
Εισαγωγή

Συμμόρφωση προϊόντος

Επαφές

Διαδικασία σύζευξης

Διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ασφάλεια

Το έξυπνο ρελέ SR600 είναι μία ασύρματη συσκευή σχεδιασμένη 
για λειτουργία σε ηλεκτρικό κουτί σύνδεσης, σε ηλεκτρικό πίνακα 
τοίχου ή οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη ελέγχου ενός δέκτη με 
μέγιστο φορτίο 16 A. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με 
την πύλη διαδικτύου UGE600 (αγοράζεται ξεχωριστά), καθώς ο 
προγραμματισμός του ρελέ γίνεται μέσω της εφαρμογής Salus Smart 
Home. Η πύλη διαδικτύου UGE600 επιτρέπει επίσης την επικοινωνία 
με άλλα προϊόντα του συστήματος Trinnity Smart Home με τη χρήση 
της εφαρμογής Salus Smart Home.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες 
σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/EE (RED) και 2011/65/EE. 
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη 
ακόλουθη διεύθυνση: www.saluslegal.com.  
         2405-2480 MHz; < 14 dBm

Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της εν 
λόγω χώρας και της ΕΕ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με 
τον σκοπό που προορίζεται, διατηρώντας τη σε στεγνό περιβάλλον. 
Το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Η εγκατάσταση 
πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες της εν λόγω χώρας και της ΕΕ. Η λανθασμένη 
εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα 
μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες.

Αφού συνδέσετε τη λυχνία LED  
θα αρχίσει να αναβοσβήνει 3 
φορές διαδοχικά το κόκκινο 

υποδεικνύοντας τη λειτουργία 
σύζευξης.

COM / NO Ψυχρές επαφές εξόδου

L, N Τροφοδοσία 230 V AC

S1/S2 Επαφές ελέγχου εισόδου

Volt Free /

3. 

Volt Free /

Volt Free /

1. 2. 

Optional
Volt Free /

230V

4. 

SALUS Smart Home
Pobierz z

1 2

Smart relay 
Μοντέλο: SR600

Εγχειρίδιο χρήστη

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ SALUS CONTROLS:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Rolna 4,
43-262 Kobielice,
Πολωνία

Εισαγωγέας: 
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom

www.salus-controls.eu
Η SALUS Controls αποτελεί μέρος της Computime Group Limited.

Σύμφωνα με την πολιτική ανάπτυξης προϊόντων, η SALUS Controls plc 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές, το σχέδιο και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων που παρουσιάζονται 
στο παρόν εγχειρίδιο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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Ένδειξη διόδου LED

Επαφές S1 και S2
Λειτουργία πλήκτρου

Αποσύνδεση συσκευής
Περιγραφή LED

Αυτόματη σύνδεση στο δίκτυο Η δίοδος LED αναβοσβήνει σε κόκκινο

Εκκίνηση διαδικασίας σύζευξης με το 
πάτημα του πλήκτρου

Κόκκινο + Πράσινο LED ανάβει για 1 
δευτερόλεπτο και στη συνέχεια το κόκκινο 
LED αρχίζει να αναβοσβήνει

Το ρελέ της συσκευής είναι 
ενεργοποιημένο χωρίς σύνδεση στο δίκτυο Πράσινο LED ενεργό

Το ρελέ της συσκευής είναι 
απενεργοποιημένο και συνδεδεμένο 
στο δίκτυο

Κόκκινο LED ενεργό

Το ρελέ της συσκευής είναι 
απενεργοποιημένο χωρίς σύνδεση 
στο δίκτυο

Αναβοσβήνει το κόκκινο LED

Το ρελέ της συσκευής είναι 
ενεργοποιημένο χωρίς σύνδεση στο δίκτυο

Αναβοσβήνει διαδοχικά το κόκκινο  
και πράσινο LED

Διαδικασία αναγνώρισης συσκευής Το πράσινο LED αναβοσβήνει για 10 λεπτά

Επιλογή Περιγραφή

1. Καμία λειτουργία Οι επαφές S1 / S2 είναι ανενεργές (ενεργοποίηση 
ρελέ COM / NO μόνο με τη χρήση της εφαρμογής)

2. Μονοσταθής 
διακόπτης

Το βραχυκύκλωμα των επαφών S1 και S2 θα 
ενεργοποιήσει τις επαφές COM/NO (κλείσιμο)

3.  Δισταθής 
διακόπτης

Το σύντομο βραχυκύκλωμα των επαφών S1/S2 
προκαλεί την αλλαγή της κατάστασης του ρελέ 
(π.χ. έλεγχος φωτισμού)

4. Το κλείσιμο / 
άνοιγμα

των επαφών S1/S2 δεν επηρεάζει τη λειτουργία 
του ρελέ. Ενεργοποίηση ρελέ COM / NO μόνο με 
τη χρήση της εφαρμογής

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης της συσκευής, πιέστε 
σύντομα το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήνει 
διαδοχικά 3 φορές.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, πιέστε και κρατήστε πα-
τημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.

Για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο, έως ότου η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβή-
νει σε κόκκινο (έως 15 δευτερόλεπτα).
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Ακολουθήστε τις οδηγίες που 

εμφανίζονται στην οθόνη 
για να ολοκληρώσετε τη 

διαμόρφωση.

Διαδοχικό αναβόσβημα


