162 

Contact 2142

Alarmsirene met temperatuur- 
en luchtvochtigheidsmeting

BURGcam 
LIGHT 3010

Wit-licht LED-lampje met 
dag-/nachtcamera en 
intercomfunctie voor  
de entreezone

Water-inbraakdetector

PIR-bewegingsdetector 
met temperatuur- en 
luchtvochtigheidsmeting

Andere BURGsmart PROTECT accessoires

Deur-/raamcontact 
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Toelichtingen over de afdanking van apparatuur

     We wijzen erop, dat dergelijk gemarkeerde elektri-
sche en elektronische installaties inclusief batterijen 
niet samen met het huisafval verwerkt mogen wor-
den, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. 
Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / 
gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen  
en elektrisch/elektronisch afval.

     Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG 
dat het betreffende apparaat aan de richtlijnen 
2014/53/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS) en  
2014/53/EU (RED) 2014/ 35/EU (laagspannings-
richlijn) voldoet.

      De volledige tekst van de EU-conformiteitsverkla-
ring is beschikbaar op de volgende website: www.
burg.biz. Voor technische vragen over het product 
raadpleegt u de gedetailleerde gebruiksaanwijzing 
en de veelgestelde vragen, die te vinden zijn op de 
volgende website: www.burg.biz. 

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u zich graag via e-mail 
tot ons wenden op: alarm-service@burg.biz

Impressum

Het copyright van de bedieningshandleiding berust uitsluitend bij 
BURG-WÄCHTER KG. Voor elke vorm van verveelvoudiging, ook op 
elektronische gegevensdragers, is schriftelijke toestemming van  
BURG-WÄCHTER KG vereist. Herdruk – ook in uittreksels – is verbo-
den. Alle genoemde firma- en productnamen zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken of merken van de desbetreffende 
eigenaars. Errata en technische wijzigingen voorbehouden.  
Errata en technische wijzigingen voorbehouden. 

© Copyright:      
         BURG-WÄCHTER KG
         Altenhofer Weg 15
          58300 Wetter, Germany
            www.burg.biz


