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Інструкція з експлуатації 

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

ДИСТРИБ’ЮТОР SALUS CONTROLS: 
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
Rolna 4, 
43-262 Kobielice, 
Polonia

www.salus-controls.eu
SALUS Controls є частиною Computime Group Limited

Згідно з політикою розвитку продуктів, SALUS Controls PLC обумовлює собі право до зміни 
специфікації, дизайну, а також матеріалів зазначених у цій інструкції, використаних для 
продукції, без попередження.

Виконавче реле - це перемикаючий реле, яке дозволяє включати 
або виключати різні електричні прилади потужністю до 3500 Вт 
(16 А при 220 В). Реле можна встановити в монтажну коробку, 
або окремо. Пристрій використовуйте разом з універсальним 
інтернет-шлюзом (UGE600 - продається окремо!) І додатком 
для розумного будинку - SALUS Smart Home. Інтернет шлюз 
забезпечує безперебійний зв’язок між усіма елементами 
системи iT600 Smart Home.

Компанія SALUS Controls інформує, що дане обладнання 
відповідає Директивам ЄС діє до: 2014/53 / EC (RED), 2011/65 / 
EC. Повну інформацію щодо Декларації відповідності знайдете на 
нашому сайті: www.saluslegal.com
         2405-2480MHz; <14dBm

        Використовуйте обладнання відповідно до інструкції. Користуйтеся   
        лише всередині приміщень. Цей пристрій має встановлюватися                
        кваліфікованим фахівцем. Встановлення пристрою має відповідати  
        інструкції, нормам і правилам, що діють у місті, країні або державі,   
        де воно здійснюється.

Як тільки під’єднайте 
реле, світлодіод на ньому 

засвітиться червоним 
світлом, це означає, що 

реле готове до з’єднання

COM Загальний безпотенційний

NO Нормально відкритий

L Живлення 230 V

N Живлення 230 V

S1/S2 Клеми для зовнішнього перемикача
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LED індикація 

Клеми S1 і S2
Функції кнопок

Видалення пристрою з програми 

Опис LED
Автоматичне підключення до 
мережі Блимаючий червоний світлодіод

Підключення до мережі за 
допомогою кнопки

Червоний + зелений світлодіоди 
світяться на 1 сек., потім 
червоний зачне блимати.

Реле підключено до Інтернету  
і включено Світиться зелений індикатор

Реле не підключено до Інтернету 
і включено Світиться червоний світлодіод

Реле підключено до Інтернету і 
виключено Блимає червоний світлодіод

Реле не підключено до інтернету 
і виключено

Поперемінно блимає червоним 
і зеленим

Ідентифікація Зелений світлодіод блимає 
протягом 10 хвилин 

Функція Опис

1. Немає функції Клеми S1 / S2 неактивні (Перемикання реле 
NO / COM тільки за допомогою програми).

2. Моностабільний 
перемикач

Замикання і розмикання клем S1 / S2 
розмикає або замикає ланцюг вихідного 
реле NO / COM.

3. Бістабільний 
перемикач

Коротке замикання клем S1 / S2 змінює стан 
вихідного реле NO / COM

4. Розмикання та 
змикання 

Замикання / розмикання клем S1 /
S2 не впливає на роботу вихідного
реле

Натисніть короткочасно кнопку, щоб ідентифікувати пристрій. 

Натисніть і утримуйте 3 сек., щоб увійти в режим з’єднання.

Щоб скинути пристрій до заводських налаштувань, натискайте 
кнопку до того, як червоний світлодіод не перестане блимати 
(макс. 15 сек.) 
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10Дотримуйтесь інструкцій 
на екрані, щоб завершити 

процес установки пристрою.


