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Link do produktu: https://www.rtx24.pl/czujnik-zalania-wifi-neo-android-alexa-google-tuya-p-545.html

Czujnik Zalania WiFi Neo Android
Alexa Google Tuya
Cena

79,19 zł

Numer katalogowy

36031219

Kod EAN

5903794121133

Opis produktu

NEO Flood Sensor
Inteligentny czujnik wilgoci/zalania WiFi
Powiadomienie o detekcji zalania z ka?dego miejsca na ?wiecie
Mo?liwo?? ustawienia timera i terminarza
Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
?atwa instalacja i obs?uga
Wsp??praca z systemem Google Home oraz Amazon Alexa
Zasilanie z jednej baterii przez 3lata

Wszechstronne zastosowanie
zabezpieczenie przed nie wyciekami z instalacji wodnej
ochrona przed awari? sprz?tu
eliminacja skutk?w zaniku pr?du w urz?dzeniach ch?odz?cych
ograniczenie szk?d zwi?zanych z zaniedbaniem u?ytkownik?w

Inteligentny dom w Twoim r?ku!
Urz?dzenie wsp??pracuje z Tuya Smart - najpopularniejsz? aplikacj? dla urz?dze? IoT (internetu rzeczy)
integracja ponad r??nych 11000 urz?dze?
30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
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10000 producent?w urz?dze? inteligentnych
codziennie rozwijana o nowe funkcje i obs?ugiwane urz?dzenia
dost?pna darmowo dla Android i iOS

Zbuduj sw?j w?asny inteligentny dom
-bez kucia ?cian i prowadzenia przewod?w!
Urz?dzenie wsp??pracuje bezprzewodowo z innymi sensorami i elementami wykonawczymi w jednym ?rodowisku w tzw.
"chmurze".
Mo?liwe jest zbudowanie zaawansowanego sterowania urz?dzeniami w domu , ostrzegania czy czy systemu alarmowego w
bardzo prosty Wykorzystuj?c inne elementy wsp??pracuj?ce mo?na za pomoc? aplikacji zbudowa? sie? inteligentnych
zale?no?ci. a ich dzia?anie zale?y tylko od inwencji u?ytkownika. Oto przyk?ady tylko kilku z nich:
wykryto ruch o zadanej porze -zapal ?wiat?o lub powiadom i w??cz alarm
wykryto wyciek - powiadom, w??cz alarm
otwarto drzwi w sypialni - w??cz elektryczny czajnik w kuchni
Lista element?w bezprzewodowego systemu jest stale poszerzana, aktualnie dost?pne s? nast?puj?ce urz?dzenia:
1.Czujnik ruchu PIR
2.Czujnik dymu
3.Czujnik wilgoci-zalania
4.Sterowane gniazdko
5.Stycznik otwarcia drzwi/okien
6.Syrena alarmowa
7.W??cznik o?wietlenia

Zaawansowane algorytmy zarz?dzania energi? nawet rok pracy na jednej baterii !
Zastosowana bateria jest niedroga i ?atwo dost?pna , a jej wymiana zajmie nie wi?cej jak 10 sekund.

wygenerowano w programie shopGold

Obs?ugiwane funkcje:
W??czenie/wy??czenie detekcji z ka?dej lokalizacji za pomoc? aplikacji
Sterowanie za??czeniem innych urz?dze? systemu
Timer - ustawienie czasu aktywowania detekcji
Terminarz - planowany tygodniowy cyklu detekcji
Scena - ustawienie zale?no?ci sterowania wzgl?dem pory dnia

Specyfikacja techniczna:
Zasi?g sterowania: nieograniczony (dzia?a z internetem mobilnym)
Pasmo WiFi: 2,4Ghz
Zasi?g WiFi: do 40m (zale?nie od warunk?w otoczenia)
Temperatura pracy: 0-50st.C
Zasilanie: 1 bateria litowa CR123A
Pob?r pr?du w stanie spoczynku: 10uA
Typ detekcji: rezystancyjny
Wymiary: ?67mm , 24mm(wys)
Waga: 50g
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