РЕЛЕ С WIFI SMART ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 4 КАНАЛА
С това реле може да управлявате дистанционно /отдалечено/ през Вашия смартфон до четири различни вериги.
Единственото условие е да имате наличен интернет.
Релето се захранва с 220V AC, a изходните вериги са 4 релета, всяко с по един превключващ контакт. Чрез софтуера
инсталиран в телефона Ви, Вие можете да следите състоянието на всеки един канал, както и да го активирате и
деактивирате. Чрез същото приложение можете да изработвате различни режими на работа и по този начин да
програмирате модула да работи автономно според зададените от Вас параметри.
Има множество приложения за Android и IOS, които могат да се използват за комуникация и програмиране на модула,
но ние препоръчваме eWeLink, поради много сполучливия интерфейс и наличието на версия на български език.
Представяне на продукта:
1.Управление и програмиране: WIFI от мобилен телефон, през GSM мрежа от мобилен телефон и ръчно управление.
2.Предаване: WIFI комуникация, поддръжка на мобилен телефон 2G, 3G, 4G управление на мрежовия сигнал
едновременно.
3.Контролируема верига: AC 86-265V захранване, 4-канален пасивен изходен контрол; изходът се използва като
механичен превключвател.
Параметри:
Работно напрежение: AC 86-265V
Изходен максимален токза управление: 10A
Максмиален допустим товар на всеки канал: 2000W
Изход: 4 релейни изхода (10A/250VAC; 10A/30VDC)
Терминална платформа: Android / IOS
Работна температура: 0 ~ 60оС
Размери: 80х100х28мм
Свързване вход:
Фазата се подава на извод L
Нулата от мрежата се подава на - N
Свързване изход:
(NO, COM, NC) контролен изходен интерфейс с превключващ контакт;
Характеристика:
Модула може да се програмира в 3 основни режима на работа:
Програмирания режим няма да се промени дори след изключване на захранващото напрежение
1. Режим Включване след натискане на клавиш и изключване след повторно натискане на клавиш
2. Режим Включване: натиснете клавиш и след това отпуснете, релето ще бъде включено и ще се изключи след 1s
3.Self-lock режим: когато се включи един канал всички други минават в изключено състояние;
За да изберете режима, натиснете клавиша MODE на модула, индикаторната лампа ще мига 1 път за първи режим, 2
пъти за втори режи и 3 пъти за трети режим. След като видите броя мигвания, който отговаря на необходимия Ви
режим, отпускате бутон MODE и режима се запаметява автоматично.
За да свържете Вашия телефон с модула трябва в стартираното приложение да натиснете бутон за добавяне на
устройство, натискате бутон "бързо сдвояване", след това избирате името на безжичната мрежа, към която желаете
да свържете устройството и въвеждате паролата на мрежата. След потвърждаването и в рамките на 3 мин софтуера
започва да търси устройство за сдвояване и конфигуриране. На модула натискате едновременно бутони MODE и S4
докато диода не започне да мнига бързо. Устройството е влязло в режим на сдвояване и до няколко секунди трябва
да стане видимо на телефона. След което го маркирате, задавате му име и вече може да го управлявате и
програмирате от всяка точка на света.
Максмиалния допустим товар на всеки канал е 2000W.

