Mi az a Wiser?

Hogyan működtethető a Wiser rendszer?

A Wiser a Schneider Electric egyszerű okosotthonrendszere, amivel nem csak a mindennapjainkat
tudjuk komfortosabbá varázsolni, hanem bizonyos
vészhelyzetek bekövetkeztéről is azonnal értesítést
kapunk anélkül, hogy a meglévő villamos hálózatunkat
át kellene alakítani.

1. Helyi működtetés – használja okos eszközeit pont
úgy, mint a hagyományos kapcsolókat: működtesse
azokat kézzel, a megszokott módon
2. Okostelefonról – helyezze magát kényelembe
és vegye kezébe az irányítást: az ingyenes
Wiser by SE applikáció segítségével Androidos
vagy iOS-es készülékéről vezérelheti otthonát, akár
otthon a kanapén ülve, akár távol az otthonától is
3. Hangvezérlés – használja meglévő hangvezérlő
rendszerét kényelme fokozására: a Wiser
kompatibilis a legnépszerűbb hangvezérlő
rendszerekkel (pl. Amazon Alexa, Google Assistant,
Siri stb.)

Mitől okosotthon a Wiser?
A kényelmi funkciók mellett, külső eseményekre
is képes önállóan reagálni a rendszer (pl. magas
páratartalom esetén automatikusan bekapcsolja
az elszívó berendezést), mindemellett a hang
vezérlést is támogatja (pl. Amazon Alexa, Google
Assistant, Siri stb.).

Milyen funkciók érhetők el
a Wiser rendszerben?
1. Világításvezérlés – kapcsoló, fényerőszabályzó,
mozgásérzékelő, dugaljadapter és intelligens
dugalj*
2. Redőnyvezérlés – redőnyvezérlés/
árnyékolásvezérlés
3. Szenzorok – mennyezeti mozgásérzékelő,
nyitásérzékelő, vízszivárgás-érzékelő,
hőmérséklet-/páraérzékelő
4. Megfigyelés – beltéri és kültéri IP kamera*

Connected Techology for Homes

Ki tudja telepíteni a Wiser rendszert?
A Wiser okosotthon-rendszer telepítése egyszerű,
tanúsítványhoz nincs kötve, így szinte bármelyik
villanyszerelő el tudja végezni. Amennyiben nincs
konkrét szakembere a beépítéshez, kérjük, látogasson
el honlapunkra (se.com/hu) és válasszon az ajánlott
kivitelezők listájából!

Honnan lehet beszerezni
a Wiser by SE alkalmazást?
• Androidos eszközökre a Play áruházból,
ingyenesen
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*A funkció elérhetőségéről érdeklődjön Vevőszolgálatunknál!

Wiser by SE alkalmazás
™

™

Wiser by SE alkalmazás

A Schneider Electric megoldása
az otthonaink okosítására
™

A Schneider Electric megoldása
az otthonaink okosítására

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük,
érdeklődjön munkatársainknál.
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A rendszerhez szükséges készülékek kiválasztásának folyamata
központ

Érzékelőkre van szükségem:

Minden rendszerhez csak
1 db szükséges (CCT501901)

u
u
u
u

/ LAN

Világítást szeretnék vezérelni:
1. Csak kapcsolni szeretném a világítást
u falba süllyeszthető (SDD1xx388)
u mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5011-0002)
2. Szabályozni is szeretném a fényerősséget
u falba süllyeszthető
• nyomógombos (SDD1xx381)
• forgatógombos (SDD1xx382)
u mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5010-0002)
3. Mozgásérzékelővel szeretném működtetni a világítást
u falba süllyeszthető
• kapcsolóval (SDD1xx384)
• kapcsolóval és fényerőszabályzóval (SDD1xx386)
4. Á
 lló vagy asztali lámpát szeretnék kapcsolni és a fogyasztásukat
mérni, esetleg áramtalanítani bizonyos háztartási gépeket
u dugaljadapter (bármely meglévő konnektorban használható) (CCT711119)
u intelligens dugalj* (SDD1xx380)

mennyezeti mozgásérzékelő (CCT595011)
nyitásérzékelő (CCT591011)
vízszivárgás-érzékelő (CCT592011)
hőmérséklet-/páraérzékelő (CCT593011)

Szeretném látni, mi történik
az otthonomban vagy az ingatlanom körül:

Router
3G / 4G / 5G
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beltéri IP kamera* (CCT723319)
kültéri IP kamera* (CCT724319)

Hangvezérlést szeretnék:
u
u
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Amazon Alexa**
Google Assistant**
stb.

xx = A Sedna Design
és Elements színkódjai
11 - Fehér
12 - Bézs
13 - Alumínium
14 - Antracit
80 - Nyír
81 - Wenge*

Redőnyöket vagy motoros árnyékolókat
szeretnék vezérelni:
u
u

falba süllyeszthető (SDD1xx385)
mikromodul* (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5015-0002)

* A funkció elérhetőségéről érdeklődjön Vevőszolgálatunknál!
**A hangvezérlők nem a Wiser rendszer eszközei, azokat nem a Schneider Electric forgalmazza!

