Power
PowerGSM
4G Contr

− fjärrstyr och kontrollera ström
och temperatur via 4G
YOYOPower 4G är ett lättinstallerat och
lätthanterat system för att fjärrstyra strömmen
till elektriska apparater och eluttag via
mobilen. Det är en smart lösning som
kopplas via mobilnätet där internet saknas.
YOYOPower 4G Control kan även utökas
med extraenheter och larmfunktioner för
bättre kontroll och ökad säkerhet.
YOYOPower 4G Control
kan utökas med upp till fyra
trådlösa extraenheter och
upp till sex larmsensorer.

Huvudenhet

Larmtillbehör

Inbyggd temperaturvakt

YOYOPower har individuella temperatursensorer.
Det gör att du kan fjärravläsa temperaturen,
termostatstyra eluttag och få larm vid
temperaturavvikelser från varje enhet.

Enkel fjärrstyrning via mobilen

Temperaturinställningar och automatisk tilloch frånslagning av strömmen efter schema
eller temperatur gör du direkt i mobilappen.

Maximal täckning

YOYOPower ansluter till 4G-nätet i första hand,
men den fungerar lika bra ansluten till 2G.

Strömvakt

YOYOPower larmar till din mobil vid strömavbrott
och rapporterar även när strömmen återkommer.

Strömstyrning med automatik

Strömmen i varje enhet kan automatiskt slås
till eller från
• om temperaturen under- eller överstiger ett
förinställt intervall
• enligt ett förinställt veckoschema
• med upp till 12 timmars fördröjning

Utökade larmfunktioner med trådlösa
larmtillbehör

Extraenheter

Utöka med fler extraenheter

YOYOPower 4G Control kan även utökas med upp till
fyra trådlösa extraenheter (YOYOPower Extraenhet,
samma modell som finns tillgänglig till YOYOPower
GSM Control).
Extraenheten har samma egenskaper och
funktioner som huvudenheten. Med anslutna
extraenheter kan upp till fem olika eluttag styras
individuellt med endast ett SIM-kort.

YOYOPower 4G Control kan utöver inbyggda
funktioner även ansluta trådlösa tillbehör för
utökade larmfunktioner. T ex brand-, vattenläckage,
dörr/fönster och rörelselarm. Det går även att ansluta
siren samt fjärrkontroll för aktivering/avaktivering av
larmfunktion samt direktlarm.

Utökat mätområde för temperatur

Med tillbehöret Temperaturgivare på kabel
(TSG-019-Y) utökas mätområde och automatiska
temperaturfunktioner till -30°C till 100°C. Givaren
är vattenskyddad och kabeln är 2 m.

Lätt att installera, lätt att hantera

Systemet installeras snabbt på bara några minuter. Allt
som krävs är ett aktivt SIM-kort till YOYOPower 4G.
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YOYOPower 4G® är perfekt för att:
• Fjärrstyra elradiatorer, vattenberedare, pumpar och elektriska apparater, även på platser där
internet saknas. Till exempel hemma, i fritidshuset, i garaget eller i husbilen. Utmärkt för att
värma upp fritidshuset eller starta kyl, beredare mm innan ankomst. Eller värma bilen innan
avfärd.
• Termostatstyra till- och frånslagning av elradiatorer eller fläktar i exempelvis fritidshuset,
för att säkerställa att det inte fryser.
• Styra belysning i hemmet när man inte är hemma, t ex under semestern.
• Få temperaturlarm, avläsa temperaturen i rummet, eller få en varning om strömavbrott.
• Installera som enklare och prisvärt hemlarm i t ex lägenheten, fritidshuset, garaget eller husbilen.

Tekniska specifikationer
YOYOPower 4G Control
Artikelnummer
Innehåll

Huvudenhet

Extraenhet

EM4-016-Y

ES-086-Y

Fjärrströmbrytare med inbyggd temperatursensor

Elnätsanslutning

110 ~ 230V (jordat eluttag)

Max effektbelastning
Temperaturområde
Fjärranslutning
Indikatorlampor

16A eller 3600W (kontinuerligt)
-10°C–50°C (avsedd för inomhusbruk). Med tillbehöret TSG
temperaturgivare på kabel utökas området till -30°C–100°C.

4G/GSM

Ström - och statusindikering, larmläge

Trådlös anslutning
av tillbehör

433 MHz FSK

Avstånd huvudenhet
och extraenhet/tillbehör
Trådlösa tillbehör

–

Upp till 25 meter		
Upp till 4 st extraenheter
Upp till 6 st larmsensorer
Upp till 2 st fjärrkontroller

Mobilapp

–

iOS och Android

Språk

Svenska och engelska

Storlek (L x B x D)
Vikt

125x60x36 mm (exkl. strömkontakt)
195 g

170 g

App för hantering och inställningar:

YOYOPower SMS

YOYOPower 4G® tillverkas och levereras av Yoyomotion AB.
Yoyomotion är ett svenskt företag som utvecklar, importerar och distribuerar
innovativa produkter inom områdena mobilitet, kommunikation och elektronik.
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