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VIEDAIS MULTISLĒDZIS SPECIFIKĀCIJA UN DROŠĪBA

Komunikācijas specifikācija
- Frekvence: 868 MHz
- Protokols: IST-RF
- Uztveršanas rādiuss: iekštelpās 30m

Pieslēguma vietas un barošana
- 4 vadāmas izejas (P1-P4) 
- 2 iebūvēti releji (S1 un S2) 
- Ligzda vadu ekranēsanai 
- Barošanas ieeja (DC 12-24V)
- Strāvas patēriņš: 0.9 W (bez papildierīcēm)

Izmēri
- Garums: 90 mm - Platums: 53 mm - Biezums: 65 mm

Ārējās vides ietekme
Lietošanas laikā 
- Temperatūra: 0° C līdz 40° C
- Relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

- Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās
- Pasargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var
   izraisīt tās bojājumus.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču
   ekspluatācijas laiku un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci. Tādā veidā tiek apdraudēta Jūsu veselība un garantijas
   remonts vairs nav spēkā. Korpusa iekšpusē nav nevienas detaļas, kuru spētu
   nomainīt vai salabot lietotājs.

Šī iekārta paredzēta 6 neatkarīgu iekārtu vai
elektrisko ķēžu vadībai. Tai ir divi iebūvēti
spēka releji un četras vadāmas izejas.
Multislēdža komunikācija notiek caur
bāzes staciju.

Pamata komplektācijā ir iekārta bez
barošanas avota. To iespējams
iegādāties atsevišķi.

Uzglabājot ierīci
- Temperatūra: -30° C līdz 70° C
- Relatīvais mitrums: mazāk kā 95%



UZSTĀDĪŠANA PIESLĒGUMA VIETAS UN TO ELEKTRISKĀS SHĒMAS

Pirmreizējā uzstādīšana istabai siltuma kontroles sistēmā
Pirms multislēdža uzstādīšanas nepieciešams izpildīt ar bāzes stacijas uzstādīšanu
saistītās darbības elektrumviedamaja.lv. Kad prasītie soļi ir izpildīti: 
1. Pievienojiet vēlamās iekārtas vai elektriskās ķēdes pie izejām (S1, S2, P1-P4)
2. Pievienojiet multislēdzim barošanu.
3. Multislēdža priekšpusē redzams tā identifikātors, tas redzams arī reģistrācijas logā pie
katras iekārtas izejas. Izmantojot to, atzīmē, kura telpa ir pieslēgta pie kādas no izejām.

Papildus uzstādīšana (jau esošam Istabai siltuma kontroles komplektam)
Savā Elektrum Viedā māja kontā (elektrumviedamaja.lv), atveriet sadaļu “uzstādījumi”, 
izvēlieties “iekārtas” un “pievienot iekārtu”. 
Tālāk izpildiet 1.- 3. soļus, kas aprakstīti augstāk.

Multislēdža uzstādīšana attālinātai kontrolei, izmantojot API
Šādā gadījumā jābūt uzstādītai istabai bāzes stacijai, bet nav nepieciešams atvērt
Viedā māja web aplikāciju. 
Nepieciešams:
1. Pievienojiet vēlamās iekārtas vai elektriskās ķēdes pie izejām (S1, S2, P1-P4) 
2. Pievienojiet multislēdzim barošanu.
3. Sazināties ar atbalsta dienestu par API piekļuves atslēgas piešķiršanu un
    lietošanas dokumentācijas saņemšanu.

Releju izejasSpēka izejasBarošanas ieeja



MULTISLĒDŽA PIELIETOJUMS

Iekārta paredzēta elektrisko grīdu, spuldžu, ventilatoru, vārstu piedziņu u.c. sadzīves
iekārtu attālinātai vadībai. Korpuss paredzēts piestiprināšanai pie elektrosadales
standarta DIN sliedes.

Piemērs elektrības rozešu vadībai 
Izmantojot divus multislēdža iebūvētos relejus un vienu ārējo releju.

VIEDĀ MULTISLĒDŽA PIELIETOJUMS

Piemērs radiatoru vadībai

Piemēros apskatītie varianti var tikt kombinēti kopā, kā arī papildināti ar dažādu
citu elektroierīču vadību


