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Sensor temperatury wilgotności
światła Wi-Fi TUYA
Cena

94,99 zł

Numer katalogowy

37556651

Kod producenta

NWTHS

Kod EAN

5903794122574

Opis produktu

Czujnik temperatury i wilgotności oraz
natężenia światła z wyświetlaczem LCD
Bezprzewodowej kontroli temperatury, wilgotności i oświetlenia
kompatybilny z Wi-Fi oraz Tuya Smart Life
Miniaturowy czujnik z wyświetlaczem LCD współpracujący z każdym routerem Wi-Fi 2,4Ghz w ramach aplikacji Tuya Smart
Life, z czasem działania nawet do 12 miesięcy na dwóch popularnych bateriach typu AA.
Uwaga: oferujemy również taki sam czujnik w wersji Zigbee (oferta nr 11296017877), dla systemów
wyposażonych w bramkę Zigbee Tuya.

Zadbaj o komfort swojego otoczenia
Możesz w łatwy sposób ustawić automatyzację procesów (np załączenie
klimatyzacji, ogrzewania, sterowanie roletami) na podstawie pomiarów
z czujnika
Czytelny i energooszczędny wyświetlacz LCD
Czujnik umożliwia bieżący pomiar temperatury i wilgotności oraz natężenia światła
Dane pomiarów są zapisywane i można je odczytać w formie wykresu w czasie do 1roku
Zakres pomiaru temperatury: -10 + 60 stopni C (+/- 0,3 stopnia C)
Zakres wykrywania wilgotności: 0 - 100% wilgotności względnej (+/- 0,3%)
Zakres pomiaru naświetlenia:0-157000 Lux
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Wyświetlane informacje: 1.temperatura, 2.wilgotność, 3.natężenie światła,4.komunikacja,5.stan baterii

Wygodna obsługa w aplikacji Tuya, Smart Life
Pomiary temperatury, wilgotności a także poziomu natężenia światła można odczytać z dowolnego miejsca za pomocą
smartfona.
Wszystkie dane są archiwizowane w chmurze, można je odczytać w formie wykresu w przedziałach
dzień/tydzień/miesiąc/rok.
Inne elementy systemu mogą być sterowane na podstawie odczytów z czujnika , np. załączenie ogrzewania po spadku
temperatury, włączenie wentylatora po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności czy zamknięcie rolet po
uzyskaniu ustalonego natężenia światła.

Estetyczna, niewielka obudowa i bardzo czytelny wyświetlacz

Inteligentny dom w Twoim ręku!
Tuya Smart Life przystąpiło do ZigBee Alliance dzięki czemu otworzyły się ogromne możliwości rozbudowy
systemu o nowe elementy.
integracja ponad 11000 różnych urządzeń
30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
10000 producentów urządzeń inteligentnych
codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
dostępna darmowo dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life- łatwa instalacja i
bezproblemowa obsługa.
Gdziekolwiek jesteś, możesz kontrolować bezpieczeństwo swojego
mienia!
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Specyfikacja techniczna:
Łączność Wi-Fi: 2,4GHz
Typ anteny: wbudowana
Waga netto: 30g
Technologia wyświetlacza: LCD
Zasilanie: 2x bateria 1,5V AA (w zestawie)
Zakres pomiaru temperatury: -10 +60 ℃
Zakres pomiaru wilgotności: 0% -100% RH
Wymiary: 85x54x32mm
Aplikacja: Tuya lub Smart Life

Zawartość zestawu:
Sensor Wi-Fi
Bateria 2 x AA
Instrukcja obsługi
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