EWS 301
Conector Smart Wi-Fi
Deixe sua casa mais inteligente com o interruptor conector
EWS 301, transformando suas tomadas comuns em tomadas
conectadas à internet, permitindo ligar e desligar seus
eletrônicos ou eletrodomésticos através do aplicativo para
smartphones Izy Smart e assistentes de voz como Amazon
Alexa e Google Assistente. Controle sua cafeteira, ventilador,
luminária e outros equipamentos à distância de forma simples
e fácil.
» Controle e automatize seus equipamentos com o app Izy
Smart
» Fácil instalação – basta plugar na tomada
» Transforma uma tomada comum em uma tomada
inteligente
» Medição do consumo de energia
» Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para
comandos por voz
» Botão físico para controle manual

Especificações técnicas
Tensão de alimentação

100 ~ 240 Vac 50/60 Hz

Corrente elétrica máxima da carga

10 A

Potência máxima da carga

2.200 W FP1

Consumo de energia máximo (conector)

1,2 W

Local de instalação

Tomada padrão NBR 14136

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, com suporte à segurança WEP64/WEP128/TKIP/AES

Wi-Fi - distância máxima do roteador

20 a 30 m sem obstáculos

App Izy Smart – sistemas compatíveis

iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior

Material

Plástico com proteção anti-chama e anti-UV

Temperatura de operação

0 a 40 °C

Dimensão do produto – apenas o corpo (L × A × P)

30 × 82 × 40 mm

Dimensão do produto – incluindo os pinos (L × A × P)

62,5 × 82 × 40 mm

Peso do produto

78 g

Dimensão da embalagem (L × A × P)

90 × 65 × 42 mm

Peso da embalagem

98 g
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Fotos do produto

Cenário de aplicação

Rede celular
ou Wi-Fi

Nuvem
(App Izy Smart)

Tomada
110~220 Vac 10 A

Roteador Wi-Fi
2,4 GHz

Smartphone
Smart Speaker/Display
com Amazon Alexa ou Google Assistente

Conector Interruptor
EWS 301

Equipamento (carga)
110~220 Vac até 10 A
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Imagens meramente ilustrativas
Android e Google são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc e suas afiliadas.
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