
Slimme Wi-Fi Waterregelaar | Batterijgevoed 4x AA 1.5V | 
Volledige irrigatie of verneveling optie | Automatische uitschakeling

QN-WWR01

Maakt verbinding in uw app met 
behulp van een gateway

Schakelt automatisch uit voor 
waterbesparing

Gateway kan worden gebruikt 
als een extra slimme schakelaar. Stel timers en schema’s in

Wateren of vernevelen Combineer in “Flows”

Regenvertraging als water 
geven niet nodig is Gebruik met een slimme assistent

Meet uw waterverbruik



Ref. 437000100
Art. QN-WWR01

Pachtgoedstraat 2 | B - 9140 Temse
www.qnecthome.com

Specificaties
Wireless connection WiFi

Frequency range 2412-2472 MHz

Communication protocol TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS

Subfrequency RF 433MHz

Radio transmit power 17 dBm

Antenna gain 3 dBi

Socket Input voltage 220-240V AC 50Hz

Socket Output voltage 220-240V AC 50Hz

Socket Input current 16A

Socket Output power 3680W

Regulator power 4x AA/R06 1.5V

Grounding Schuko type E

Device power ouput 
connection(s) 

Type E (CEE 7/5)

Device power input 
connection(s) 

Type E (CEE 7/6)

Inlet thread 1” inlet with 3/4” adaptor

Outlet thread 3/4” outlet

working water pressure 0.5 > 5 bar

Functions Working water flow 5L/min to 
35L/min

Maximum 3 times watering per 
day

Irrigation Mode: Watering fre-
quency every day or any day

Irrigation Mode: Watering time: 
1min to 11 h 59 m

Mist Mode: Mist Period: 1min to 
11h 59m

Mist Mode: Interval maximum 
15min 59s

10 day water flow memory

Material Plastic

Energy consumption 0.1 kWh

Available for qnect home app on iOS and Android

IP rating IP20 (Socket) IP54 (Regulator)

Oparating temperature -20 ~ +50° C

Color Grey & Green

Dimensions regulator 154 x 102 x 45 mm

Dimensions socket

Eigenschappen
 # Plug & play: Connect the gateway to your home network and 

add he water controller to your gateway. 
 # Effortlessly activate it within the “qnect home” app, your voice 

or the physical button on the controller.
 # Use the “qnect home” app to set timers for automatic on or 

off water flows. Have your irrigation system, your mist fan or 
swimming pool water completely under control.

 # Time the water flow and check any water use for the past 10 
days. 

 # have the water controller react on the weather. Is there a rain 
forecast ? Then the water controller will not switch on at the 
programmed time. 

 # Automatic Shut off : Never fear your garden will be flooded.
 # The indoor gateway also works also as a socket. Control your a  

water pump or any indoor device with this WiFi socket. 
 # Combine with other “qnect home” products: switch this smart 

water controller on or off during the summer, to activate your 
mist fan or swimming pool water, when entering the garden    
( using a door contact or smart camera) 

 # Works with Amazon Alexa, Google Assistant and Siri Voice.

Commercieel
Met de “Qnect Home” slimme waterregelaar activeer je je 
irrigatiesysteem via je Smartphone, je Voice assistent of de 
geïntegreerde knop en laat je hem automatisch uitschakelen. Ook 
stelt u snel en eenvoudig schema’s in de “qnect home” app in, en laat 
uw tuin- en terrasplanten geheel automatisch besproeien. Zo wordt 
van een eenvoudige buitenkraan een intelligente waterbron voor je 
en gazon en planten – zelfs als je op vakantie bent.

Very easy to set up. All you need is a stable WiFi network. Connect 
the Hub to your network and link the water controller. With our 
intuitive app you can quickly setup this water controller in no time. 

Direct klaar voor gebruik. Compatibel met alle gangbare 
slangsystemen en verdelers, bijvoorbeeld van Gardena, Hozelock 
of Kärcher. Past op alle gebruikelijke wateraansluitingen met een 
schroefdraad van 26,5 mm. Druk: min 1 bar / max. 5 bar 

Stel dagelijks tot 3 irrigatietijden in met automatische uitschakeling. 
Behoud je waterhoeveelheden via de verbruiksberekening in het oog. 
Waterverspilling en overstromingen als gevolg van vergetelheid zijn 
vergeten tijd: Nadat je handmatig een irrigatie hebt gestart, schakelt 
de waterstroom na een door jou eenmaal ingestelde tijd automatisch 
weer uit.

Ben je op vakantie en het weerbericht meldt voor thuis een hittegolf? 
Geen probleem met deze waterregelaar blijf je altijd verbonden en 
bewater je je tuin heel eenvoudig onderweg. En als je tijdschema’s 
hebt ingesteld, maar het weer toch wat meer regenachtig is dan 
gedacht, kun je ze altijd onderweg stoppenof automatisch laten 
uitschakelen of vertragen.

Combine this extension socket and other “qnect home” products 
together in one app, without the hassle of complicated installations. 
In this case, in combination with “qnect home” sensors or cameras, 
you can automatically turn off your sprinkler system when your dog 
walks outsie.. And this without you having to do anything. Handy, 
right !


