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Włącznik dotykowy IM SWT82 WiFi
RF433 Tuya
Cena

72,00 zł

Cena poprzednia

77,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

IMTYWF-SWT82-WH

Kod EAN

5904107740706

Opis produktu
Dotykowy przełącznik oświetlenia WiFi + RF433

Zdalne sterowanie aplikajcą Smart Life (WiFi) oraz pilotem (433MHz)
Przełącznik dwukanałowy do podłączenia podwójnego obwodu światła
Estetyczny panel dotykowy z hartowanego szkła

Przełącznik montowany jest do standardowej puszki w miejsce tradycyjnego ściennego włącznika światła. Prosimy
pamiętać, że do prawidłowego podłączenia włącznika należy użyć przewodu zasilającego 230V (L) oraz
przewodu neutralnego (N). Panel sygnalizuje stan urządzenia zmieniającym się kolorem obwódki przycisku (kolor niebieski
- obwód wyłączony, kolor czerwony - obwód włączony).

Przełącznik obsługuje się dotykowo lub zdalnie używając darmowej aplikacji na smartfona Smart Life (Tuya) a także za
pomocą stałokodowych pilotów zdalnego sterowania pracujących w częstotliwości 433MHz. Darmową aplikację Smart Life
należy pobrać ze sklepu Google lub Apple. Aplikacja daje możliwość konfiguracji automatyzacji takich jak timer, stoper,
terminarz uruchomienia, sceny itp. Sterowanie włącznikiem za pomocą smartfona z dostępem do internetu możliwe jest z
dowolnego miejsca na świecie.

Specyfikacja
Specyfikacja urządzenia

estetyczny panel dotykowy z hartowanego szkła
sterowanie dwoma obwodami oświetlenia
sterowanie dotykiem
sterowanie smartfonem przez WiFi
kompatybilny z aplikacją Smart Life (Tuya)
sterowanie pilotem stałokodowym 433MHz (zestaw nie zawiera pilota)
panel z hartowanego szkła
montaż w standardowej puszce
maksymalne obciążenie 10A
wymiary panela 86mm x 86mm, grubość 9mm
głębokość zagnieżdżenia w puszce 26mm
wsparcie asystentów głosowych Google Assistant i Amazon Alexa
łączność WIFI 2,4 GHz
zasięg WiFi ok 40m (zależnie od warunków otoczenia)
temperatura pracy 0 - 40st.C
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zasilanie 230V
waga 150g

Dom inteligentny
Urządzenia Smart Home WiFi można łączyć za pośrednictwem aplikacji Tuya lub Smart Life.
Zbuduj swój dom inteligentny włączając zależności pomiędzy urządzeniami. Projektuj scenariusze i harmonogramy działania.
Możesz uzależnić działanie jednego urządzenia od stanu w jakim znajduje się inne. Możesz też skorzystać z ogromnych
możliwości konfiguracji z pomocą IFTTT. Jedynym ograniczeniem w tworzeniu własnego domu inteligentnego jest Twoja
wyobraźnia.
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