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Használati útmutató 
 

SMARTWISE Zigbee relékhez  

 

 

 

 

Fázis- és nulla vezetékkel működő relék (egy és két áramkörös): 

  

Csak fázisvezetékkel működő relék (egy és két áramkörös): 
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A Zigbee relék áttekintése 
 

  

Burkolat alatti Zigbee 
állapot LED (kék) 

Vezetékek bekötési helye 

Rejtett mikro-kapcsoló  
(PIN-tűvel megnyomható, nem tartozék) 

(rövid megnyomás): 1. áramkör KI/BE kapcsolása 
(kb. 5 másodperces nyomva tartás): Zigbee párosítás 

Villamossági szekrény 
DIN-sín adapter 
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Bekötési rajzok 
 

SmartWise Zigbee 230V relé egy áramkörös, kapcsolóbemenettel  

 

Kapcsoló nélkül: 

 

Egy kapcsolóval: 

 

Alternatív kapcsolókkal:  

  



 

© 2018-2020 MarketCom Kft. Minden jog fenntartva.  4. oldal 

SmartWise Zigbee 230V relé egy áramkörös, kapcsolóbemenettel  

 
Kapcsoló nélkül: 

 

A két áramkörhöz egy csillárkapcsolóval vagy két külön egy áramkörös kapcsolóval: 

  

Dupla alternatív kapcsolókkal, vagy két külön egy gombos alternatív kapcsoló párral:  
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SmartWise Zigbee 230V relé egy áramkörös, csak fázissal működő, 
kapcsolóbemenettel 

 

Kapcsoló nélkül: 

 

Egy kapcsolóval: 

 

Alternatív kapcsolókkal:  
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SmartWise Zigbee 230V relé két áramkörös, csak fázissal működő, kapcsolóbemenettel 

 

Kapcsoló nélkül: 

 

Egy kapcsolóval: 

 

Alternatív kapcsolókkal:  
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Zigbee relék beüzemelése 
 

Az okosrelék telepítése a villanyszerelés terén való jártasságot igényel. Ha ezzel nem 
rendelkezel, bízd a szerelést szakemberre! 

1. Beszerelés előtt áramtalanítsd a feszültség alatt levő vezetéket és a szerelés 
megkezdése előtt fázisceruza használatával bizonyosodj meg arról, hogy a 
fázisvezeték nincs feszültség alatt! 
 

2. Kösd be a relét az előző fejezetben található kapcsolási rajzoknak megfelelően. A Zigbee relé 
csavaros csatlakozókapcsokkal van szerelve. A vezetékek beillesztése előtt 
csavarhúzóval lazítsd ki a vezetékeket rögzítő csavarokat, majd a vezetékek beillesztés 
után alaposan húzd meg a csavarokat! 
 
Mivel a SmartWise Zigbee relék kapcsolhatóak fali kapcsolóról is, beszerelheted egy 
hagyományos fali kapcsoló mögé a fali aljzatba is. 
 
A relékhez járó, a relére felpattintható 
DIN-sín tartóval villamossági szekrénybe 
is beépítheted őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Amint áram alá helyezted a relét, ha fali kapcsoló(k) is rá van(nak) kötve a 
kapcsolóbemenet(ek)re (ez opcionális), akkor már kapcsolhatod is a relét a fali kapcsolóval. 
 

4. A Zigbee átjáróval való párosításhoz nyomd meg egy PIN-tűvel, tűvel vagy gemkapoccsal a 
relé előlapon levő apró lyukban levő mikrokapcsolót, azt kb. 5 másodpercig nyomva tartva. 
Amint a burkolat alatt levő kék színű Zigbee állapot LED villogni kezd, kezdheted a párosítást.  
 

5. A párosítás további lépéseit a Zigbee átjáró leírásában találod meg.  
 
Megjegyzés: a SmartWise relé kompatibilis a Sonoff és a SmartWise Zigbee átjáróival és Tuya 
Zigbee átjárókkal is. 


