
Úvod: Smart relé (SR600) je spínací relé produkt, 
ktorý je možné použiť k zapnutiu alebo vypnutiu 
zariadenia do max. zaťaženia 16A. Môže byť 
umiestnený vo vnútri elektro-inštalačej krabice 
alebo inštalovaný s držiakom priamo na stenu. 
Tento produkt musí byť použitý s Univerzálnou 
bránou UGE600 (predáva sa samostatne). 
Univerzálna brána umožňuje komunikáciu s 
ďalšími výrobkami Salus Smart Home pomocou 
aplikácie SALUS Smart Home.
Zhoda výrobku: Tento produkt spĺňa základné 
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 
2014/53 / EU (RED) a 2011/65 / EU. Úplné znenie 
prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 
internetovej adrese: www.saluslegal.com.   
        2405-2480MHz; <14dBm

         

Návod

Smart relé SR600

SALUS Controls is a member
of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve 
the right to change specification, design and materials of products listed in this 
brochure without prior notice.

Issue Date: September 2017 V002

For PDF Installation guide please go to 
www.salus-manuals.com

Head Office:
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley S75 3SP, UK.
T: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com 

Schéma zapojenia

Akonáhle LED dióda 
svieti načerveno, je 
aktívny režim párovania.

              Bezpečnostné informácie: 
Iba pre interiérové použitie. Udržujte 
prístroj úplne suchý. Tento výrobok musí 
byť nainštalovaný oprávnenou osobou 
a v súlade so všetkými národnými 
a EU predpismi. Nedodržanie príslušných 
noriem by mohlo viesť  k stíhaniu.

Svorky 
Režim párovania

COM Vstupná svorka COM

NO Switch terminal

L Napájanie 230V

N Napájanie 230V

S1/S2 Vstupný kontakt - spínaný
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Postupujte podľa 
pokynov na obrazovke.

SK: technik@salus-controls.sk
tel: +421 903 451 848
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 Svorky S1&S2

Funkcia tlačidla

Odobratie zariadenia

Signalizácia LED

Voľba Popis

1. Žiadna funkcia S1 / S2 neaktívne (zopnutie svoriek COM / NO je 
ovládané pomocou aplikace)

2. Zapnutie a vypnutie 
    výstupu

Svorky COM / NO sú zopnuté, pokiaľ sú svorky 
S1 / S2 zopnuté

3. Reverzný výstup vhodný
pre osvetlenie 

Zopnutie svoriek S1 / S2 spôsobuje zapnutie 
alebo vypnutie (bi-stabilný kontakt)

4. Žiadne výstupné zariadenie Kontakt S1 / S2 je aktívny a funguje 
nezávisle na výstupe COM / NO. Zopnutie svoriek 
COM / NO je ovládané pomocou aplikácie

Popis LED

Pripojenie do siete automaticky ČERVENÁ LED dióda bliká

Pripojenie do siete pomocou 
stlačenia tlačidla

ČERVENÁ + ZELENÁ LED svieti po 
dobu 1s, potom bliká ČERVENÁ LED

Relé zariadenie je zapnuté s 
pripojením do siete

Zelená LED svieti

Relé zariadenie je vypnuté s 
pripojením do siete

ČERVENÁ LED svieti

Relé zariadenie je vypnuté 
bez pripojenia do siete

ČERVENÁ LED bliká

Relé zariadenie je zapnuté 
bez pripojenia do siete

ČERVENÁ a ZELENÁ LED bliká

Identifikácia Zelená LED bliká po dobu až 10 minút

Pre identifikáciu zariadenia, stlačte na krátku dobu tlačidlo.
Pre vstup do režimu párovania , stlačte a podržte tlačidlo na 3 
sekundy.
Pre obnovenie výrobných nastavení, stlačte a podržte tlačidlo, 
pokiaľ  LED dióda nezačne blikať načerveno (max. 15 s).




