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Sonoff S26 gniazdko elektryczne
230V sterowane z WiFi
Cena

49,35 zł

Cena poprzednia

55,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ACX019

Kod producenta

IM180320003

Producent

Sonoff

Opis produktu
Sonoff S26 gniazdko elektryczne 230V sterowane z WiFi

Sonoff S26 to inteligentna wtyczka elektryczna, która pozwala zdalnie poprzez sieć WiFi kontrolować - sterować urządzeniami
elektrycznymi powszechnego użytku zasilanymi napięciem sieciowym 230Vac np. czajnikiem, lampką, wentylatorem,
podgrzewaczem, suszarką, grzejnikiem, oświetleniem itp. Sonoff S26 bardzo łatwo zainstalować - wystarczy wsadzić do
standardowego gniazdka elektrycznego i do jego gniada podłączyć urządzenie elektrycznego którego pracą chcemy zdalnie
sterować z dowolnego miejsca na świecie. Gdy urządzenie jest już podłączone do Sonoff S26 wystarczy w naszym smartfonie
zainstalować bezpłatną aplikację sterującą eWeLink dokonać krótkiego procesu parowania i już. Z poziomu aplikacji eWeLink
oprócz prostego włączania i wyłączania zasilania podłączonego urzadzenia elektrycznego możemy zaplanować określone
zdarzenia jak np. ustawienie timera, odliczanie, automatyczne powtarzanie itp. Opórcz udogodnienia zdalnego sterowania
urządzeniami Sonoff S26 można wykorzystać jako symulator obecności domowników w celu odstraszenia potencjalnych
włamywaczy poprzez cykliczne zapalanie oświetlenia lub lampki elektrycznej. Sterowanie inteligentną wtyczką Sonoff S26
możemy udostępnić rodzinie by wspołnie sterować urządzeniami elektrycznymi. Dzięki temu doskonale nadaje się do
sterowania oświetleniem i innymi urządzeniami domowymi. Aplikacja sterująca w systemach Android / iOS pozwala na
sterowanie wieloma inteligentnymi gniazdkami Sonoff S26.

dane techniczne:
Sonoff S26 EU-E – moduł inteligentnego gniazdka elektrycznego
łatwa instalacja i obsługa
możliwość sprawdzania statusu załączenia w aplikacji
kontrola LAN - włącz / wyłącz urządzenie, nawet jeśli WiFi nie ma dostępu do Internetu
obsługuje zadania zaplanowane / odliczanie / pętla czasu
podziel się kontrolą - kontroluj swój inteligentny dom razem z rodziną
Remote ON/OFF realizowane funkcje:
► zdalne włączanie / wyłączanie urządzeń elektrycznych z dowolnego miejsca
obsługa nieograniczonej liczby inteligentnych gniazd WiFi jeden smartfon.
czas - ustaw zaplanowane / odliczanie czasomierze, aby włączyć / wyłączyć w określonym czasie
aplikacja obsługiwana - bezpłatna aplikacja eWeLink na iOS i Android
kompatybilność - Doskonale współpracuje z Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Home Mini,
Google Nest, IFTTT
wtyczka EU --> gniazdo EU z bolcem
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zakres napięcia zasilania: 90-250Vac (50/60Hz)
maksymalny prąd przekaźnika: 10A
moc maksymalna: 2200W
wymiary: 130 x 80 x 78mm
materiał obudowy: ognioodporny PC
wilgotność otoczenia: 5%-90%RH bez kondensacji
temperatura pracy: 0ºC - 40ºC
wireless standard: 802.11 b/g/n
zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
kolor obudowy: biały
szczegółowy opis: https://www.itead.cc/wiki/S20_Smart_Socket
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