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Włącznik światła NEO WiFi 3 obwody
Google Alexa TUYA
Cena

89,99 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NEO WiFi Light Switch III

Kod producenta

NAS-SC01W0-3

Kod EAN

5903794120051

Producent

NEO

Opis produktu

NEO WiFi Light Switch
Inteligentny włącznik światła WiFi Potrójny
Panel dotykowy wykonany z hartowanego szkła
Włączenie/wyłączenie światła dotykiem nie zależnie dla każdej sekcji
Sterowanie zdalne za pomocą aplikacji na smartfonie
Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
Łatwa instalacja i obsługa
Współpraca z systemem Google Home oraz Amazon Alexa

Zbuduj swój własny inteligentny dom
-bez kucia ścian i prowadzenia przewodów!
Urządzenie współpracuje bezprzewodowo z innymi sensorami i elementami wykonawczymi w jednym środowisku w tzw.
"chmurze".
Możliwe jest zbudowanie zaawansowanego sterowania urządzeniami w domu , ostrzegania czy czy systemu alarmowego w
bardzo prosty Wykorzystując inne elementy współpracujące można za pomocą aplikacji zbudować sieć inteligentnych
zależności. a ich działanie zależy tylko od inwencji użytkownika. Oto przykłady tylko kilku z nich:
wykryto ruch o zadanej porze -zapal światło lub powiadom i włącz alarm
wykryto wyciek - powiadom, włącz alarm
otwarto drzwi w sypialni - włącz elektryczny czajnik w kuchni
Lista elementów bezprzewodowego systemu jest stale poszerzana, aktualnie dostępne są następujące urządzenia:
1.Czujnik ruchu PIR
2.Czujnik dymu
3.Czujnik wilgoci-zalania
4.Sterowane gniazdko
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5.Stycznik otwarcia drzwi/okien
6.Syrena alarmowa
7.Włącznik oświetlenia

Inteligentny dom w Twoim ręku!
Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy)
integracja ponad różnych 11000 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

Specyfikacja techniczna:
sterowanie 3-ma obwodami oświetlenia
sterowanie dotykiem
sterowanie smartfonem
panel z hartowanego szkła
montaż w standardowej puszce
maksymalne obciążenie 10A/obwód
wymiary 86mm x 86mm x 34mm
wsparcie asystentów głosowych Google Assistant i Amazon Alexa
łączność WIFI 2,4 GHz
Zasięg WiFi: do 40m (zależnie od warunków otoczenia)
Temperatura pracy: 0-60st.C
Zasilanie: 230V
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