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soluções domésticas inteligentes não precisam ser caras

Smart Wi-Fi Plug FS2PG

EAN: 5907115002941

• Função única de medidor de corrente elétrica

• Controle preciso do consumo de energia

• Possibilidade de conectar dispositivos 
externos (máx. 3000W/16A)

• Disponível o aplicativo móvel para controlar

• Controle do dispositivo tanto da rede local 
WiFi quanto do acesso externo

• Possibilidade de controlar o plug através de vários 
dispositivos móveis (smartphone / tablet), ou vários 
plugues através de um único dispositivo móvel.

• Controle do dispositivo em tempo real (on/
off ) e funções avançadas do timer

• Controle do consumo de energia do 
dispositivo externo conectado a ele

• Atualização OTA (Over The Air)

O dispositivo permite a programação de temporizadores (uma ampla gama 
de variantes disponíveis). Use um dos quatro modos disponíveis para otimizar 
o gerenciamento de aparelhos elétricos em sua casa. Ao controlar a iluminação 
pode simular a presença de inquilinos na casa, enquanto eles estão longe, ele 
irá ligar a lâmpada conectada a ele. O servidor integrado na nuvem permite 
controlar o dispositivo fora da rede local. Não importa se você está no escritório, 
em um restaurante ou em outro lugar fora de sua casa. Se o seu smartphone 
ou tablet tiver acesso à Internet, você poderá controlar confortavelmente os 
dispositivos conectados ao soquete, não importa onde você esteja no momento.

• Working Voltage: 100VAC~240VAC
• Average Power Consumption: <0,5W
• Maximum Load: 3000W
• Measured Voltage Range: 110VAC - 240VAC
• Measured Current Range: <16A
• Measured Power Range: <3000W
• Wi-Fi Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
• Wireless Networking Distance: 

up to 100m (open space)
• Working Environment: -10°C ~ +50°C
• Working Humidity: ≤95%RH
• Outline Dimensions: 79,6x67,9x72mm
• Net. Weight: 150g

aplicação do sistema Ferguson Smart

Faz parte do sistema Ferguson Smart Home. Pode ser usado sozinho.

Fácil manuseio graças ao aplicativo móvel Ferguson
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