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Wi-Fi Smart сензор WFSDVM 

Описание 

Сензорът работи чрез приложение Tuya Smart за телефон/таблет. Приложението е 
с достъпен и удобен интерфейс, което позволява бързо и лесно управление на 
осветлението, следене наличието на движение и настройка на сензора. 
 
Предимства 

• Управление на всички Wi-Fi Smart продукти за осветление UltraLux. 
Възможност за създаване на автоматизация – включване/изключване на 
осветлението при засичане на движение, регулиране яркостта на 
осветлението (увеличаване/намаляване силата на светене), промяна на 
цветната температура (ако светлинния източник позволява това). Чрез 
приложението Tuya Smart може да се управляват LED крушки, LED 
контролери (SSWFRGB и SSWFRGBW). Също така и едноцветни LED ленти и 
панели посредством Wi-Fi контролера SSWF1Z от 2.4G Smart системата за 
управление на осветлението. 

• Сигнализация при засичане на движение.  
Потребителят получава известие без значение къде се намира. Необходимо 
е наличието на интернет на мобилното устройство и на сензора. Може да се 
използва като алармена система. 

• Специален регистър следи историята на събитията. Този мониторинг дава 
подборна и обобщена информация в удобен за потребителя вид. Известията 
за наличието на движение могат да се изключат, за да не безпокоят 
потребителя, но регистърът на събитията продължава да записва 
състоянията. 

• Бърз и лесен монтаж. 
Не е необходимо да се окабелява мястото на монтаж. Захранва се с три броя 
батерии 1.5V тип AAA. Това е изключително предимство, което позволява 
гъвкавост и възможност да се използва на места където няма предварително 
изградена инсталация. 

• Следене нивото на заряд на батериите в реално време. Животът им достига 
до 18 месеца и зависи от тяхното качество. 

• Голям обхват на действие – 6 m. 

• Степен на защита IP20. Сензорът е подходящ за среда с нормални нива на 
прах и влага. 

• Подвижна монтажна основа позволява фино регулиране посоката на 
засичане.  

• Гаранция – 2 години. 

 

Технически параметри 

Арт. № 
Захранващо 
напрежение 

Радиус на 
действие 

Обхват на 
действие 

Работна 
температура 

Монтажна 
височина 

Размери 

WFSDVM 
3 х 1.5 V 

батерии ААА 
6 метра 110° 0° - 40 °C 2.2-4 метра 64/64/80 mm 

 


