Power GSM Control
– fjärrstyr och kontrollera ström och temperatur via GSM.
YOYOPower GSM Control är ett enkelt
och kraftfullt system för att fjärrstyra strömmen till elektriska apparater och eluttag
i hemmet via SMS eller app i mobilen.
En lättinstallerad lösning för platser som
saknar Wi-Fi eller internet.

Inbyggd temperaturvakt
Både huvudenheten och extraenheterna har
individuella temperatursensorer. Det gör att du
kan fjärravläsa temperaturen, termostatstyra eluttag
och få larm vid temperaturavvikelser från varje enhet.

Power Slave Control

YOYOPower GSM Control kopplas via GSM-nätet och
styrs enkelt med mobilapp. Systemet fungerar även
som larm vid strömavbrott eller temperaturavvikelser.
Det kan utökas med fyra extraenheter och upp till
fem olika eluttag kan styras individuellt med endast
ett SIM-kort. Till- eller frånslagning av strömmen kan
styras enligt ett schema eller med termostatfunktion.
Huvudenhet

Enkel fjärrstyrning via mobilen
Temperaturinställningar och automatisk till- och frånslagning av strömmen efter schema eller temperatur
gör du direkt via SMS eller app i din mobil.
Strömvakt
Systemet larmar till din mobil vid strömavbrott och
rapporterar även när strömmen återkommer.
Termostatstyrning
Strömmen kan automatiskt slås till eller från
om temperaturen under- eller överstiger ett förinställt intervall.
Tidsautomatik
Varje enhet kan även styras automatiskt med ett
tidsschema.
Automatisk fördröjning
Du kan även få automatisk fördröjning av till- och
frånslagning av strömmen med valfri tid.
Kraftfull strömbrytare
Apparater med en förbrukning på upp till 16A eller
3600W kan anslutas till YOYOPower GSM Control
huvud- och extraenheter.

Extraenheter

Lätt att installera
Systemet installeras snabbt på bara några minuter.
Allt som krävs är ett SIM-kort till huvudenheten.
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YOYOPower GSM Control® är perfekt för att:
• Fjärrstyra elradiatorer, vattenberedare, pumpar och elektriska apparater, även på platser
där internet saknas. Till exempel hemma, i fritidshuset, i garaget eller i båten.
• Värma upp fritidshuset eller starta kylen, beredare mm innan ankomst. Eller värma
bilen innan avfärd.
• Termostatstyra till- och frånslagning av elradiatorer eller fläktar i exempelvis fritidshuset,
för att säkerställa att det inte fryser.
• Styra belysning i hemmet när man inte är hemma, t ex under semestern.
• Få temperaturlarm, avläsa temperaturen i rummet, eller få en varning om strömavbrott.

Tekniska specifikationer
Anslutning...........................................................110 ~ 230V (jordat eluttag)
Max effektbelastning............................................16A eller 3600W (kontinuerligt)
Fjärranslutning huvudenhet..................................GSM
Trådlös anslutning av upp till 4 extraenheter.........433 MHz
Avstånd huvudenhet och extraenhet....................Upp till 30 meter
Indikatorlampor (LED) .........................................Ström- och statusindikering
Temperaturområde..............................................-10°C till 50°C (endast inomhus)
Språk..................................................................Svenska och engelska
Storlek (L x B x D):...............................................125x60x36 mm (exkl. strömkontakt)
Vikt huvudenhet...................................................178 g
Vikt extraenhet....................................................172 g

App för hantering och inställningar:

YOYOPower

YOYOPower GSM Control® tillverkas och levereras av Yoyomotion AB.
Yoyomotion är ett svenskt företag som utvecklar, importerar och distribuerar
innovativa produkter inom områdena mobilitet, kommunikation och elektronik.
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