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Link do produktu: https://www.rtx24.pl/wlacznik-swiatla-dotyk-szklo-2p-zigbee-tuya-bez-n-p-511.html

Włącznik Światła Dotyk Szkło 2p
Zigbee Tuya #Bez N
Cena

95,00 zł

Numer katalogowy

43544661

Kod producenta

IDZ-Tuya ZLS2B

Kod EAN

5903794122796

Producent

RTX

Opis produktu

Inteligentny 2-obwodowy czarny szklany
w??cznik dotykowy Zigbee 3.0 z aluminiow?
ramk?
W??cznik dotykowy, kt?ry po zast?pieniu tradycyjnego w??cznika
?wiat?a umo?liwi realizacj? inteligentnego sterowania o?wietleniem oraz
obs?ugi zdalnej z aplikacji na smartfonie
Nie wymaga przewodu N do prawid?owego dzia?ania
Umo?liwia automatyczne sterowanie o?wietleniem
praca wed?ug harmonogramu tygodniowego
dzia?anie wed?ug scenariusza uzale?nione od zadzia?ania innych element?w systemu lub warunk?w, np. czujnika
ruchu, pory dnia itp.
sterowanie zdalne smartfonem lub lokalne dotykiem
Bardzo solidna i estetyczna konstrukcja- panel wykonany z hartowanego szk?a z aluminiow? ramk?
Wsp??pracuje z centralk? - bramk? ZigBee w ramach aplikacji Tuya Smart Life .
Do dzia?ania urz?dze? ZigBee konieczne jest posiadanie centralki-bramki Tuya ZigBee b?d?cej "w?z?em" po mi?dzy
elementami systemu a serwerem cloud Tuya Smart.

Bramk? oferujemy w osobnej ofercie nr:
9054486387 (WiFi)
9291747069 (LAN)
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Dzia?a bez przewodu "N"
Ten produkt nie wymagaj? pod??czenia przewodu N, co jest konieczne
w innych rozwi?zaniach, a cz?sto stanowi problem w instalacjach
o?wietleniowych w domu.
Wi?kszo?? inteligentnych w??cznik?w ?wiat?a wymaga aby w puszce by? dost?pny przew?d neutralny N. Zwykle
instalacje o?wietleniowe nie oferuje takiego przewodu przez co do tej pory dla wielu klient?w nie mo?liwym by?o
stworzenie inteligentnego domu ze sterowaniem o?wietlenia.
Ten produkt rozwi?zuje te problemy! Mo?esz w ?atwy spos?b zamieni? tradycyjny w??cznik na oferowany tutaj w??cznik
ZigBee aby stworzy? prawdziwie inteligentny dom.

Wiele mo?liwo?ci automatyzacji o?wietlenia
Aplikacja Tuya Smart daje ogromne mo?liwo?ci zautomatyzowania
dzia?ania o?wietlenia w Twoim Inteligentnym domu.
praca wed?ug harmonogramu - mo?na ustawi? czas automatycznego za??czania i wy??czania o?wietlenia w
zale?no?ci od godziny i dnia tygodnia
praca wed?ug scenariusza- urz?dzenie dzia?a zale?nie od innych urz?dze? , mo?e np. w??cza? o?wietlenie po
wykryciu ruchu lub sterowa? o?wietleniem w zale?no?ci od pory dnia
nie zale?nie od ustawie? automatyzacji , u?ytkownik mo?e zawsze sterowa? o?wietleniem przez dotkni?cie panelu
w??cznika lub ekranu w smartfonie

Solidne i staranne wykonanie
W??cznik zosta? wykonany z wysokiej jako?ci komponent?w, wyr??nia
si? wywa?onym designem pasuj?cym do ka?dego wn?trza.
1. Panel z hartowanego szk?a
2. Metalowa ramka wykonana z matowanego aluminium
3. Subtelnie pod?wietlane sensory dotyku
4. Wysokiej jako?ci energooszcz?dna elektronika
5. Solidna obudowa
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?atwo?? integracji nowych urz?dze? to
niew?tpliwa zaleta ZigBee
Dodanie nowego urz?dzenia wymaga tylko wci?ni?cia przycisku na nim i
potwierdzenia dodania w aplikacji.
Po dodaniu do systemu Tuya Smart, w??cznik mo?e by? sterowany przez wielu u?ytkownik?w, jak r?wnie?wiele
w??cznik?w mo?e by? sterowane jednocze?nie przez jednego u?ytkownika.

Rozwi?zanie dopasowane do potrzeb
W??cznik wyst?puje w 3 wersjach steruj?cych 1,2 lub 3ma obwodami
o?wietlenia.
Ponadto dost?pne s? w??czniki bezprzewodowe rozszerzaj?ce mo?liwo?? dotykowego sterowania ?wiat?em z miejsc, w
kt?rych wcze?niej nie przewidziano w??cznika lub konieczne jest zrealizowanie w??czania "krzy?owego".
Wszystkie te rozwi?zania, a tak?e inne elementy systemu ZigBee Tuya dost?pne s? w naszej ofercie .

Powi?ksz mo?liwo?ci swojego inteligentnego
domu
Z uwagi na swoje zalety ZigBee zyskuje nowych u?ytkownik?w bardzo szybkim tempie
Przybywa nowych, kompatybilnych element?w systemu, kt?rych wsp?ln? cech? jest niezawodno?? i niewielkie wymiary,
co jest mo?liwe dzi?ki znikomemu poborowi pr?du, a co za tym idzie- braku konieczno?ci stosowania du?ych zestaw?w
bateryjnych.
Urz?dzenia ZigBee warto stosowa? tam, gdzie pewno?? dzia?ania zautomatyzowanych proces?w ma zasadnicze
znaczenie.
Poniewa? zarz?dzanie automatyzacj? realizowane jest przez centralk? (bramk?), zaprogramowane regu?y zostan?
zrealizowane nie zale?nie od dost?pu do sieci WiFi czyw przypadku braku ??czno?ci z internetem.
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Urz?dzenia ZigBee s? ze sob? kompatybilne
Szybko?? dzia?ania, stabilna i bezpieczna komunikacja oraz niski pob?r
mocy to g??wne zalety ZigBee
ZigBee to otwarty standard komunikacji radiowej wspierany przez wiod?cych producent?w elektroniki u?ytkowej
zrzeszonych w ramach stowarzyszenia Zigbee Alliance.
Aktualna wersja ? ZigBee 3.0 ? zosta?a opracowana z my?l? o systemach Internetu rzeczy i systemach inteligentnego
domu.
Automatyzacja proces?w mi?dzy elementami systemu realizowana jest w centralce, a nie w chmurze, dzi?ki czemu
poszczeg?lne akcje wykonywane s? znacznie szybciej.
Topologia kraty (mesh) zapewnia stabiln? komunikacj? miedzy bram? a poszczeg?lnymi elementami sytemu, gdy? ka?dy
odbiornik jest za razem nadajnikiem. Uszkodzenie pojedynczego urz?dzenia nie powoduje zatrzymania pracy ca?ej sieci.
Nisk? pob?r mocy potrzebny do dzia?ania element?w systemu, dzi?ki czemu urz?dzenia (w?z?y) ZigBee mog? zazwyczaj
pracowa? przez wiele lat na pojedynczej baterii.

Inteligentny dom w Twoim r?ku!
Tuya Smart Life przyst?pi?o do ZigBee Alliance dzi?ki czemu otworzy?y si? ogromne mo?liwo?ci rozbudowy
systemu o nowe elementy.
integracja ponad 11000 r??nych urz?dze?
30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
10000 producent?w urz?dze? inteligentnych
codziennie rozwijana o nowe funkcje i obs?ugiwane urz?dzenia
dost?pna darmowo dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life- ?atwa instalacja i
bezproblemowa obs?uga.
Gdziekolwiek jeste?, mo?esz kontrolowa? bezpiecze?stwo swojego
mienia!

Specyfikacja techniczna:
Protok?? ZigBee: wersja 3.0 wg standardu: 802.15.4
Typ anteny: wbudowana
Ilo?? sterowanych obwod?w: 1,2 lub 3 (w zale?no?ci od wersji)
Wska?nik statusu: LED
Zasilanie: 230V (wymagane tylko L)
Wymiary: 8,6 x 8,6x 2,4cm
Aplikacja: Tuya lub Smart Life (do pracy wymagana jest centralka ZigBee - r?wnie? dost?pna w naszej ofercie)
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