Listwa zasilajca programowalna
EnerGenie z interfejsem WLAN
EG-PMS2-WLAN

TWÓJ „PSTRYK” JEST DLA MNIE ROZKAZEM
- EG-PMS2-WLAN jest zaawansowanym urządzeniem
zabezpieczającym przed przepięciami z funkcjami zarządzania
energią. Możliwe jest indywidualne włączenie lub wyłączenie 4
gniazd w lokalnej sieci WiFi lub w Internecie, według
harmonogramu czasowego lub programowalnych zdarzeń
specjalnych (np. Włączanie mojego skanera przy każdym
uruchomieniu programu Photoshop lub włączenie drukarki
tylko wtedy, gdy chcesz naprawdę wydrukować). Za
pośrednictwem bezpłatnego osobistego konta użytkownika na
stronie EnerGenie.com można zarządzać siecią EG-PMS2WLAN przez Internet z całego świata, nawet z telefonem.
- Trzymaj pod kontrolą wszystkie urządzenia elektryczne w
domu lub biurze
- Programuj cztery gniazda indywidualnie przez sieć WLAN lub
Internet
- Włącz lub wyłącz urządzenia elektryczne przy użyciu
smartfona, niezależnie od tego, gdzie jesteś

Cechy produktu

Specyfikacja

- Włącz / wyłącz ręcznie poszczególne gniazda z komputera

Napięcie wejściowe: do 250 VAC, 50 60 Hz
Maksymalny prąd obciążenia: 10 A
Maksymalne zużycie energii: 3,5 W
Ochrona przed przepięciami: Type3, Up = 1,2KV dla L-N, Uoc = 4KV
dla L-N Uo = 230V Uc = 250V Ucs = 1,1X230V = 253V

- Włącz / wyłącz poszczególne gniazda programowalnym
harmonogramem czasowym
- Włączanie i wyłączanie pojedynczych gniazd w każdym
przypadku, gdy wystąpi określone wystąpienie
oprogramowania (np. Uruchamianie / wyłączanie systemu
Windows / innego komputera, buforowanie wydruku,
uruchamianie i kończenie pracy itp.)

Opakowanie
Ilość sztuk w kartonie
Objętość kartonu
Waga kartonu, kg
Wymiary opakowania:
Wymiary kartonu DxSxW
Kraj pochodzenia
Kod kreskowy EAN
Kod celny

Wbudowany zasilacz

Wymagania systemowe
10
0.04545375
12.47
400x140x60 mm
425x345x310 mm
CN
8716309076784
8536301090

Zawartość opakowania

Local area network with a WLAN switch/router
For the initial setup and Power Manager software: Windows® 2000/
XP/Vista or Windows 7/8 computer
Any Internet-enabled or WiFi-enabled computer or PDA and any
Internet-browser software

Certyfikaty

EG-PMS2-WLAN
USB cable
WLAN antenna
User manual and Quick installation
guide
CD with Power Manager software for
Windows
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