Information Technology Solutions

Wi-Fi otevírač garážových vrat s kontrolou stavu otevření či zavření
MODEL: AS-WD003

Vzdálené ovládání garážových vrat a
pojezdových bran z jakéhokoliv místa, kde je
dostupný internet

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WD003

Detekce otevření či zavření
Kontrola stavu otevření či zavření
Založeno na technologii Wi-Fi 2,4 GHz
Bezplatná mobilní aplikace pro zařízení s iOS a
Android ("TUYA SMART" nebo "SMART LIVESMART LIVING" v českém jazyce)
Podpora hlasového ovládání přes služby
Amazon Alexa a Google Home
Podporuje otevřenou platformu aplikace
IFTTT
Pro funkčnost magnetického senzoru není
zapotřebí zakoupit další bránu/řídící jednotku
Funkce alarm, automatizace a chytré
scénáře

AS-WD003 = Bezdrátový otevírač garážových vrat
s kontrolou stavu otevření či zavření, WiFi 2.4 GHz,
podpora Amazon Alexa, Google Assistant a IFTTT,
notifikace do mobilního telefonu přes aplikaci v
českém jazyce, Android/iOS, snadná instalace
Tento bezdrátový otevírač garážových vrat je vybavený
nejmodernější technologií konstruovaný s důrazem na
maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost.
Detekuje nechtěné vniknutí při oddálení těla senzoru
a magnetu. Pomocí mobilní aplikace dostanete okamžitě
informaci o tom, že bylo ve vašem domě detekováno
narušení zastřeženého vstupu. Okamžitá reakce při
napadení chráněného objektu bez časového prodlení
(otevření okna/dveří).
Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.smarttuya.cz

Pomocí aplikace můžete dále kontrolovat stav
otevření či zavření garážových vrat či vzdáleně
ovládat garážová vrata z jakéhokoliv místa, kde je
dostupný internet.

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). Aplikace je podporována v
českém jazyce.
Tento bezdrátový otevírač je kompatibilní se všemi
pohony, které umožňují zapojení ovládacího tlačítka
typu "NO" (normally open = normálně rozpojeno),
navíc je možnost jej použít i pro ovládání
vjezdových bran.
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