Information Technology Solutions

Wi-Fi pohybový PIR detektor – TUYA, Android/iOS, IFTTT
MODEL: AS-WP001
Infrapasivní sensor s PIR elementem detekující
pohyb v prostoru
SPECIFIKACE PRODUKTU
Široký úhel záběru 120° a dosah až 5 m

Model : AS-WP001

Bezplatná mobilní aplikace pro zařízení s iOS a
Android ("TUYA SMART" nebo "SMART LIVESMART LIVING" v českém jazyce)
Při narušení prostoru obdržení upozornění
přímo do Vašeho mobilního telefonu pomocí
aplikace
Ovládání z jakéhokoliv místa, kde je dostupný
internet
Založeno na technologii Wi-Fi 2,4 GHz
Pro funkčnost PIR senzoru není zapotřebí
zakoupit další bránu/řídící jednotku
Podporuje otevřenou platformu aplikace
IFTTT
Funkce alarm, automatizace a chytré
scénáře
AS-WP001 = WiFi detektor pohybu se širokým 120°
zorným polem, pasivní infračervený senzor, dosah 5
metrů, WiFi 2.4 GHz, snadná instalace, notifikace do
mobilního telefonu přes aplikaci v českém jazyce,
Android/iOS, kompatibilní s IFTTT

Díky extrémně nízké spotřebě 20uA v
pohotovostním módu vydrží senzor na jednu
baterii až 5 let v provozu. Při 10ti aktivacích
denně to budou přibližně 2 roky, a při 25ti
aktivacích cca 1 rok.

AS-WP001 je jeden z nejnovějších produktů řady
bezdrátových PIR detektorů pohybu konstruovaný s
důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a
citlivost. Systém využívá infrapasivní senzor s PIR
elementem a automatickou kompenzací teploty okolního
prostředí, zajišťující konstantní citlivost a zároveň
vysokou odolnost vůči falešným poplachům i při větších
změnách teploty okolí. Funkce detekce je založena na
zachycení změn pohybu těles, která vydávají jinou
teplotu, než je teplota okolí. Pokud do pole detekce
vstoupí jakákoliv osoba, obdržíte na svůj mobilní
telefon upozornění o narušení daného prostoru
pomocí chytré aplikace, která je dostupná pro chytrá
zařízení s iOS a Android a navíc je podporována v
českém jazyce.

Detektor pohybu je dale možné naprogramovat na
nejrůznějších situace přesně podle potřeby, na něž
budou navázané příslušné akce. Můžete jej
dokonce propojit s chytrým osvětlením a
naprogramovat jej tak, aby se rozsvítil v okamžiku
vstoupení do místnosti. Instalace PIR detektoru je
velmi snadná nevyžadující úpravy po montáži. Malý
držák se uchytí pomocí oboustranné lepící pásky
nebo vrutu na požadované místo, nebo se
popřípadě PIR detektor postaví například na stůl,
skříň apod. Díky své velikosti, designu a
sofistikované technologii jej lze umístit kdekoli ve
Vašem domě, kde bude precizně detekovat každý
pohyb.

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

www.smarttuya.cz

Chytrá mobilní aplikace "TUYA SMART" nebo
"SMART LIVE-SMART LIVING" umožňuje ovládání a
kontrolu nad Vaší domácností odkudkoliv na světě pouze
za pomoci internetu a Vašeho mobilního telefonu.
Nepotřebujete žádnou řídící jednotku nebo "bránu".
Každé zařízení má v sobě všechny potřebné
komponenty pro komunikaci s Vaším mobilním telefonem
přes internet (cloud).

Chytrý pohybový PIR detektor je vhodný jak pro
běžné uživatele, kteří chtějí levně a efektivně
zabezpečit svůj objekt, tak pro ty náročné, kteří
senzor kromě zabezpečení využijí jako důležitý
prvek chytré domácnosti.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WP001

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

www.smarttuya.cz

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: smarttuya@seznam..cz

