Meazon Webplug Basic

Χαρακτηριστικά
Τάση
Μέγιστο φορτίο
Εσωτερικό ρελε
Κατανάλωση ενέργειας
Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Συχνότητα
Κάλυψη
Διαστάσεις
Συνθήκες Περιβάλλοντος

85 - 265 VAC 45-65 Hz
16A

16A on/off state

Λιγοό τερο αποό 0.8 W

IEEE 802.15.4 / ZigBee
2.4 GHz

Έως 50m εσωτερικουύ χωύρου/mesh topology
43 x 87 x 87 ( WxHxD ) in mm
-20°C to 50°C

Περιορισμοί Λειτουργίας
Το Meazon Webplug Basic χρησιμοποιειάται για τον εάλεγχο της ταάσης
τροφοδοσιίας
(ενεργοποιίηση/απενεργοποιίηση/χρονοδιαά γραμμα)
των
ηλεκτρικωέν συσκευωέν. Συνδεέει ασυέρματα την ηλεκτρικηέ συσκευηέ με το οικιακοέ
διήκτυο. Ειήναι μια ιδανικηή συσκευηή για τη συήνδεση και τη διαχειήριση της
λειτουργιέας των ηλεκτρικωέν συσκευωέν οέπως Η/Υ, εκτυπωτεές, καφετιεέρες,
βραστηάρες, φορτιστεάς, κλιματιστικαά και γενικαά οποιαδηάποτε ηλεκτρικηά
συσκευηή που μπορειή να ελεγχθειή με διακοήπτη on/off.
Η συσκευηή Meazon WebPlug Basic υποστηριήζει οποιαδηήποτε ηλεκτρικηή συσκευηή
που καταναλωένει εέως 16A. Για να βεβαιωθειίτε οίτι οι απαιτηήσεις τροφοδοσιήας
της ηλεκτρικηάς συσκευηάς σας ενταάσσονται στο ευάρος που υποστηριάζει η
συσκευηή WebPlug, συμβουλευτειήτε το εγχειριήδιο χρηήσης της ηλεκτρικηής
συσκευηή ς ηή αναζητηάστε παάνω στη συσκευηή καάποια ετικεάτα που περιγραάφει τις
τεχνικεές προδιαγραφεές της.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
•

•

•

•

•

•

•

Η συσκευηή Meazon WebPlug προοριήζεται για χρηήση με το λογισμικοή Meazon.
Η χρηήση της συσκευηής Meazon WebPlug χωριίς το λογισμικοί Meazon δεν
ενδειίκνυται.
Για να μειωθειέ ο κιένδυνος ηλεκτροπληξιέας, η συσκευηέ φεέρει εένα τριίτο
ακροδεέκτη μεέσω του οποιέου γειωένεται. Η συσκευηή εφαρμοήζει μοήνο σε
πριέζες που εέχουν αντιήστοιχη υποδοχηή γειήωσης (πριίζα τυίπου “schukoσουύκο”). Σε περιήπτωση που η πριήζα στην οποιήα θα τοποθετηθειή η συσκευηή
δεν ειάναι η καταάλληλη, καλεέστε εέναν πιστοποιημεένο ηλεκτρολοό γο για να
τοποθετηά σει την καταά λληλη πριάζα.
Για να καθαριήσετε τη συσκευηή Meazon WebPlug χρησιμοποιηέστε εένα
μαλακοά καθαροά πανιά. Μην χρησιμοποιειάται υγραά για τον καθαρισμοά. Πριν
αρχιήσετε να καθαριήζετε τη συσκευηή Meazon Webplug, αφαιρεέστε τη αποέ την
πριίζα.
Ποτεέ μην συνδεέσετε μιέα προβληματικηέ ηλεκτρικηέ συσκευηέ ηέ μιέα ηλεκτρικηέ
συσκευηή το καλωέδιο τροφοδοσιέας της οποιέας ειέναι φθαρμεένο, με τη
συσκευηή Meazon Webplug.
Μην αποσυναρμολογειήτε τη συσκευηή Meazon Webplug, υπαάρχει ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ηλεκτροπληξιάας. Δεν υπαάρχουν ανταλλακτικαά για τη συσκευηά Meazon
Webplug καθοάτι η συσκευηά δεν ειάναι επισκευαάσιμη. Σε περιίπτωση που
επεάλθει φυσιολογικηά ηά οποιαδηάποτε αάλλη φθοραά η οποιάα καθισταά τη
συσκευηή μη λειτουργικηή, μην χρησιμοποιειήτε τη συσκευηή. Αντικαταστηήστε
τη φθαρμεένη συσκευηή Meazon Webplug με μιάα αάλλη αντιάστοιχη.
Η συσκευηή Meazon Webplug δεν ειάναι αδιαάβροχη. Σε περιάπτωση που η
συσκευηά βραχειά, ενωά βριάσκεται υποά ταάση, μην την ακουμπαάτε. Βεβαιωθειάτε
οέτι η συσκευηέ εέχει στεγνωέσει πληέρως πριν την περεταιέρω χρηέση της.
Χρησιμοποιηήστε αυτηή τη συσκευηή συήμφωνα με τις υποδειήξεις αυτουή του
εγχειριδιέου. Η μη ενδεδειγμεένη χρηέση της συσκευηές μπορειέ να προκαλεέσει
κινδυίνους ασφαλειίας.

Οδηγίες Εγκατάστασης
•
•
•

•
•

Συνδεέστε το Meazon Gateway στον Η/Υ σας χρησιμοποιωώντας το USB
καλωέδιο που παρεέχεται με τη συσκευασιία.
Κατεβαάστε το λογισμικοό Meazon PC και εγκαταστηήστε το στον Η/Υ σας.

Τοποθετηήστε στην πριίζα που επιθυμειίτε τη συσκευηή Webplug και στη
συνεέχεια συνδεέστε το φις τροφοδοσιέας της ηλεκτρικηές συσκευηές με τη
συσκευηή WebPlug.
Ανοιίξτε το λογισμικοί Meazon PC και εισαάγετε στο διάκτυο Meazon Gateway τη
συσκευηή-ες WebPlug(s) που εέχουν εντοπιστειέ.

Ειέστε εέτοιμοι να χρησιμοποιηέσετε την εφαρμογηέ Meazon Cloud, να
ενεργοποιηήσετε/απενεργοποιηήσετε και να χρονοπρογραμματιήσετε τη
λειτουργιήα της συσκευηής Webplug.

Business partner
•
•

Η NanoDomi συγκροτήθηκε το 2008 από μια ομάδα νέων επιστημόνων με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της
βιομηχανίας. Έχοντας ασχοληθεί χρόνια με την έρευνα και τον τομέα της Νανοτεχνολογίας, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου "turn key" υπηρεσίες,
εστιάζοντας στις εξατομικευμένες απαιτήσεις των πελατών μας κι εξασφαλίζοντας την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας με γνώμονα την
καινοτομία και την αξιοπιστία.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η NanoDomi δραστηριοποιείται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β
συστημάτων, λοιπών συστημάτων Α.Π.Ε. (μικρές ανεμογεννήτριες, εγκαταστάσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου ή
βιοκαυσίμων), αυτόνομου φωτισμού εξωτερικών χώρων καθώς και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας όπως αντλιών θερμότητας,
θερμοδυναμικών συστημάτων, έξυπνων μετρητών για την διαχείριση ενέργειας κα.

•

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103629581 ή στο sales@nanodomi.com

