AL-KO Gardentech inleder samarbete med online specialist IFTTT
Next level: ”Gardening” är nu ännu smartare
AL-KO Gardentech är alltid i framkant när det gäller banbrytande idéer. Smart Garden leverantören tar nu ytterligare ett steg
med lanseringen av samarbetet med IFTTT, ett företag som specialiserat sig på att ansluta enheter via en moln-baserad
plattform.

Skräddarsydda anslutningsmöjligheter för smart garden trädgårdsmaskiner
Med IFTTT-funktionerna är det lekande lätt att hantera ditt helt eget personliga smarthome. Konceptet bakom denna
plattform är ett nätverk med hundratals webbtjänster och smarta enheter under mottot “Every thing works better together”.
Från januari 2020 hittar kunderna den gratis IFTTT-tjänsten "AL-KO Smart Garden" på länken
IFTTT.com/alko_smart_garden, som ger möjligheter att skapa automatiserade rutiner som inkluderar trädgårdsmaskiner
med bara några klick. Smart Connected robotgräsklippare AL-KO Robolinho® 500 W och 1150 W och solo av AL-KO
robotgräsklippare Robolinho® 700 W, 1200 W och 2000 W kan styras och automatiseras med IFTTT-rutiner. Det finns två
sätt att ansluta Robolinho® till andra webbtjänster och enheter:
a)

Om Robolinho® tar emot en signal (”trigger”) från en annan webbtjänst eller enhet, utlöser den en anpassad åtgärd
på Robolinho® (f.eks. start Robolinho®).

b)

När Robolinho® når ett användarspecifikt tillstånd (t.ex. Robolinho® återvänder till laddstationen) utlöser detta en
anpassad åtgärd från en annan webbtjänst eller enhet enhet.

AL-KO Smart Garden – en tjänst, många möjligheter
Tack vare IFTTT-konceptet är det möjligt att definiera olika scenarier. Till exempel kan Robolinho® ställas in för att sluta
klippa när det blir mörkt. För detta ändamål kan en IFTTT-rutin skapas för att säkerställa att Robolinho® reagerar på
"solnedgång" -händelsen som överförs från en IFTTT-vädertjänst i slutet av dagen (och kör tillbaka till laddstationen och
slutar klippa). Du kan också skapa en IFTTT-rutin som automatiskt stoppar bevattningssystemet från en annan IFTTTkompatibel tillverkare när Robolinho® startar.
IFTTT är gratis för slutanvändare och ansluter flera webbtjänster med smarta enheter i en moln-baserad plattform. Det
kräver ingen ytterligare hårdvara, bara en Wi-Fi-anslutning. I framtiden kommer AL-KO Gardentech att fortsätta utveckla
IFTTT Smart Garden Services och gradvis integrera ytterligare enheter och tjänster.

Januari 2020 / AL-KO Ginge A/S

Sida 1 av 1

