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Viedā māja

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



Šī ierīce paredzēta elektroierīču attālinātai 
vadībai un enerģijas patēriņa mērīšanai. 
Ierīce darbojas ar pastāvīgu tīkla barošanas 
pieslēgumu un komunicē ar bāzes staciju 
attālināti.

VIEDĀ ROZETE DROŠĪBA

- Ierīce paredzēta lietošanai iekštelpās.
- Pasargājiet ierīci no mitruma. 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.

Automātiska atslēgšanās, sasniedzot 16,5 A slodzes slieksni!



VIEDĀS ROZETES PIELIETOJUMS SPECIFIKĀCIJA

Komunikācijas specifikācija
- Frekvence: 868,3 MHz
- Protokols: IST-RF
- Uztveršanas rādiuss: iekštelpās 30 m

Pieslēguma vietas un barošana
- Tīkla spriegums  230 VAC, 50 Hz
- Maksimālais enerģijas patēriņš: 0,7 W
- Maksimālā slodzes strāva: 16 A
- Maksimālā slodzes jauda: 3680 W
- Automātiska atslēgšanās, sasniedzot
 16,5 A  slodzes slieksni

Izmēri
- garums: 103 mm - platums: 62 mm - biezums: 85 mm

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

Uzglabājot ierīci
- temperatūra: -20 °C līdz 60 °C
- relatīvais mitrums: mazāk par 95%

Enerģijas mērīšanas funkcija
- patērētā elektroenerģija (kWh)
- momentānā jauda (W)
- strāva (A)
- spriegums (V)
- frekvence (Hz)

Viedā rozete

Kontaktligzda
Elektroierīce

Elektroierīces
pieslēgvieta



UZSTĀDĪŠANAUZSTĀDĪŠANA

Balts (deg pastāvīgi): ierīce
ir ieslēgta, bet relejs atslēgts
Zaļš (deg pastāvīgi): ierīce 
un relejs ir ieslēgti
Zils (mirgo): ierīce mēģina izveidot
savienojumu ar bāzes staciju

Indikators

Ieslēgšanas/ izslēgšanas
poga

Pirmreizējā uzstādīšana Elektrum "Viedā māja" sistēmai
Pirms viedās rozetes uzstādīšanas nepieciešams izpildīt ar bāzes stacijas uzstādīšanu
saistītās darbības elektrumviedamaja.lv. Kad prasītie soļi ir izpildīti: 
1. Pievienojiet ierīci pie barošanas. Atrasto ierīču logā parādās jauna ierīce.
2. Ierīces aizmugurē redzams tās identifikators, tas redzams arī reģistrācijas logā pie
     katras ierīces. 
3. Pieslēdziet vēlamo elektoierīci viedajai rozetei, pārliecinieties, vai vadi ir korekti 
     savienoti ar ierīci, kas tiks vadīta.

Papildu uzstādīšana (jau esošam Elektrum "Viedā māja" sistēmas komplektam)
Savā Elektrum "Viedā māja" kontā (elektrumviedamaja.lv), atveriet sadaļu “Mājas
uzstādījumi”, izvēlieties “Ierīces” un “Pievienot ierīces”. Tālāk izpildiet 1.- 3. soļus,
kas aprakstīti augstāk.

Ierīces identifikators atrodas
korpusa aizmugures daļāXXXX


