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Włącznik Dotykowy WiFi TUYA 3obw.
biały #z N/bez N
Cena

101,36 zł

Numer katalogowy

48252657

Kod producenta

WLS3TW

Kod EAN

5903794123199

Producent

RTX

Opis produktu

RTX WLS3TW
Inteligentny 3-obwodowy włącznik dotykowy WiFi szklany, działa z "N" i
bez "N"
Włącznik dotykowy, który po zastąpieniu tradycyjnego włącznika światła
umożliwi realizację inteligentnego sterowania oświetleniem oraz obsługi
zdalnej z aplikacji na smartfonie
Nie wymaga przewodu N do prawidłowego działania (kondensator jest w zestawie)- można zainstalować w
starszych instalacjach gdzie nie doprowadzono przewodu neutralnego
Można podłączyć N- w przypadku nowszej instalacji można podłączyć przewód neutralny (nie wymaga kondensatora)
Umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem
Praca według harmonogramu tygodniowego
Działanie według scenariusza uzależnione od zadziałania innych elementów systemu lub warunków, np. czujnika
ruchu, pory dnia itp.
Sterowanie zdalne smartfonem lub lokalne dotykiem
Bardzo solidna i estetyczna konstrukcja- panel wykonany z hartowanego szkła
Podświetlenie LED można wyłączyć z poziomu aplikacji
Łączy się bezpośrednio z domową siecią WiFi w ramach aplikacji Tuya Smart Life -nie wymaga bramki

Uniwersalne zastosowanie- działa z przewodem
N lub bez N
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Większość inteligentnych włączników światła wymaga aby w puszce był dostępny przewód neutralny N. Niekiedy
instalacje oświetleniowe nie posiadają takiego przewodu przez co do tej pory dla wielu klientów nie możliwym było
stworzenie inteligentnego domu ze sterowaniem oświetlenia.
Ten produkt rozwiązuje te problemy! Możesz w łatwy sposób zamienić tradycyjny włącznik na oferowany tutaj włącznik
aby stworzyć prawdziwie inteligentny dom, nie zależnie czy w Twojej instalacji oświetleniowej przewód N jest dostępny czy też
go nie ma.
Wymagany w przypadku instalacji "bez N" kondensator jest zawarty w zestawie.
Zdjęcie jest przykładowe-ilość wyjść odpowiada zakupionej wersji (L1/L2/L3)

Solidne i estetyczne wykonanie
Włącznik został wykonany z wysokiej jakości komponentów, wyróżnia
się wyważonym designem pasującym do każdego wnętrza.
1. Panel z hartowanego szkła
2. Subtelnie podświetlane sensory dotyku- przy wyłączonym świetle moc podświetlenia jest zmniejszana.
3. Solidna ramka montażowa wykonana ze stali
4. Wysokiej jakości energooszczędna elektronika

Teraz parowanie z aplikacją TUYA jest jeszcze
łatwiejsze!
Włączniki światła RTX posiadaj wbudowany moduł komunikacyjny
Bluetooth Low Energy (BLE)-urządzenie jest automatycznie
identyfikowane w środowisku TUYA
1. Kliknij "+"aby dodać urządzenie - dzięki komunikacji Bluetooth bezpośrednio z Twoim telefonem aplikacja
błyskawicznie odnajdzie nowe urządzenie
2. Kliknij "Add" -po potwierdzeniu hasła WiFi urządzenie zostanie sparowane.

Wiele możliwości automatyzacji oświetlenia
Włącznik umożliwia zautomatyzowanie działania oświetlenia w Twoim
Inteligentnym domu.
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praca według harmonogramu - można ustawić czas automatycznego załączania i wyłączania oświetlenia w
zależności od godziny i dnia tygodnia
praca według scenariusza- urządzenie działa zależnie od innych urządzeń , może np. włączać oświetlenie po
wykryciu ruchu lub sterować oświetleniem w zależności od pory dnia
losowe załączanie/wyłączanie - w łatwy sposób można symulować obecność domowników
nie zależnie od ustawień automatyzacji , użytkownik może zawsze sterować oświetleniem przez dotknięcie panelu
włącznika lub ekranu w smartfonie
możliwość ustawienia stanu po zaniku prądu: włączony/wyłączony/ostatni przed zanikiem prądu

Obsługa głosowa
Po powiązaniu aplikacji Tuya Smart Life z kontem Google Home można
sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych
Obsługiwane funkcje głosowe:
Włącz światło
Wyłącz światło

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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Rozwiązanie dopasowane do potrzeb
Włącznik występuje w 3 wersjach sterujących 1,2 lub 3ma obwodami
oświetlenia.
Wszystkie te elementy systemu Tuya dostępne są w naszej ofercie .

Specyfikacja techniczna:
Pasmo WiFi: 2,4GHz
Kompatybilność z BLE: Tak
Typ anteny: wbudowana
Ilość sterowanych obwodów: 1,2 lub 3 (według opisu z oferty)
Wskaźnik statusu: LED
Zasilanie: 230V (wymagane tylko L, możliwe LN)
Wymiary: 8,6 x 8,6x 2,4cm
Aplikacja: Tuya lub Smart Life
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