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Az eszköz áttekintése 
 

 
SmartWise 5V-32V egy áramkörös vezérlés, Zigbee + RF verzió 
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SmartWise 5V-32V két áramkörös vezérlés, Zigbee + RF verzió 
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Az okosvezérlés beszerelése 
 

A beszerelés menete 

 
A SmartWise kapcsolórelé telepítése a villanyszerelés terén való jártasságot igényel. Ha 
ezzel nem rendelkezel, bízd a szerelést szakemberre! 

1. Relé tápfeszültség bekötése 
 
A SmartWise 5V-32V WiFi-s okosrelék (mind az 1, 2 és a 4 áramkörös kivitel esetén) a relé 
működéséhez szükséges tápfeszültség független a vezérelt áramkörtől, ez csak a relé 
működéséhez szükséges energiát biztosítja. 
 
A relé bekötése terén 2 alternatív bekötési mód közül választhatsz: 
 
a) 5V-os szabványos USB táppal és microUSB vezetékkel való bekötés 
 
Ehhez az okosvezérlést egy 5V-os szabványos 250mA-es USB táp és egy microUSB 
tápkábel segítségével (egyik sem a termék tartozéka) kösd be az elektromos hálózatba, 
egy 230V-os konnektorba. 
 
b) 7V-32V közötti AC / DC bekötés 

A relé tápfeszültségét biztosíthatod – pl. a vezérelt kapunyitó motorban vagy más 
eszközben elérhető 7V és 32V közötti 500mA-es egyen- vagy váltóárammal is a (leírás 
elején található ábrán) „7V-32V AC/DC relé táp bemenet” néven jelölt kétpólusú bekötési 
helyen. 

2. Vezérelt áramkör bekötése 

A vezérelt áramkör független a már bekötött relé tápfeszültségtől. Létrehozhatsz vele 
feszültségmentes, ún. szárazkontakt kapcsolást is (pl. a legtöbb garázskapu- vagy 
kertkapunyitó motor vezérlésénél, vagy kapcsolhatsz AC 250V-ig vagy DC 30V-is vele 
feszültség alatti áramkört is. 

Vezérelhetsz tehát alacsony feszültségű motorokat vagy PC tápot éppúgy, mint 230V-os 
fogyasztókat. 
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„NO” és „NC” típusú vezérléseket is beköthetsz vele: 

A relének három kimenete van:  

 a „COM”, a bemenet, avagy az NC és az NO esetén közös pólus, 
 az „NO”, azaz „Normally Open” = "Alaphelyzetben nyitott" és  
 az „NC”, azaz „Normally Closed” = "Alaphelyzetben zárt".  

 

NO és COM bekötése esetén: az áramkör alapértelmezésben nyitva van, és a relé kapcsolásakor a 
COM (közös) és az NO pólus közötti áramkör záródik. 

NC és COM bekötése esetén: az áramkör alapértelmezésben zárva van (feszültség alatt van), és a 
relé kapcsolásakor szakad meg az áramkör. (Ez a bekötés használatos például olyan elektromos 
kapunyitók esetén, ahol a kapu az áramkör megszakadásakor nyílik.)  

 

Üzemmód beállítása 

 

A SmartWise 5V-32V reléken a relé alaplapján levő fizikai gombbal állítható be a relé 
üzemmódja: 

 normál üzemmód 
 impulzuskapcsolás üzemmód = 1 másodpercre kapcsol csak a relé 
 interlock / reteszelő üzemmód (a 2 és a 4 áramkörös kivitel esetén csak) = a relé 

egyik áramkörének bekapcsolásakor a többi áramkör kikapcsol, egyszerre csak egy 
áramkör lehet kapcsolva. Ez pl. motorvezérlés esetén fontos, ahol ellenkező 
irányokba való egyszerre történő kapcsolás a motor meghibásodásához vezet. 

 

Az egyes üzemmódok között a „Az eszköz áttekintése” részben levő ábrán „üzemmód 
kapcsoló / váltó gomb”-ként jelölt gombbal lehet váltani. 

 

Tipp: Kapunyitó motorhoz való bekötés esetén jellemzően impulzuskapcsolás üzemmódra van szükség. 
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Példák bekötésekre: 

Egy áramkörös relé verzió esetén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Két áramkörös relé verzió esetén – motorvezérlés – INTERLOCK (reteszelő) üzemmódban: 
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Négy áramkörös relé verzió esetén: 
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Párosítás app-pal / Zigbee átjáróval 
 

A Zigbee + RF relé tesztelten kompatibilis az eWeLink-es Sonoff Zigbee Bridge átjáróval, a SmartWise 
Zigbee Bridge Pro átjáróval, valamint Tuya Zigbee átjárókkal is. 

 

A velük való párosítás menetét a Zigbee átjáró leírásában találod. 

 

RF távirányító párosítása 

 
A reléhez összesen 14 RF távirányító és RF kapcsoló párosítható. A párosítást áramkörönként kell a 
két áramkörre elvégezni: 

1. A SmartWise relén nyomd meg és tartsd nyomva a párosítandó csatornának (az 1. vagy a 2.)  
a KI/BE kapcsoló gombját kb. 3-4 másodpercig, amíg a kék színű LED nem kezd el égni.  
 

2. Ekkor nyomd meg a párosítandó Sonoff RF távirányítón vagy SmartWise RF kapcsolón a 
párosítandó gombot. 
 

3. A párosítás kész. Az RF távirányítóval már kapcsolhatod a párosított áramkört. 
 

4. Folytathatod a párosítást a másik áramkörrel és egy RF távirányító / RF kapcsoló másik 
gombjával vagy egy másik távirányítóval az 1.-3. pontokban leírt módon. 
 
 

RF távirányító párosításának megszüntetése 
 

SmartWise 5V-32V két áramkörös vezérlés, WiFi + RF verzió esetén: 

 

A párosításhoz hasonlóan az RF távirányítók párosításának megszüntetése is a két áramkörre külön-
külön végezhető el.  

Ehhez a SmartWise relén nyomd meg és tartsd nyomva a párosítandó csatornának (az 1. vagy a 2.)  
a KI/BE kapcsoló gombját kb. 15 másodpercig. A kék színű LED 3-4 másodperc után égni kezd, majd az 
5.-7. másodperc környékén villogni kezd a WiFi párosítási üzemmódot mutató piros LED is. Tartsd a 
gombot még tovább nyomva. Kb. 15 másodperc után a kék LED elalszik, ekkor törlődött a korábban 
párosított minden RF eszköz azonosítója. 


