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WiFi LIBRA 40W CCT DIM
Inteligentný vstavaný LED panel so svetelným tokom 4600lm, 
výkone 40W (115lm/W) a teplote chromatickosti 2900-6000K. LED 
panel je primárne určený na inštaláciu do podhľadových stropov.
Pripojenie cez vašu WiFi siet, vzdialené ovládanie pomocou 
inteligentného telefónu, tabletu, Ipadu a podobne, prostredníctvom 
aplikácie Tuya alebo Smart life.

Upravujte intenzitu a teplotu
svetlá podľa vašich potrieb

Možnosť ľubovoľného nastavenia teploty farieb od teplej bielej až po 
studenú bielu farbu a ich následné stmievanie. K dispozícii sú aj 

prednastavené scény (napr. čítanie, práca, noc), kedy je možné 
jednoducho navodiť pracovnú alebo odpočinkovú atmosféru.

1

Nastavte si, kedy sa svietidlo
rozsvieti alebo zhasne

Pomocou plánovania môžete nastaviť čas aj dni, kedy sa má 
svietidlo zapnúť alebo vypnúť. K dispozícii je aj časovac, na ktorom 
navolíte dobu, po ktorej sa má svietidlo automaticky vypnúť.

Inteligentné stropné svietidlo



Vaše svietidlo alebo vytvorenú skupinu svietidiel je možné 
ovladať z domova, aj vzdialene, či už ste v práci alebo na 
druhej strane zemegule. Ovládať jednotlivé zariadenia môže 
aj viac osôb, stačí im udeliť oprávnenie.

Využite vzdialené ovládanie
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Inteligentné stropné svietidlo

Ovládajte pohodlne svoj domov

Inteligentný WiFi LED panel spolupracuje s hlasovými
asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant. To vám
umožní pohodlné ovládanie jednoduchými hlasovými
príkazmi. V rámci aplikácií Amazon Echo a Google 
Home môžete ľahko naše produkty pridať do rodiny 
spolu s ostatnými produktami iných výrobcov.
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V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalších funkcií ako je 
spárovanie viac LED panelov do jednej skupiny, navolenie 
rôznych scén či ich editácia, tvorba automatizovaných 
funkcií  (správanie v závislosti na vonkajšej teplote, 
na vašej polohe a pod.)

Ostestujte ostatné funkcie

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Napájanie     Zo siete
Jazyk aplikácie    Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Napájacie napätie, frekvencia   220-240V 50/60Hz
Príkon     40W
Svetelný tok    4600lm
Teplota chromatičnosti   2900-6000K
Použitie     Vnútorné
Flicker-free     Áno
Funkcia     Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové 
     ovládanie, svetelné scény, automatizované   
     funkcie, odpočet, časovač, nastavenie teploty  
     svetla, stmievateľnosť

Inteligentné stropné svietidlo 



WiFi LED A60 E27 10W RGB

Inteligentná LED A60 RGB žiarovka s päticou E27 so svetelným 
tokom 900lm a výkonu 10W (90lm/W). Pripojenie žiarovky cez vašu 
WiFi sieť, vzdialené ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, Ipadu 
a podobne, prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Poďte svietiť 
inteligentne a úsporne

Vytvorte si atmosféru
podľa vašej nálady

Vďaka kombinácii 16 miliónov farieb je možné v aplikácii 
navoliť požadovanú farbu. Výsledný odtieň je možné aj 

stmievať alebo meniť jeho jas. Jedným kliknutím je 
možné aj zapínať jednotlivé scény, ktorých podobu, 

časovanie a prelínanie je možné editovať.

Upravujte jas a teplotu 
svetla podľa vašich potrieb

Možnosť ľubovoľného nastavenia teploty farieb od teplej bielej až po 
studenú bielu farbu a ich následné stmievanie. K dispozícii sú aj
prednastavené scény (napr. čitanie, práca, noc), kedy je možné 
jednoducho navodiť pracovnú alebo odpočinkovú atmosféru.
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Inteligentná žiarovka



Nastavte si, kedy sa váš 
domov rozsvieti alebo zhasne

Pomocou plánovania môžete nastaviť čas aj dni, 
kedy sa má žiarovka zapnúť alebo vypnúť.
K dispozícii je aj časovač, na ktorom navolíte 
dobu, po ktorej sa má žiarovka automaticky 
vypnúť.

Meňte farbu svetla 
podľa vašej obľúbenej hudby

Navoďte si farebnú scénu, ktorá bude zodpovedať
rytmu vašej hudby. Aplikácia vie spolupracovať s

mikrofónom vášho telefónu, čím dosiahne ideálne
prepojenie s vašou hudbou.

Vašu žiarovku alebo vytvorenú skupinu žiaroviek je možné 
ovládať z domova aj vzdialene, či už ste v práci alebo na 
druhej strane zemegule.
Ovládať jednotlivé zariadenia môže i viac osôb, stačí im 
udeliť oprávnenie.

Využite vzdialené ovládanie
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Inteligentná žiarovka
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V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalších funkcií ako je 
spárovanie viacerých žiaroviek do jednej skupiny, navolenie 
rôznych scén či ich editácia, tvorba automatizovaných 
funkcií (chovanie v závislosti na vonkajšej teplote, na vašej 
polohe a pod.)

Ovládajte pohodlne svoj domov

Žiarovka tiež spolupracuje s hlasovými asistentmi
Amazon Alexa a Google Assistant. To vám umožní

pohodlné ovládanie jednoduchými hlasovými príkazmi. 
V rámci aplikácií Amazon Echo a Google Home môžete
ľahko naše produkty pridať do rodiny spolu s ostatnými

produktami iných výrobcov.

Otestujte ostatné funkcie

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Napájanie      Zo siete
Jazyk aplikácie     Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Napájacie napätie, frekvencia   220-240V 50/60Hz
Príkon     10W
Svetelný tok    900lm
Teplota chromatičnosti   2700-6000K
Funkcia      Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové 
     ovládanie, nastavenie farby svetla, nastavenie  
     teploty svetla, stmievateľnosť

Inteligentná žiarovka



WiFi RGB LED CONTROLLER
WiFi SINGLE COLOR LED CONTROLLER
Inteligentný WiFi LED RGB a SINGLE COLOR ovládač. WiFi RGB 
LED CONTROLLER slúži na ovládanie farebných „RGB“ LED 
pásikov, zatiaľ čo WiFi SINGLE COLOR LED CONTROLLER je 
určený pre ovládanie jednofarebných LED pásikov. Oba ovládače 
pracujú v rozsahu 5-24V DC s maximálnym zaťažením 6A na 
jednotlivý kanál. Pripojenie ovládača cez vašu WiFi sieť,  
vzdialené ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, Ipadu a 
podobne, prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Vytvorte vlastné
farebné odtiene

Vďaka kombinácii 16 miliónov farieb je možné v aplikácii pri RGB 
verzie dosiahnuť požadované spektrum. Výsledný odtieň je možné 
aj stmievať. Jedným kliknutím je možné zapínať jednotlivé scény, 

ktorých podobu a správanie je možné editovať. Dosiahnete tak 
širokú škálu najrôznejších  farebných efektov, ktoré si namiešate 

podľa vašej potreby a nálady.
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Nastavte si, kedy sa váš LED pásik
rozsvieti alebo zhasne

Pomocou plánovania môžete nastaviť čas aj dni, kedy 
sa má LED pásik zapnúť alebo vypnúť. K dispozícii je 
aj časovač, na ktorom navolíte dobu, po ktorej sa má 
svetlo automaticky vypnúť.

Inteligentné led ovládače 



Meňte farbu svetla 
podľa vašej obľúbenej hudby

Navoďte si farebnú scénu, ktorá bude zodpovedať
rytmu vašej hudby. RGB verzia dokáže v rámci aplikácie 

spolupracovať s mikrofónom vášho telefónu, čím 
dosiahne ideálne prepojenie s vašou hudbou.

Váš LED pásik alebo vytvorenú skupinu LED pásikov je 
možné ovládať ako z domova, tak aj vzdialene, či už ste v 
práci alebo na druhej strane zemegule. Ovládať jednotlivé 
zariadenia môže aj viac osôb, stačí im udeliť oprávnenie.

Využite vzdialené ovládanie
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Inteligentné led ovládače

Ovládajte osvetlenie
prostredníctvom svojho hlasu

Inteligentné LED ovládače spolupracujú s hlasovými
asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant. To vám
umožní pohodlné ovládanie jednoduchými hlasovými

príkazmi. V rámci aplikácií Amazon Echo a Google 
Home môžete ľahko naše produkty pridať do rodiny 

spolu s ostatnými produktami iných výrobcov.
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V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalších funkcií ako je 
spárovanie viac LED pásikov do jednej skupiny, navolenie rôznych 
scén alebo ich editácia, tvorba automatizovaných funkcií (správa-
nie v závislosti na vonkajšej teplote, na vašej polohe a pod.)
RGB LED ovládač dokonca disponuje aj pamäťovou funkciou,
v rámci ktorej je možné nastaviť správanie po výpadku elektrickej 
energie.

Otestujte ostatné funkcie

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa  
Jazyk aplikácie     Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Vstupné napätie                     5-24V DC
Výstupné napätie    5-24V DC
Maximálny prúd pre jednotlivý kanál  6A
Použitie      Vnútorné

Vlastnosti RGB verzIe     Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové ovládanie,
     nastavenie farby svetla, svetelnej scény, 
     automatizované funkcie, pamäť, odpočet, časovač,
     stmievateľnosť

Vlastnosti single color verzIe   Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové ovládanie  
     svetelnej scény, automatizované funkcie, odpočet,
     časovač, stmievateľnosť

Inteligentné led ovládače
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WiFi CAM DM1   /   WiFi CAM DM2   /   WiFi CAM WS1

Inteligentné vnútorné otočné kamery WiFi CAM DM1, WiFi CAM DM2 a vonkajšia statická IP66 kamera WiFi CAM WS1 
s LED prisvietením. Vstavaný reproduktor a mikrofón, 2MPix kamera s rozlíšením Full HD 1080p, infračervené nočné 
videnie, detektor pohybu, Network port, slot pre MicroSD kartu max. 128GB, napájanie pomocou sieťového adaptéra. 
Pripojenie kamery cez vašu WiFi sieť, vzdialené ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, Ipadu a podobne, prostredníc-
tvom aplikácie Tuya alebo Smart life. Kamery DM1 a DM2 ďalej disponujú trasovaním pohybujúcich sa osôb a otáčaním 
prostredníctvom aplikácie.

Sledujte svoj 
domov odkiaľkoľvek

Monitorujte svoju domácnosť
v kvalitnom rozlíšení

Či už je deň alebo noc, o kvalitný obraz sa vám postará objektív
s uhlom 90 ° a rozlíšením Full HD 1080p. Otočné kamery je 

možné prostredníctvom aplikácie otáčať ako v horizontálnom,
tak aj vo vertikálnom smere.

Inteligentné kamery
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Aktuálne dianie u vás doma alebo záznamy môžete
sledovať prostredníctvom vášho telefónu, tabletu a

podobných zariadení, či už ste doma alebo odkiaľkoľ-
vek na svete. Využitím obojstranného audio systému 
je možné aj vzdialene komunikovať s členmi domác-
nosti alebo s vašimi domácimi miláčikmi. V aplikácii 

môžete vytvárať fotografie alebo nahrávať videozá-
znamy, ktoré možno ľahko uložiť do vášho telefónu.

Majte pod dohľadom 
všetko dianie u vás doma

Dokonalý prehľad o tom, čo sa deje po zotmení, vám zaistí
infračervené svetlo s dosahom až 15m (u WS1 kamery dosah až
30m). Nočné videnie nemusíte zapínať ručne, pri nedostatku
svetlá sa zapína automaticky

Tma už pre vás 
nebude prekážkou

Zabezpečte si svoj domov
 a členov domácnosti

Pomocou aplikácie môžete v prípade detekcie pohybu prijímať aj
bezpečnostné notifikácie vrátane 1080p fotografií. Nevítaného

hosťa je možné zastrašiť pomocou obojsmernej komunikácie alebo
u WS1 využitím LED prisvietenia, ktoré sa aktivuje po zotmení v

prípade detekcie pohybu. Zaznamenávať môžete na microSD
kartu s kapacitou až 128GB alebo na cloud. Pri otočných kamerách

DM1 a DM2 vám vďaka automatickému otáčaniu za pohyblivým
objektom už nič neunikne.

Inteligentné kamery
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Príprava a vedenie kábla už vás nebudú ďalej obťažovať. Balenie
disponuje napájacím adaptérom, z ktorého je vyvedený 1 kábel
zakončený micro USB konektorom. Komunikácia je zaistená
pomocou WiFi o štandarde b/g/n. Inštalácia je možná prisadením 
na nábytok (DM1, DM2), ale aj pripevnením na stenu.

Už žiadna 
zložitá montáž

V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalších funkcií, ako 
je priradenie kamier do danej miestnosti, udelenie

 oprávnenia iným osobám, nahrávanie podľa časového 
plánu a mnoho ďalšieho.

Otestujte ostatné funkcie

Inteligentné kamery
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WiFi CAM DM1
3D model

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Napájanie     Sieťový adaptér
Jazyk aplikácie    Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Použitie     Vnútorné
Rotácia      Áno
Nočné videnie    Áno
Prevedenie     Otočná
Funkcia     Detekcia pohybu, vstavaný mikrofón,
     vstavaný reproduktor, zasielanie  
     notifikácií, záznam na microSD kartu,
     cloud platforma, sledovanie pohybu

Video
Maximálne rozlíšenie    1920 × 1080 px
Max. dosvit nočného videnia   15 m
Zorný uhol     90°
Typ snímača    CMOS
Kompresia videa    H.264

Vstupy a výstupy
Rozhranie      RJ-45 LAN, MicroSD slot, WiFi
Slot pre pamätovú kartu   MicroSD
Max. veľkosť SD karty    128 GB

Inteligentné kamery
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WiFi CAM DM2
3D model

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard      IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Napájanie     Sieťový adaptér
Jazyk aplikácie    Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Použitie     Vnútorné
Rotácia     Áno
Nočné videnie    Áno
Prevedenie    Otočná
Funkcia      Detekcia pohybu, vstavaný mikrofón,
     vstavaný reproduktor, zasielanie  
     notifikácií, záznam na microSD kartu,  
     cloud platforma, sledovanie pohybu

Video
Maximálne rozlíšenie    1920 × 1080 px
Max. dosvit nočného videnia   15 m
Zorný uhol     90°
Typ snímača    CMOS
Kompresia videa    H.264

Vstupy a výstupy
Rozhranie     RJ-45 LAN, MicroSD slot, WiFi
Slot pre pamäťovú kartu   MicroSD
Max. veľkosť SD karty    128 GB

Inteligentné kamery
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WiFi CAM WS1

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Napájanie      Sieťový adaptér
Jazyk aplikácie    Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Použitie      Vnútorné, vonkajšie
Rotácia      Nie
Nočné videnie     Áno
Prevedenie    Statická
Funkcia     Detekcia pohybu, vstavaný mikrofón,
     vstavaný reproduktor, zasielanie
     notifikácií, záznam na microSD kartu,
     cloud platforma, sledovanie pohybu

Video
Maximálne rozlíšenie    1920 × 1080 px
Max. dosvit nočného videnia   30 m
Zorný uhol     90°
Typ snímača    CMOS
Kompresia videa    H.264

Vstupy a výstupy
Rozhranie     RJ-45 LAN, MicroSD slot, WiFi
Slot pre pamäťovú kartu   MicroSD
Max. veľkosť SD karty    128 GB

3D model

Inteligentné kamery
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WiFi SWITCH White
WiFi 2SWITCH White
WiFi SWITCH Black
WiFi 2SWITCH Black

Spínajte nezávisle 
a inteligentne

Pohodlné ovládanie ručne
 telefónom alebo hlasom

Inteligentné prevedenie týchto spínačov vám ponúkne ľahké
ovládanie dotykom za pomocou podsvietených tlačidiel alebo

vzdialené ovládanie prostredníctvom vášho telefónu.
Kompatibilita s Alexou a Google Home vám umožní aj 

ovládanie hlasom.

Inteligentné spínače

Inteligentné spínače WiFi SWITCH. Dostupné vo variantách 1 a 2
kanálové, v bielej alebo čiernej farbe. Disponujú nočným 
podsvietením dotykových tlačidiel, plánovačom a časovačom. 
Pripojenie spínačov cez vašu WiFi sieť, vzdialené ovládanie 
pomocou šikovného telefónu, tabletu, Ipadu a podobne, 
prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life..
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Pomocou plánovania môžete nastaviť čas aj dni, kedy sa má 
vybraný kanál zapnúť alebo vypnúť. K dispozícii je aj časovač, 
na ktorom navolíte dobu, počas ktorej sa má vybraný kanál 
automaticky vypnúť.

Zautomatizujte si 
spínanie vašich zariadení 

Váš spínač alebo vytvorenú skupinu spínačov je možné 
ovládať ako z domova, tak aj vzdialene, či už ste v práci 

alebo na druhej strane zemegule. Ovládať jednotlivé 
zariadenia môže aj viac osôb, stačí im udeliť oprávnenie.

Využite vzdialené ovládanie

Ovládajte pohodlne svoj domov

Všetky spínače spolupracujú s hlasovými asistentmi
Amazon Alexa a Google Assistant. To vám umožní
pohodlné ovládanie jednoduchými hlasovými 
príkazmi. V rámci aplikácií Amazon Echo a Google 
Home môžete ľahko naše produkty pridať do rodiny 
spolu s ostatnými produktami iných výrobcov.

Inteligentné spínače
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Inteligentné spínače

V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalších 
funkcií ako je spárovanie viacerých spínačov do 

jednej skupiny, navolenie rôznych scén či ich 
editácia, tvorba automatizovaných funkcií 

(správanie v závislosti na vonkajšej teplote, 
na vašej polohe a pod.)

Otestujte ostatné funkcie

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Napájanie      Zo siete
Jazyk aplikácie     Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti 
Napájacie napätie, frekvencia   220-240V 50/60Hz
Maximálna záťaž jednotlivého kanála  1000VA/5A
Funkcia      Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové
     ovládanie, dotykové tlačidlá, podsvietenie
     tlačidiel



WiFi ON/OFF SWITCH

Inteligentný WiFi jednokanálový spínač s maximálnym prúdom 
10A so zaťažením do 2200W. Určený pre vzdialené ovládanie 
spotrebiča (napr. ventilátory, ohrievače) alebo osvetlenie. 
Napájanie priamo zo siete 230V AC s možnosťou vloženia do 
rôznych zariadení. Pripojenie spínača cez vašu WiFi sieť, vzdialené 
ovládanie pomocou šikovného telefónu, tabletu, Ipadu a podobne, 
prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Nastavte si časové plány
pre vaše spotrebiče

Pomocou plánovača môžete nastaviť čas aj v dni, kedy sa má 
požadovaný spotrebič zapnúť alebo vypnúť. Túto funkciu môžete 

využiť napríklad k ľubovoľnému alebo pravidelnému spínaniu 
vzdialených spotrebičov. K dispozícii je aj časovač, na ktorom 
navolíte dobu, po ktorej sa má spotrebič automaticky vypnúť.

Váš spínač alebo vytvorenú skupinu spínačov je možné ovládať ako z 
domova, tak aj vzdialene, či už ste v práci alebo na druhej strane 
zemegule. Môžete tak kontrolovať stav jednotlivých zariadení, ktoré je 
možné vzdialene vypnúť aj zapnúť. Ovládať jednotlivé zariadenia môže i 
viac osôb, stačí im udeliť oprávnenie.

Inteligentný spínač

Využite vzdialené ovládanie
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Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Napájanie      Zo siete
Jazyk aplikácie     Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Napájacie napätie, frekvencia   220-240V 50/60Hz
Maximálna záťaž, prúd   2200W/10A
Použitie      Vnútorné    

Funkcia      Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové 
     ovládanie, automatizované funkcie, odpočet,  
     časovač, pamäťová funkcia

Inteligentný spínač

Ovládajte pohodlne svoj domov

Inteligentné spínače spolupracujú s hlasovými asistentmi Amazon 
Alexa a Google Assistant. To vám umožní pohodlné ovládanie 

jednoduchými hlasovými príkazmi. V rámci aplikácií Amazon Echo a 
Google Home môžete ľahko naše produkty pridať do rodiny spolu s 

ostatnými produktami iných výrobcov.

V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalších funkcií ako je spárovanie viacerých spínaćov do jednej skupiny, tvorba auto-
matizovaných funkcií (správanie v závislosti na vonkajšej teplote, na vašej polohe a pod.) Spínač dokonca disponuje 
aj pamäťovou funkciou, v rámci ktorej je možné nastaviť správanie po výpadku elektrickej energie.

20
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WiFi 4SOC 4USB 
WiFi 4SOC SCHUKO 4USB 
WiFi SOC  S
WiFi SOC SCHUKO S

Inteligentná séria zásuviek WiFi SOC. Dostupné vo variantoch jednozásuviek alebo štvorzásuviek so štyrmi USB portami. 
Všetko vo verzii Schuko alebo French. Disponujú podsvietením tlačidiel, časovačmi, vrátane odpočítania. Jednozásuvky sú 
vybavené aj monitorovaním spotreby elektrickej energie. Pripojenie zásuvky cez vašu WiFi sieť, vzdialené ovládanie  
pomocou smartfónu,tabletu, Ipadu a podobne, prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Premeňte vaše obyčajné
spotrebiče za inteligentné

Inteligentná séria týchto zásuviek vám konečne 
umožní inteligentné ovládanie bežných domácich 

spotrebičov. Premeníte tak napríklad vašu lampičku 
na inteligentné svietidlo. Môžete tak ovládať kúrenie, 

televíziu, ventilátory apod. Výber je len na vašej 
fantázii. K zásuvkám nepotrebujete dokúpiť žiadnu 

ovládaciu jednotku,

Inteligetné zásuvky
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Inteligentné prevedenie týchto zásuviek vám 
ponúkne ľahké ovládanie dotykom za pomoci 
tlačidla alebo vzdialené ovládanie prostredníctvom 
aplikácie pre inteligentné telefóny. Kompatibilita s 
Alexou a Google Home vám umožňuje aj ovládanie 
hlasom.

Pohodlné ovládanie ručne
alebo telefónom či hlasom 

Pomocou plánovania môžete nastaviť čas aj dni, kedy sa má 
určená zásuvka zapnúť alebo vypnúť. K dispozícii je aj 
časovač, na ktorom navolíte dobu, počas ktorej sa má 

určená zásuvka automaticky vypnúť. Môžete tak 
automaticky ovládať osvetlenie v daný čas alebo určiť

 po akej dobe sa má vypnúť napríklad televízia. 
Možnosti závisia len od vašej fantázie.

Zautomatizujte si 
ovládanie vašich zariadení

Už nemusíte zbytočne doplácať za elektrinu. 
Všetky jednozásuvky disponujú aj monitoringom spotreby 
energie. Môžete tak ľahko pozorovať aktuálnu alebo dlhodobú 
spotrebu energie vášho spotrebiča a tým sa aj prípadne vyhnúť
nečakaným výdajom.

Dohliadajte na spotrebu

Inteligentné zásuvky 
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Inteligentné zásuvky

Všetky zapojené spotrebiče môžete ovládať jednoducho pomocou
mobilnej aplikácie, a to ako z domova alebo odkiaľkoľvek na 
svete. Skontrolujete tak, či nie je nejaký spotrebič zapnutý bez 
vášho vedomia, alebo zapnete kúrenie alebo klimatizáciu pred 
návratom domu. Ovládať jednotlivé zariadenia môže i viac osôb, 
stačí im udeliť oprávnenie.

Využite vzdialené ovládanie
vašich spotrebičov

Všetky zásuvky spolupracujú s hlasovými asistentmi Amazon
Alexa a Google Assistant. To vám umožní pohodlné ovládanie
jednoduchými hlasovými príkazmi. V rámci aplikácií Amazon

Echo a Google Home môžete ľahko naše produkty pridať do rodiny 
spolu s ostatnými produktami iných výrobcov.

Ovládajte pohodlne 
svoj domov 

V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalších funkcií ako je 
spárovanie viacerých zásuviek do jednej skupiny, navolenie 
rôznych scén či ich editácia, tvorba automatizovaných 
funkcií (správanie v závislosti na vonkajšej teplote, na vašej 
polohe a pod.)

Otestujte ostatné funkcie 
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Inteligentné zásuvky
Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Napájanie      Zo siete
Jazyk aplikácie    Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     anglictina
Spoločné vlastnosti
Napájacie napätie, frekvencia   220-240V 50/60Hz
Funkcia                                 Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové  
     ovládanie

Vlastnosti WiFi 4SOC 4USB / WiFi 4SOC SCHUKO 4USB
Maximálna záťaž, prúd    2400W/10A
Maximálny USB prúd    4x1A
Typ male konektora    Vidlica typu E/F
Typ a pocet 1. female konektora   4x zásuvka typu E
Typ a počet 1. female konektora (SCHUKO)  4x zásuvka typu F
Typ a počet 2. female konektora   4x USB-A 
Standard 2. female konektora   USB 2.0 
Dĺžka kábla         1,8m 

Vlastnosti WiFi SOC S / WiFi SOC SCHUKO S
Maximálna záťaž, prúd                          3500W/16A
Typ male konektora    Vidlica typu E/F
Typ female konektora    1x zásuvka typu E
Typ female konektora (SCHUKO)   1x zásuvka typu F
Funkcia                                  Monitoring spotreby elektrickej energie



WiFi BATTERY MOTION SENSOR
Inteligentný bezdrôtový PIR detektor pohybu. Určený na inštaláciu napr.
pri vchodové dvere, pre monitorovanie pohybujúcich sa osôb. Funkcia
detekcie je založená na zaznamenanie zmien pohybu telies, ktoré 
vykazujú inú teplotu, než je teplota okolia senzora. Napájanie prostred-
níctvom batérií 3xAAA 1,5V. Pripojenie senzora cez vašu WiFi sieť, 
vzdialené ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, Ipadu a podobne, 
prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Chráňte si svoj majetok

Senzor je možné využiť napríklad na ochranu víkendovej chaty a 
podobných priestorov disponujúcich pripojením k WiFi. 

Senzor zaznamená pohyb v dosahu až 8 m a upozorní aj na 
nízky stav batérie. V prípade detekcie pohybu alebo poklesu 

napätia batérie vás senzor informuje 
prostredníctvom aplikácie vo vašom zariadení.
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Rýchla a ľahká inštalácia 

K napájaniu senzora stačí použiť iba bežné 3xAAA 1,5V batérie.
Montáž je možné jednoducho realizovať prostredníctvom 3M pásky, 
nalepením napríklad na nábytok. Súčasťou balenia je aj montážna 
konzola s pohyblivým kĺbom, ktorú je možné pomocou skrutky 
a hmoždiniek pripevniť k stene.

Inteligentný pohybový senzor 



Senzor je možné v aplikácii kontrolovať aj vzdialene, 
prostredníctvom internetového pripojenia, nech už ste kdekoľvek 

na svete. V aplikácii je možné kontrolovať záznamy detekcie 
senzora a percentuálny stav batérie. Prostredníctvom automatizo-

vaných funkcií je možné senzor prepojiť s ďalšími inteligentnými 
produktami. V prípade detekcie pohybu môžete napríklad nastaviť 

rozsvietenie inteligentného svietidla alebo aktiváciu
inteligentného alarmu.

Otestujte ostatné funkcie 
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Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Jazyk aplikácie                Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Napájanie                         3x AAA (nie sú súčasťou balenia)
Horizontálny uhol     90°
Vertikálny uhol     130°
Dosah      8 m
Druh detekcie     PIR
Použitie     Vnútorné
Montáž     K stene
Funkcia     Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, automatizované  
     funkcie, indikácia stavu batérie, záznamy detekcií,  
     notifikácia
 

Inteligentný pohybový senzor



WiFi BATTERY CONTACT SENSOR
WiFi USB CHARGE CONTACT SENSOR
Inteligentné bezdrôtové magnetické senzory. Určené na inštaláciu na 
dvere a okná, pre monitorovanie nechceného vniknutia. Funkcia 
detekcie je založená na princípe rozpojenia dvoch magneticky 
prepojených častí. Napájanie "BATTERY" verzia prostredníctvom 
batérií 2xAAA 1,5V. USB verzia je vybavená integrovanou 500mAh 
3,7V Li-Ion batériou, ktorú je možné nabíjať pomocou micro USB 
kábla. Pripojenie senzora cez vašu WiFi sieť, vzdialené ovládanie 
pomocou chytrého telefónu, tabletu, Ipadu a podobne, prostredníc-
tvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Zabezpečte okná a dvere 

Senzor je možné využiť napríklad na ochranu domu, víkendovej 
chaty a podobných priestorov disponujúcich pripojením k WiFi. 

Pri rozpojení obidvoch magnetických častí o viac ako 2 cm, 
senzor vyšle signál do aplikácie a obdržíte upozornenie formou 

notifikácie. Upozornenie dostanete aj v prípade poklesu
 napätia batérie.
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Na napájanie "BATTERY" senzora stačí použiť len bežné 2xAAA 1,5V
batérie. Montáž je možné jednoducho realizovať prilepením 
prostredníctvom 3M pásky, kedy sa jedna časť umiestní na rám
a druhá priamo na dvere alebo okno.

Rýchla a ľahká inštalácia 
X 21.5V AAA

Inteligentné dverové a oke�é senzory



Senzor je možné v aplikácii kontrolovať aj vzdialene, prostredníc-
tvom internetového pripojenia, nech už ste kdekoľvek na svete. 

V aplikácii je možné kontrolovať záznamy detekcie senzora a stav 
batérie. Prostredníctvom automatizovaných funkcií je možné senzor 

prepojiť s ďalšími inteligentnými  produktami. V prípade detekcie 
vniknutia, môžete napríklad nastaviť rozsvietenie inteligentného 

svietidla alebo aktiváciu inteligentného alarmu.
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Otestujte ostatné funkcie 

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa  
Jazyk aplikácie                    Čeština, poľština, slovenčina, madarčina, 
     angličtina

Vlastnosti
Umiestnenie                     Dvere/okná
Použitie                          Vnútorné
Funkcia                             Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, automatizované
     funkcie, indikácia stavu batérie, záznamy detekcie,  
     notifikácia

Vlastnoszi USB verzie
Napájanie                       2x AAA (nie sú súčasťou balenia)

  
Vlastnosti USB verze
Napájanie      Vstavaná Li-Ion batéria 500mAh 3,7V
Nabíjanie     Micro USB 500-1000mA, 5V DC   

Mobile control

Low battery alert

Smart
scenes

Open/Close 
alerts

Li-Ion 500mAh 
3,7V

Inteligentné dverové a oke�é senzory



WiFi BATTERY FLOOD SENSOR
Inteligentný bezdrôtový senzor úniku vody (zaplavenia). Určený do priestoru, 
kde môže v prípade poruchového stavu alebo živlu dôjsť k úniku vody (napríklad 
v blízkosti práčky, umývadla, v pivnici...). Princíp detekcie funguje na základe 
vzájomného vodivého prepojenia dvoch kontaktov pri zaplavení vodou. Napája-
nie prostredníctvom batérií 3xAAA 1,5V. Pripojenie senzora cez vašu WiFi sieť, 
vzdialené ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu, Ipadu a podob-
ne, prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Inteligentná detekcia zaplavenia

Senzor je vybavený dvoma detektormi vody, z ktorých prvý je 
umiestnený na spodnej strane senzora a druhý je vyvedený na 

konci 1,2 m dlhého kábla. Vďaka tomu môžete monitorovať 
únik vody na dvoch miestach naraz. V prípade detekcie vody sa 

rozoznie akustický alarm (90db), ktorý je možné aj
trvalo vypnúť a dostanete tiež upozornenie formou notifikácie 

vo vašom mobilnom telefóne. Aplikácia vás tiež dopredu 
informuje o poklese napätia batérie.
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Rýchla a jednoduchá inštalácia 

Na napájanie senzora sa používajú štandardné 3xAAA 1,5V batérie.
Pre pripojenie nie je potreba prívodového  kábla, stačí len v dosahu 
WiFi signálu. Inštalácia je jednoduchá - položením, napríklad vedľa 
práčky, umývačky, pod umývadlo a na podobných miestach, kde hrozí 
únik vody alebo zaplavenie. 

Inteligentný senzor úniku vody 



Senzor je možné v aplikácii kontrolovať aj vzdialene, prostredníctvom
internetového pripojenia, nech už ste kdekoľvek na svete. V aplikácii 

je možné kontrolovať záznamy detekcie senzora a stav batérií. 
Prostredníctvom automatizovaných funkcií je možné senzor prepojiť 

s ďalšími inteligentnými produktami. V prípade detekcie vody môžete 
napríklad zapnúť ineligntnú zásuvku, a tým uviesť do chodu 

vodné čerpadlo.

Otestujte ostatné funkcie 
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Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Jazyk aplikácie               Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Napájanie                       3x AAA (nie sú súčasťou balenia)
Alarm     90db
Použitie                        Vnútorné
Montáž     Na zem

Funkcia                           Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, akustický alarm,
     automatizované funkcie, indikácia stavu batérie,  
     záznamy detekcií, notifikácie

 

Inteligentný senzor úniku vody 

 2x 
sensor

3xAAA
1,5V

Mobile controlLow battery alert

Alarm 90db

Smart
scenes

Water detection
alert



WiFi BATTERY SMOKE SENSOR

Inteligentný bezdrôtový detektor dymu s akustickým alarmom. 
Určený na nepretržité  monitorovanie ovzdušia, na prítomnosť 
dymu a ohňa. Detekcia je založená na tzv. fotoelektronickom 
princípe rozptýleného svetla.
Vďaka tomu reaguje hlásič rýchlejšie na požiar, a to už v prvej 
fáze, keď je produkované veľké množstvo viditeľného dymu, bez 
otvoreného ohňa, ako je napr. dym z tlejúcich predmetov.
Napájanie prostredníctvom batérií 2xAAA 1,5V. Pripojenie senzora
cez vašu WiFi sieť, vzdialené ovládanie pomocou smartfónu,
tabletu, Ipadu a podobne , prostredníctvom alplikácie  Tuya alebo 
Smart life.

Inteligentná a rýchla detekcia dymu

V prípade detekcie dymu začne senzor  blikať na 
červeno, rozoznie sa akustický alarm (85db), ktorý je 
možné aj trvalo vypnúť a dostanete tiež upozornenie 

formou notifikácie vo vašom mobilnom telefóne, 
takže budete informovaný, aj keď nie ste práve doma.

Aplikácia vás tiež dopredu informuje o poklese
napätia batérií, ktoré potom stíhate načas vymeniť.
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Inteligentný detektor dymu 

85 db



Už sa nemusíte báť zložitej inštalácie ako pri bežných alarmoch. K senzoru
nepotrebujete ani dokupovať žiadne ďalšie príslušenstvo (ovládacie jednotky,
brány). Pre napájanie senzora sa používajú štandardné 2xAAA 1,5V batérie.
Zadnú odnímateľnú časť krytu stačí len pripevniť k stropu pomocou
2 hmoždiniek a skrutiek. Senzor je potom možné demontovať jednoduchým
pootočením, kedy získate okamžitý prístup pre výmenu batérií.

Občas sa vám v kuchyni môže stať aj malá nehoda, kedy sa niečo pripáli.
V prípade, že sa aktivuje alarm, už nemusíte hľadať rebrík alebo metlu.

Alarm môžete jednoducho deaktivovať prostredníctvom aplikácie
vo vašom telefóne.

Jednoduchá deaktivácia alarmu
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Inteligentný detektor dymu

Skontrolujte funkčnosť detektoru 

Funkčnosť detektoru je možné aj jednoducho manuálne skontrolovať 
stlačením testovacieho tlačidla. Výsledok testu potom môžete overiť
v aplikácii vo vašom telefóne, kde taktiež nájdete aj históriu všetkých 
vykonaných testov a spustených alarmov. 

Rýchla a ľahká inštalácia 
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Senzor je možné v aplikácii kontrolovať aj vzdialene, prostredníctvom
internetového pripojenia, nech už ste kdekoľvek na svete. V aplikácii 
je možné kontrolovať záznamy detekcií senzora a stav batérie. 
Prostredníctvom automatizovaných funkcií je možné senzor prepojiť 
s ďalšími šikovnými produktami. V prípade detektoru dymu môžete 
napríklad nastaviť automatické zavretie inteligentného plynového 
ventilu, a zamedziť tak prípadným ďalším škodám.       

Otestujte ostatné funkcie

Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard      IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Jazyk aplikácie            Čeština, poľština, slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Napájanie                2x AAA (nie sú súčasťou balenia)
Alarm      90db
Použitie                        Vnútorné
Detekčný rozsah    30m2
Montáž     Stropná /nástenná
Funkcia     Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, akustický alarm,
     automatizované funkcie, indikácia stavu batérie,  
     záznamy detekcie, manuálny test, notifikácia test

Inteligentný detektor dymu  

Mobile controlLow battery alert

Alarm 85db

Smart
scenes

Smoke detection
alert



Inteligentný diaľkový ovládač 
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WiFi USB REMOTE CONTROL
Inteligentné univerzálne diaľkové ovládanie. Určené pre vzdialené 
ovládanie domácich spotrebičov, ktoré podporujú infračervený 
signál, ako sú televízie, TV box, DVD prehrávače, klimatizácia,
ventilátor a iné spotrebiče. Napájanie prostredníctvom micro
USB kábla (5V DC/1A). Pripojenie cez vašu WiFi siet, vzdialené 
ovládanie pomocou šikovného telefónu, tabletu, Ipadu a podobne, 
prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart life.

Tento šikovný inteligentný diaľkový ovládač podporuje IR 
kódy všetkých významných svetových značiek. Do aplikácie 

môžete ľahko integrovať všetky vaše IR ovládača. Všetky
spotrebiče potom budete ovládať iba prostredníctvom
vášho smarthphonu. Vaše spotrebiče môžete ovládať

ako z domova, tak aj vzdialene, či už ste v práci alebo na
druhej strane zemegule.

Zbavte sa všetkých starých ovládačov
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Inteligentný diaľkový ovládač 

Ovládač spolupracuje s hlasovými asistentmi Amazon Alexa
a Google Assistant. To vám umožní pohodlné ovládanie
jednoduchými hlasovými príkazmi. Môžete napríklad 
jednoduchým hlasom vypnúť alebo zapnúť televíziu.

V rámci aplikácií Amazon Echo a Google Home môžete 
ľahko naše produkty pridať do rodiny spolu s ostatnými 
produktami iných výrobcov.

V aplikácii je možné nastaviť aj mnoho ďalšieho, ako je tvorba 
automatizovaných funkcií, kedy pri spolupráci so šikovným 

inteligentným teplomerom, môžete napríklad nastaviť
 automatizované scenáre pre ovládanie klimatizácie. 

Jednotlivé tlačidlá spotrebičov je možné editovať, a tým
zmeniť aj ich funkciu.

Ovládajte pohodlne svoj domov 

Otestujte ostatné funkcie

Mobile control

Smart
scenes
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Pripojenie
Pripojenie     WiFi
Štandard     IEEE 802.111 b/g/n (2,4 GHz)

Konektivita
Podporované OS    Android, iOS
Kompatibilita    Google Assistant, Amazon Alexa
Jazyk aplikacie    Čeština,poľština,slovenčina, madarčina,
     angličtina

Vlastnosti
Napájanie     5V DC/1A
Napájací port    Micro USB
Napájací adaptér    Nie
Frekvencia     38-56KHz 
Pokrytie signálu    360°
Dosah ovládania     10m
Funkcia     Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, hlasové
     ovládanie,automatizované funkcie, editácia  
     tlačítok



KONTAKTY

Greenlux s.r.o.
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