Delock WLAN EASY-USB Διακόπτης Smart MQTT
Περιγραφή
Αυτός ο διακόπτης USB της Delock μπορεί ν ελεγχθεί μέσω ενός
κουμπιού ή WLAN. Με το εγκατεστημένο Tasmotafirmware, ο
εναλλαγέας μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχοντα συστήματα για
οικιακή αυτοματοποίηση, IoT ή M2M. Με τη βοήθεια της διεπαφής
ιστού, η υποδοχή USB μπορεί να ελεγχθεί να χρειάζεται να
στηριχτεί στο υπολογιστικό νέφος ή σε μια εφαρμογή.
Πολυλειτουργική εφαρμογή
Ο διακόπτης USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όλων
των συνήθων φορτίων USB, όπως λωρίδες φωτός USB LED ή
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ανεμιστήρες. Οι γραμμές δεδομένων είναι συνδεδεμένες ώστε οι

Χώρα προέλευσης: China

συσκευές USB όπως οι webcam να μπορούν επίσης να διακοπούν.

Συσκευασία: Retail Box

Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η λειτουργία με μονάδες παροχής
ισχύος ή power bank με γρήγορη φόρτιση. Για παράδειγμα, η
φόρτιση κινητών τηλεφώνων μπορεί να ελεγχθεί με στοχευμένο
τρόπο.

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό
1 x USB 2.0 Tύπου-A, θηλυκό
Αρσενική θύρα USB-A που χρησιμοποιείται σε δύο κατευθύνσεις
USB 2.0 έως 480 Mbps
Πλήκτρο εναλλαγής με 2-χρωμη ένδειξη LED
Διεπαφή διαδικτόυ
Προγραμματιζόμενος έλεγχος χρονόμετρου
Υποστηρίζει MQ Telemetry Transport (MQTT)
Υποστηρίζει Alexa
Chipset: ESP8285
Συμβατή με IEEE 802.11b/g/n
Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz
Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 1,0 W
Τάση: μεγ. 12,0 V
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Ρεύμα: μέγιστο 2,0 A
Ισχύς εξόδου: μέγ. 18,0 W συνολικά
Διαστάσεις χωρίς βύσμα (ΜxΠxΥ): περ. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Απαιτήσεις συστήματος
WLAN Gateway

Περιεχόμενα συσκευασίας
WLAN EASY-USB Διακόπτης Smart
Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες
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Interface
Συνδετήρας 1:

1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό

Συνδετήρας 2:

1 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό

Technical characteristics
Frequency range:

2.4 GHz band

Physical characteristics
Μήκος:

34,3 mm

Width:

29 mm

Height:

23.4 mm

Χρώμα:

λευκό
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