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Link do produktu: https://www.saunas.pl/smart-home-inteligentny-dom-podwojny-wylacznik-switchbox-d-p-3854.html

SwitchBox D
Cena brutto

192,50 zł

Cena netto

156,51 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

blebox

Opis produktu
PODWÓJNY SWITCHBOX - KONTROLUJ DWA URZĄDZENIA JEDNYM STEROWNIKIEM
Podwójna wersja naszego kultowego sterownika switchBox (3500W) pozwala na włączanie i wyłączenie niezależnie dwóch
różnych urządzeń przy pomocy jednego kontrolera. Idealne rozwiązanie dla osób chcących sterować mniejszymi obciążeniami
(do 1000W każde) – np. oświetleniem, wentylacją, pompami, etc. – również z dowolnego miejsca na Świecie i z
wykorzystaniem harmonogramu.
włączaj i wyłączaj smartfonem dwa niezależne urządzenia;
zaawansowane sterowanie czasowe i zegar astronomiczny;
możesz sterować z dowolnego miejsca na Świecie;
do 1000W dla każdego z odbiorników;

DARMOWA APLIKACJA
Korzystając z darmowej aplikacji wBox możesz sterować urządzeniami w Twoim domu, ogrodzie czy firmie – zarówno będąc
w ich zasięgu jak też z dowolnego miejsca na Świecie – bez dodatkowych urządzeń – wystarczy domowa sieć WiFi.
STERUJ ZDALNIE
Włącz oświetlenie ogrodu wieczorem i uruchom klimatyzację wcześniej, by wrócić do ciepłego i pięknie oświetlonego domu.
OSZCZĘDZAJ SWÓJ CZAS
Korzystaj z możliwości ustawienia harmonogramu według własnych potrzeb, by nie powtarzać codziennych czynności. Nic
tak nie zmotywuje do porannego wstawania jak automatyczne włączenie światła.
STERUJ GŁOSOWO
Wejdź do domu i nie szukaj włącznika – zapal światło poprzez krótkie polecenie głosowe.
OPERUJ WIELOMA AKCJAMI
Dostosuj jeden przycisk do nawet 30 akcji. Jednym kliknięciem włącz światło, natomiast przytrzymaniem otwórz/zamknij
roletę.

SPECYFIKACJA
Napięcie zasilania:
Zużycie energii:
Ilość wyjść:
Typ wyjść:
Maksymalne natężenie (kanał):
Maksymalne natężenie (łączne):
Maksymalne obciążenie:
Ilość wejść:
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230V
poniżej 1W
2
przekaźnik
5A
10A
2000W
2
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Typ wejść:
Maksymalne napięcie wejść:
Obudowa:
Klasa IP:
Wymiary:
Transmisja:
Częstotliwość transmisji:
Standard transmisji:
Tryb komunikacji:

Możesz sterować:

Instrukcje
switchBox D
Instalacja xBox
Google Home
Amazon Alexa
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logiczne, zwierane do N
230V
wykonana z kompozycji poliuretanowej mnie zawierającej
halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
IP20
40 x 48 x 20 mm
dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
2.4GHz
μWiFi, kompatybilna z WiFi
połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi
poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z
dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do
sieci Internet)
Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i
urządzenia mobilne wspierające HTML5

