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STAS Wi-Fi smart-led 

De STAS Wi-Fi smart-led is een slimme led lamp die te gebruiken is met een 
specifieke range van STAS armaturen. Je hoeft geen techneut te zijn om deze 
slimme led lamp te installeren, een goed Wi-Fi signaal is namelijk al voldoende. 
Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi netwerk, schakel je de 
STAS Wi-Fi smart-led lampen gemakkelijk aan en uit. Het is zelfs mogelijk om elk 
schilderij afzonderlijk uit te lichten met de gewenste lichtkleur en lichtintensiteit 
(2700K warm licht > 6500K dag licht). Van fris licht in de ochtend, tot warm licht 
in de avond. Met de STAS Wi-Fi smart-led komen de kleuren in je wanddecoratie 
nóg mooier tot hun recht.

De STAS Wi-Fi smart-led lampen zijn 100% traploos dimbaar 
en dat zonder tussenkomst van een externe Hub. Het is verder 
mogelijk om groepen aan te maken voor bepaalde ruimtes en de 
lampen beschikken over een timer setting waardoor je verlichting 
automatisch aan- en uitgeschakeld kan worden. Als kers op de 
taart ondersteunt de STAS Wi-Fi smart-led ook spraakbediening in 
combinatie met Amazon Alexa, Siri en Google Home. 

STAS afstandsbediening 
voor STAS Wi-Fi smart-led
VT40800

STAS Wi-Fi smart-led
VL20300

VL20300

Vermogen 5 W

Output equivalent 30 W

Max. verbruik 5 W

Lichtsterkte 300 lm

Infraroodstraling geen

Kleurtemperatuur koel 6500 K + RGB

Kleurtemperatuur warm 2700 K

Lichtbundel standaard - diffuus

Lichthoek 100°

Lampvoet MR16-GU5.3

Schokgevoeligheid laag

Branduren 15000

Energieklasse A+

2700K 6500K

Warm Cool

DOWNLOAD APP

Systeem vereisten
·  De Smart life app vereist systeem iOS 9 of hoger, Android 4.4 of hoger.
·  Zorg voor een goed werkend draadloos netwerk en internet verbinding.

Download de Smart life app: Te gebruiken met: 

Google Assistent Siri          Amazon Alexa

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.

NIEUW

slimme verlichting

STAS multirail accessoires
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STAS armaturen voor STAS Wi-Fi smart-led

Deze 3 verschillende armaturen zijn speciaal ontwikkeld om te gebruiken met 
de STAS Wi-Fi smart-led en de STAS multirail systemen. De STAS Wi-Fi smart-
led lamp is met de meegeleverde inbussleutel eenvoudig op een armatuur 
te monteren. Een armatuur klik je gemakkelijk op een gewenste plek in de 
STAS multirail. Armatuur classic kan alleen in hoogte versteld worden en de 
lampvoet kan worden gedraaid. Armatuur sirius beschikt over een flexibel 
gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de 
lichtbundel. 

STAS Wi-Fi smart plug

Je hoeft echt geen technisch wonder te zijn om aangesloten apparatuur op afstand te bedienen of te 
automatiseren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is onze slimme stekker genaamd de STAS Wi-Fi 
smart plug en je Wi-Fi router. Aangesloten op de STAS Wi-Fi smart plug, bedien je de STAS multirail of 
een ander elektrisch apparaat op afstand. Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi 
netwerk, schakel je de STAS multirail gemakkelijk aan en uit. 

De STAS Wi-Fi smart plug beschikt 
over een handige timer functie 
zodat de STAS multirail automatisch 
aan gaat wanneer je bijvoorbeeld 
thuiskomt van je werk of juist wanneer 
je op vakantie bent. Daarnaast 
ondersteunt de STAS Wi-Fi smart plug 
ook spraakbediening in combinatie 
met Amazon Alexa of Google Home. STAS Wi-Fi smart plug

VT30700

STAS multirail armatuur 
GU5.3 classic wit incl. 
STAS Wi-Fi smart-led
VA15516 50 cm
VA15716 70 cm

STAS multirail armatuur 
sirius chroom MR16 GU5.3
VA35416 40 cm
VA35616 50 cm

STAS multirail armatuur 
GU5.3 classic chroom incl. 
STAS Wi-Fi smart-led
VA35516 50 cm
VA35716 70 cm



Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid
Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de 
installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de 
verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste 
installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en 
waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel 
veroorzaken.

STAS picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com 




