FIȘĂ TEHNICĂ

GATEWAY AIO V6

IQONTROL NEO

AIO CREATOR NEO /
AIO REMOTE NEO

GATEWAY AIO - CENTRUL INTELIGENT DE CONTROL AL
LOCUINȚEI ALL-IN-ONE

IQONTROL NEO APP - CASA INTELIGENTĂ UȘOR DE
REALIZAT

Mediola® AIO GATEWAY V6 este un centru universal inteligent
de control la domiciliu care conectează dispozitivele de la
numeroase mărci și standarde radio diferite și le permite să
lucreze împreună fără probleme. Mica unitate centrală asigură
faptul că dispozitivele dvs., care pot fi operate prin infraroșu și
radio, pot fi controlate în mod convenabil și central prin
intermediul unei aplicații sau prin comandă vocală.
În acest fel, TV-ul, Audio Hi-fi, lumina,, încălzirea, jaluzelele,

IQONTROL NEO este aplicația gratuită de operare pentru V6.

senzorii și multe altele pot fi ușor combinate între ele și
transformă orice mediu de viață într-o locuință inteligentă în cel
mai

scurt

timp.
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foarte
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datorită

numeroaselor opțiuni de automatizare inteligente care vă scutesc

Acesta oferă o intrare rentabilă și deosebit de ușoară în lumea
cuprinzătoare mediola Smart Home. Printre altele, interfața de
utilizator generată automat a aplicației asigură că controlul poate
fi configurat ușor și operat în mod deosebit intuitiv.
Punctul culminant: Puteți începe cu IQONTROL NEO foarte rapid
și ușor și mai târziu trece la senzaționala versatilă soluție AIO
CREATOR NEO, dacă este necesar.

În acest scop, există o

opțiune de upgrade care poate fi utilizată pentru a importa o
configurație IQONTROL NEO deja existentă în AIO CREATOR
NEO.

considerabil de sarcinile de rutină.

AIO CREATOR NEO - FLEXIBIL, CUPRINZĂTOR ȘI UNIC

Pentru a conecta în rețea toate aceste mărci / dispozitive, V6

Combinația unică de software / aplicații puternice este soluția

este echipat cu transceivere wireless pentru 433 și 868 MHz,

supremă

precum și o unitate de transmitere și recepție IR. Astfel, puteți,

tehnologie.

de

control, combinare și automatizare decât "fratele mai mic"

exemplu,

componente
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Acesta oferă mult mai multe posibilități pentru

dimensiuni, cum ar fi IP Homematic și Homematic cu Becker,

IQONTROL NEO.

elero,

dispozitivele

AIO CREATOR NEO - un designer de aplicații speciale pentru

electronice sau IR, să le combinați cum doriți. Controlul prin V6

designul complet flexibil al aplicației de control în aspectul

se realizează întotdeauna local.

personal și senzațional dorit de dvs. Acest lucru permite ca toate

Kopp,

Intertechno,

Somfy,

Warema,

Nu este necesar accesul

obligatoriu la Internet, iar controlul de la distanță și conexiunea la

ideile dvs. creative inteligente de acasă să fie realizate.

cloud sunt opționale.
În plus, AIO CREATOR NEO poate fi extins în funcție de
Sunt disponibile două soluții pentru operarea dispozitivelor și

preferințele dvs., cu o varietate de plugin-uri opționale NEO

generarea automatizării.

Pe de o parte, aplicația gratuită

pentru a integra o lățime de bandă uriașă de mărci / dispozitive

IQONTROL NEO ca o variantă "plug & play", care include

suplimentare (de exemplu, prin intermediul sediului altor furnizori)

deja toate caracteristicile importante de case inteligente, iar

în controlul general central. Toate dispozitivele integrate pot fi,

pe de altă parte, varianta unică, cuprinzătoare și puternică

de asemenea, automatizate pe platforme printr-un puternic

"profesională" a AIO CREATOR NEO.

manager de automatizare.
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Conexiuni spate

FIȘĂ TEHNICĂ

sprijină, printre altele:

Fabricat în Germania

DATE GENERALE
Descriere | număr articol

MEDIOLA AIO GATEWAY V6 | GAT-6020

Dimensiuni

L / l / H: 110 x 110 x 32 mm

Material (carcasă) | culoare

Policarbonat | negru

Temperatură de funcționare

Minim 0 °C până la maxim + 40 °C.

DATE TEHNICE
Sursă de alimentare

5VDC / 1,5A

Consum de energie

1.3 W.

Procesor

84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 KB Flash, 96 KB SRAM

Rețea

WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2.4 GHz

Transmițător-receptor radio

1 x pentru 433 MHz, 1 x pentru 868 MHz

Gamă de transmisie radio

> 100 m câmp deschis

Infraroșu (IR)

Receptor IR integrat 38 kHz și unitate transmițător (36 - 455 kHz)

CONEXIUNI / CARACTERISTICI
Conexiuni pentru transmițătoare IR
externe

mufă de 2 x 3.5 mm, adresabilă (spate)

Funcționalitate de învățare

Radio și infraroșu

Conector IR la radio

Declanșarea unei comenzi radio prin telecomandă IR

Indicator LED RGB (capac)

programabil, pentru afișarea stării diferite a dispozitivului (de ex., senzori)

COMPONENTE RADIO ACCEPTATE* / IR
Sisteme / standarde wireless

Homematic | IP Homematic

Protocoale radio proprietare
(433 /868 MHz)

Bartheu | Becker | Brenenstuhl | Conrad RSL |Elero | FS20 | Intertechno |
Kaiser Nienhaus | Kopp | Renkforce | RS2W | Roto | Schalk | Siral | Smartwares |
Somfy | Trust | Warema | WIR Elektronik

Infraroșu (IR)

Aproape toate dispozitivele IR

Opțiuni de control

1. IQONTROL NEO (inclus, gratuit) | iOS, Android
2. AIO CREATOR NEO / AIO REMOTE NEO (opțional, taxabil) | PC, MAC, iOS, Android

Servicii cloud (opțional)

» acces de la distanță prin cloud
» Control vocal prin Amazon Alexa, Google Assistant
» Conectarea platformelor cloud, cum ar fi Philips Hue, OSRAM Lighify, Netatmo, ...

*

Mărcile comerciale enumerate sunt doar un fragment de mărci comerciale / dispozitive acceptate. Lista totală actuală a tuturor celor acceptate
componentele radio ale V6 pot fi găsite la www.mediola.com.

Rennbahnstr. 72-74
60528 Frankfurt pe
Main

tel +49 (0)69-96870324

info@mediola.com

fax +49 (0)69-96870326

www.mediola.com
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