Σας παρουσιάζουμε την τελευταία τεχνολογία στον έλεγχο των κλιματιστικών
Η συσκευή Pebble Wi-Fi γεφυρώνει το κενό μεταξύ της
αναπτυσσόμενης βιομηχανίας των Smartphones και του
οικιακού κλιματιστικού μηχανήματος. Η συσκευή Pebble
Wi-Fi χρησιμοποιεί πατενταρισμένη τεχνολογία, που
εξασφαλίζει μια ασφαλή σύνδεση με το ασύρματο τοπικό
σας router μέσω του κινητού σας τηλεφώνου.
Μόλις συνδεθεί με ασφάλεια στο router θα μπορείτε να
ελέγξετε το κλιματιστικό σας μέσω του κινητού σας με
την εφαρμογή Pebble Air. Όλα τα smart phones κινητά
Android ή iOS μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την
εφαρμογή από το Google Play ή το App Store.
Η επικοινωνία με το κλιματιστικό σας γίνεται μέσω τριών ισχυρών διόδων υπερύθρων (iR) που η
κάθε μία έχει εμβέλεια μέχρι και τα 15 μέτρα. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για διάφορους τρόπους
εγκατάστασης. Η συσκευή Pebble Wi-Fi διαθέτει δύο στο εμπρός και έναν στο επάνω μέρος
πομπούς υπερύθρων (iR emitters), με προαιρετική τοποθέτηση ενός τέταρτου μέσω καλωδίου σε
ειδική θύρα, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα κρυφής τοποθέτησης της συσκευής.
Η συσκευή Pebble Wi-Fi διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που σας επιτρέπει να
ελέγχετε την πραγματική θερμοκρασία στο σπίτι ή το γραφείο σας. Αν θέλετε να ανοίξετε το
κλιματιστικό σας, να επιλέξετε ψύξη/θέρμανση, να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, να ρυθμίσετε την
ταχύτητα του ανεμιστήρα, ακόμη και να ρυθμίσετε το χρονοπρόγραμμα του, τότε μπορείτε εύκολα
να το κάνετε από το κινητό σας Smartphone από όπου και αν βρίσκεστε.
Βασισμένη στο Cloud, η συσκευή Pebble Wi-Fi έχει την ευελιξία να είναι πάντα ενήμερη.
Έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε τη κοινότητα των χρηστών Pebble με νέες εξελίξεις
που έχουμε τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς και καινούριες μάρκες και τύπους
κλιματιστικών, καθώς και πολλά άλλα.

Εφαρμογές
Κατοικίες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες, γραφεία, σχολεία και επαγγελματικοί χώροι.
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Χειρισμός όλων των κλιματιστικών της αγοράς.
Ασύρματος έλεγχος του κλιματιστικού σας από το smartphone με την εφαρμογή Pebble Air.
Υψηλής ασφάλειας φιλική στο χρήστη σύνδεση με πατενταρισμένη τεχνολογία .
Εφαρμογή multi user επιτρέπει έλεγχο από πολλούς χρήστες σε πραγματικό χρόνο
Εφαρμογή βασισμένη στο cloud που επιτρέπει αναβαθμίσεις λογισμικού και ειδοποιήσεις
Έξυπνος χρονοδιακόπτης με χρονοπρόγραμμα 7 ημερών
Εξωτερικό τροφοδοτικό 12v (περιλαμβάνεται)
Προαιρετικά 3.5mm iR πομπός πωλείται σαν αξεσουάρ

Χρώματα: Stone white ή Titanium black
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