CONTROLO WI-FI

Interruptor WiFi para Caixa Universal
Parâmetros técnicos
Potência Máxima

3.500 W

Alimentação:

220-240V AC

Multivoltagem:

100-240V AC

Frequência:

50-60 Hz

Corriente Máxima de Salida:

16A

Uso:

Interior

Proteção IP:

IP20

Material:

PC, ABS

Dimensões:

67x42x23 mm

Peso:

36 g

Temp. de Trabalho:

-20ºC / +40ºC

Garantia:

3 Anos

Certificados:

CE & RoHS

Descrição do produto
Com o Interruptor WIFI para Caixa Universal pode transformar os interruptores e tomadas tradicionais
em dispositivos inteligentes. Usando este interruptor e a aplicação TUYA pode criar um número infinito
de "cenas" programáveis para transformar a sua casa ou negócio num espaço inteligente. Uma aplicação
possível seria utilizá-lo como temporizador para as suas luminárias, evitando assim ter os velhos e
volumosos temporizadores analógicos.
O interruptor WiFi é um módulo que contem um relé inteligente capaz de ligar ou desligar mediante
WiFi qualquer lâmpada, painel, downlight e inclusive ventoinhas, radiadores ou outros
aparelhos que não superem os 3.500W. Só precisa que o Interruptor esteja sincronizado e conectado
ao WiFi da sua casa.
Características do Interruptor WiFi para Caixa Universal

O interruptor tem um tamanho reduzido permitindo colocar em qualquer caixa universal de
encastrar ou falso tecto. A sua instalação é muito simples, conectar á entrada a alimentação a 220V
AC e na saída a carga a controlar.
Para enlaçar o dispositivo por primeira vez á nossa rede WiFi conectamento a entrada á alimentação a
220V AC e pulsamos o botão frontal durante 5 segundos para que o dispositivo entre em modo
emparelhar.
Aplicações do Interruptor WiFi para Caixa Universal

É a solução ideal para automatizar, agilizar e controlar as luminárias ou receptores eléctricos da sua casa,
já que nos permite ligar e desligar de maneira remota as luminárias ou aparelhos eléctricos conectados a
ele. Completamente compatível com Amazon Alexa e Google Home. Poderá criar um grupo com as
luminárias que tenha numa sala e administrar os seus dispositivos de forma mais eficiente
ligando ou desligando todos com uma pulsação ou inclusive mediante a voz graças aos
dispositivos Amazon Alexa ou Google Home.
O controlo do dispositivo realiza-se mediante a aplicação TUYA. A APP está disponível para os sistemas
operativos iOS e Android. Este pode-se descarregar desde a App Store e Google Play respectivamente.
Transforme a sua casa em inteligente graças aos productos Smart WiFi que poderá encontrar
na nossa página web
Opções de conexão:
-Se este dispositivo for colocado diretamente (FOTO 1) na luminária a ser controlada, só podemos ligar ou
desligar a luminária a partir da aplicação.
-Se este dispositivo for colocado em paralelo entre o interruptor de parede e a luminária a ser controlada
(FOTO 2), temos duas possibilidades:
a)Interruptor clássico OFF, podemos ligar/desligar a luminária a partir de WiFi.
b)Desligar WiFi, podemos ligar/desligar a luminária a partir do interruptor de pared

