Information Technology Solutions

TUYA Smart WiFi zásuvka – TUYA, Android/iOS, IFTTT
MODEL: AS-SS1002

Vzdálený přístup - ovládejte zařízení připojená
do chytré zásuvky odkudkoliv, kde máte
připojení k internetu pomocí volně dostupné
aplikace ve vašem telefonu.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-SS1002

Funkce časového plánování- vytvořte si
detailní časový plán, podle kterého se bude
chytrá zásuvka sama zapínat a vypínat. Snadno
tak můžete automaticky nastavit rozvrh spínání
osvětlení tak, aby se všechna světla přesně o
půlnoci zhasla.
Režim mimo domov - zapínejte a vypínejte
Vaše zařízení v různých časech tak, aby se
zdálo, že je stále někdo doma.
Kontrola spotřeby energie - analyzujte
aktuální a historickou spotřebu energie.
Ovládání hlasem s podporou aplikací
Amazon Alexa a Google Home.

AS-SS1002 = Bezdrátová chytrá zásuvka, WiFi 2,4
GHz, 10A s jističem, podpora Amazon Alexa, Google
Assistant, IFTTT, přepěťová ochrana, rozvrh
automatického zapínání a vypínání elektrických
spotřebičů, měření spotřeby energie, aplikace v
češtině na iOS/Android
Chytrá zásuvka je určena pro časové i manuální
ovládání spotřebičů, měření aktuálního a dlouhodobého
odběru elektrické energie. Zásuvka je vybavena WiFi,
díky které se může připojit do vaší bezdrátové
domácí sítě a spárovat se s mobilní aplikací, ta je
kompatibilní se zařízeními s operačním systémem
Android a iOS. Aplikace je navíc v českém jazyce a
umožňuje nastavení časových rozvrhů či automatického
zapínání / vypínání. Další velkou výhodou chytré zásuvky
je, že si rozumí s Amazon Alexa, Google Assistant a
IFTTT.
Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.smarttuya.cz

S chytrou Wi-Fi zásuvkou získáte dokonalý přehled o
zapojených spotřebičích ve vaší domácnosti, i když
se zrovna nenacházíte doma. Po připojení k domácí WiFi síti můžete bezdrátově zapínat a vypínat připojená
elektrická zařízení pomocí mobilní aplikace na chytrém
telefonu či tabletu. V aplikaci ihned vidíte, zda je
konkrétní zásuvka zapnutá či vypnutá, takže vždy
budete mít dokonalý přehled o spuštěných
spotřebičích ve vaší domácnosti. Vaše domácnost tak
bude díky tomuto zařízení nejen chytřejší, ale také
bezpečnější.

Podpora aplikace "TUYA SMART" nebo
"SMART LIVE-SMART LIVING" v českém
jazyce.
Ochrana proti přetížení
Zásuvka je vybavena bezpečnostní
krytkou, která zajišťuje ochranu vašich dětí.
CZ design
Bezplatná mobilní aplikace s podporovu v
českém
jazyce aplikace "TUYA SMART"
Chytrá
mobilní
nebo "SMART LIVE-SMART LIVING"
umožňuje
ovládánípodporuje
a kontrolu
nad
 Aplikace
zapojení
víceVaší
domácnostízásuvek.
odkudkoliv na světě pouze za
pomoci internetu
a Vašeho
mobilního
Bezdrátové
připojení
telefonu.
Nepotřebujete
žádnou
řídící
prostřednictvím
WiFi má v
jednotku nebo
"bránu". Každé zařízení
 Založeno
na technologii
sobě všechny
potřebné
komponenty pro
komunikaci Wi-Fi
s Vaším(2,4GHz)
mobilním telefonem přes
internet (cloud). Aplikace je podporována v
 jazyce.
Podporuje otevřenou
českém



platformu aplikace
IFTTT
Velmi snadná instalace.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-SS1002

Kompatibilita:

Wi-Fi

Oblast využití:

Elektroinstalace

WiFi standard:

2.4GHz 802.11 b/g/n

WiFi frekvence:

2.412-2.462GHz

Napětí:

110~ 240V max. 10A

Maximální proudové zatížení:

10 A

RF range:

30 metrů, v otevřeném prostoru bez překážek 40
metrů

Typ zabezpečení:

WEP/TKIP/AES/WPA-PSK/WPA2-PSK

Barva:

Bílá

Materiál:

ABS V0 Odolný vůči hoření

Provozní teplota:

0ºC - 40ºC

Rozměry:

110 x 62 cm x 35 mm

Hmotnost:

125 g

Certifikace :

CE/RoHS/FCC

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.smarttuya.cz
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