Home in your hands

WiFi Relé - WiFi Relay
Typ S4H-RE-20
Návod k instalaci a obsluze
verze pro Smartphony a tablety s operačním systémem ANDROID

1.

Popis WiFi relé

WiFi relé RE-20 je člen rodiny Smart4house a je určeno k dálkovému spínání zátěží až do
6A/230VAC, prostřednictvím aplikace Smart4house ve vašem Smartphonu, nebo Tabletu.
Požadavky na sepnutí resp. vypnutí příslušného výstupního relé jsou přenášeny ze
Smartphonu/Tabletu na Cloud, odkud jsou prostřednictvím vašeho AP – AccessPoint a sítě
WiFi 802.11b/g/n v pásmu 2,4GHz předány do WiFi relé. Stejnou cestou pak odesílá WiFi relé
informace o provedení požadavku. WiFi relé je vybaveno dvojicí výstupních relé s přepínacími
kontakty. Stav výstupních relé je indikován svitem LED diod. Výstupní relé je možno
provozovat v režimu zapnuto/vypnuto, nebo generovat zapínací pulz s dobou trvání 1sec.
Přenášené informace jsou zabezpečeny šifrováním.
WiFi relé RE-20 je dodáváno ve verzi pro napájení 12-24VDC/0,25A, je určeno k montáži na
DIN lištu a je vybaveno externí anténou. Pokud by relé bylo umístěno v kovovém rozvaděči,
nebo v místě se zhoršeným WiFi signálem, je možno použít anténu s prodlužovacím kabelem a
vyšším ziskem ( není součástí dodávky).

2.

Návod k instalaci

WiFi relé RE-20 se nasazuje na standardní DIN lištu. Připojení napájecího napětí a kontaktů
výstupních relé je patrné ze štítku na boku relé. WiFi relé musí být umístěno v dosahu signálu
AP/routeru ( Access Point) se kterým bude komunikovat a na který bude nakonfigurováno.
Kvalitu signálu AP v místě budoucího umístění WiFi relé ověříte pomocí vašeho
Smartphonu/Tabletu na obrazovce pro nastavení WiFi komunikace.
WiFi relé by mělo být umístěno na přístupném místě pro snadné provedení inicializace,
v prostorách bez kondenzace vodních par s teplotou -25°C ÷ +50°C resp. -13°F ÷ 122°F
Ovládaná zařízení se připojují k WiFi relé pomocí šroubových svorek ve
svorkovnici. Připojování RE-20 smí provádět pouze osoba s příslušnou
kvalifikací za dodržení všech elektrotechnických norem a předpisů.
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Před připojením RE-20 k napájení je nutno připojit anténu k anténímu
konektoru.

Součástí WiFi relé je vysílač/přijímač WiFi signálu. S ohledem na tuto skutečnost by WiFi relé
nemělo být instalováno ve vzdálenosti menší než 20cm od dlouhodobého výskytu lidského těla.

2.1.

Připojení WiFi relé RE-20

WiFi relé RE-20

Zapojení kontaktů relé

Štítek zapojení

Napájecí napětí 12-24VDC se k RE-20 připojuje pomocí svorek X1 (-) a X2 (+)
Kontakty relé se zapojují do obvodu dle obrázku. Výstupní relé jsou vybavena přepínacím
kontaktem – NO značí, že kontakt je v klidovém stavu rozpojen. NC značí, že v klidovém stavu
je kontakt propojen.
Na anténní konektor RE-20 se našroubuje externí anténa, případně prodlužovací kabel antény.
Anténu je možno ponechat rovně, nebo sklopit o 90º
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3.

Uvedení WiFi relé do provozu

3.1.

Příprava SmartPhonu/Tabletu

Do vašeho přístroje si stáhněte bezplatnou aplikaci Smart4house z Google play pro přístroje
s OS ANDROID. Link k této aplikaci je uveden na www.smart4house.net/
Pozn.: Aplikace Smart4house je určena pouze pro smartphony s operačním systémem
ANDROID verze 4.0 a vyšším.

nebo použijte QR kód na obalu WiFi relé

Po úspěšné instalaci aplikace se mezi ikonami objeví ikona aplikace Smart4house
Kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do aplikace.
Pro nastavení WiFi relé budete potřebovat MAC adresu WiFi relé, kterou naleznete na štítku na
boku WiFi relé označenou jako Device MAC ( dvanáctimístná kombinace čísel a písmen ), dále
jméno vaší domácí sítě ( SSID ) a heslo k vaší WiFi síti.
Pozn. : SSID – ( Service Set IDentifier ) je jedinečný identifikátor každé bezdrátové WiFi
počítačové sítě

Štítek na boku RE-20.
MAC adresa je zde zvýrazněna červeně.
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3.2.

Přidání WiFi relé v aplikaci Smart4house s operačním systémem ANDROID

Spusťte aplikaci

a dále postupujte v aplikaci podle následujících instrukcí:

3.2.a. Pro zobrazení hlavního menu klikněte na položku Menu
v horní liště aplikace.
Pozn.: Pokud jsou k aplikaci již některá zařízení z rodiny
Smart4house přidána, zobrazí se jejich seznam.

3.2.b. Poté z menu vyberte položku Add device.

3.2.c. Do pole Device Name zadejte jméno vašeho WiFi relé.
Vhodné je volit pojmenování podle umístění (např. kotelna,
garáž), nebo podle ovládaného zařízení (vrata, čerpadlo, switch ).
Do pole MAC Address zadejte MAC adresu WiFi relé – viz. Čl.
3.1. a poté klikněte na tlačítko Save.
Pokud je WiFi relé již inicializováno a chcete ho přidat do dalšího
Smartphonu/tabletu, není nutno znovu provádět inicializaci WiFi.
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3.3.

Inicializace WiFi připojení

3.3.a. Pro prvotní inicializaci WiFi relé klikněte na pole s názvem
relé.
Pozn.: Pokud bylo WiFi relé již jednou inicializováno, lze změnu
provést viz.4.4

3.3.b. Vložte jméno vaší domácí sítě Network name ( SSID ) a
heslo k domácí wifi síti Password. Po vložení požadovaných
údajů pokračujte stiskem tlačítka NEXT STEP.

3.4.

Inicializace WiFi relé

Význam indikačních a ovládacích prvků na RE-20
1 - vícebarevná LED ( červená, oranžová, zelená ), její svit a barva indikuje
jednotlivé kroky při inicializaci relé a stav připojení WiFi relé za provozu.
2 - tlačítko Tl pro inicializaci WiFi relé

RE 1 - oranžová LED, indikuje sepnutí prvního relé – RE 1
RE 2 - oranžová LED, indikuje sepnutí druhého relé – RE 2

S4H-RE-20

5

V kroku 3.2 a 3.3 byla ve vašem Smartponu/tabletu připravena data pro nastavení komunikace
WiFi relé. V kroku 3.4. jsou tato data zapsána do WiFi relé.
Postup inicializace:
1.

Připojte anténu a zapněte napájení WiFi relé. 1-LED3 bude svítit oranžově.

2.
Stiskněte tlačítko Tl 2 na WiFi relé a držte jej cca 3 - 5 sekund, dokud se barva 1-LED
nezmění na červenou. Jakmile svítí 1-LED červeně, je možno uvolnit tlačítko. Svit této LED
signalizuje vytvoření AP režimu v relé (WiFi relé vytvořilo dočasnou WiFi síť s názvem
Smart4house). Trvání AP režimu je omezeno na 3 minuty, během této doby se musíte
Smartphonem/Tabletem připojit k dočasné síti Smart4house.

3.4.a. Stiskem tlačítla Next Step přejdete do obrazovky pro
dokončení inicializace.

3.
Po vytvoření AP režimu ve WiFi relé ( LED 3 svítí červeně ) opusťte aplikaci a přejděte
do obrazovky pro nastavení WiFi a připojte se vaším Smartphonem/Tabletem k síti
„Smart4house“.
4.

Nyní se vraťte zpět do aplikace Smart4house

3.4.b. Údaje pro inicializaci WiFi relé k vašemu AP/routeru
odešlete stiskem tlačítka Send to device.
Odeslání musí být provedeno v době, kdy svítí LED 3 na WiFi
relé červeně.
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5.
V případě úspěšného připojení Smartphonu/tabletu k WiFi relé se stálý svit 1-LED
červeně ukončí krátce po stisku tlačítka Send to device. Spojení WiFi relé s vaším
Smartphonem/tabletem ( přenos konfiguračních údajů ) je indikováno blikáním 1-LED červeně.
6.
Po nakonfigurování WiFi relé se relé snaží připojit přes váš AP na Cloud.
Připojování WiFi relé k vašemu AP je indikováno oranžovým svitem 1-LED. Spojení WiFi relé
s Cloudem je indikováno blikáním 1-LED oranžově.
7.
V případě úspěšného připojení WiFi relé k vašemu domácímu AP a následně do Cloudu
přejde 1-LED do trvalého zeleného svitu.
8.

Přístroj nyní můžete začít používat.

Pozn.: Po úspěšné inicializaci WiFi relé by měla zmizet dočasně vytvořená síť Smart4house a
váš Smartphone/Tablet by se měl automaticky přepojit na síť vašeho AP. Pokud toto
neproběhlo, proveďte přepojení na síť AP sami.
9.
Pro kontrolu funkce WiFi relé postupujte následovně: Po kliknutí na ikonu
se
dostanete na obrazovku se seznamem aktivních zařízení ( čidla, akční členy ). Kliknutím na
jednotlivé zařízení se dostanete do obrazovky „Detail“, ze které můžete ovládat jednotlivá
výstupní relé daného WiFi relé.
Sepnutí relé Re1 je indikováno svitem LED1 a sepnutí relé Re2 je indikováno svitem LED2.
V sepnutém stavu jsou spojeny svorky COM a NO, ve vypnutém stavu jsou spojeny COM a NC.

Svit tříbarevné 1-LED při inicializaci RE-20:
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4.

Používání aplikace Smart4house

4.1.

Detail WiFi relé, nastavování a aktivování výstupů

4.1.a. Pokud je WiFi relé iniciováno (inicializace potvrzena
notifikací a následnou změnou stavu) do zobrazení detailu WiFi
relé se lze dostat stiskem (krátkým) pole s odpovídajícím
zařízením

4.1.b. Z této obrazovky je možno relé ovládat. Tlačítko bez
podbarvení znamená, že relé je vypnuto – stav OFF. Zelené
podbarvení symbolu tlačítka informuje o aktuálním stavu –
Second relay ZAPNUTO – stav ON.
Symbol
vedle tlačítka 1: informuje o nastavení tohoto relé
do pulzního módu. Po stisku tlačítka je generován pulz délky 1
sec.
Stiskem záložky SETTINGS (vpravo nahoře) přejdete do
obrazovky 4.2.a. Settings
Stiskem záložky MESSAGE
HISTORY do zobrazení historie ovládání WiFi relé 4.3.a.
Tlačítkem 1: se ovládá relé RE1 viz.2.1
Tlačítkem 2: se ovládá relé RE2.
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4.2.

Settings

4.2.a. V této obrazovce můžete povolit ovládání druhého
výstupního relé, nebo navolit mód příslušného relé.
V Pulse mode generuje relé po stisku aktivačního tlačítka na
obrazovce CONTROL pulz délky 1 sec.
Aktivní záložka je vyznačena modrým podbarvením.
Pozn.: Přepnutí relé do pulzního modu je možno provést pouze
je-li toto relé vypnuto.
Na této obrazovce rovněž nastavujeme chování WiFi relé
v případě ztráty, resp. obnovení komunikace mezi Cloudem a
WiFi relé, nebo po výpadku napájení WiFi relé.
Zvolené nastavení uložte stiskem tlačítka Save settings

Pokud není přepínač keep status zapnutý (defaultní nastavení), dojde při ztrátě komunikace,
nebo výpadku napájení k rozepnutí obou relé (relé jsou uvedena do bezpečného stavu). Po
obnovení komunikace, nebo napájení zůstanou relé vypnutá.
Pokud je přepínač keep status zapnutý drží WiFi relé svá výstupní relé po dobu výpadku
komunikace v posledně navoleném stavu. Po obnovení napájení se relé automaticky přepnou
do navoleného stavu. Pokud by došlo k výpadku napájení WiFi relé, jsou obě relé uvedena do
výchozího klidového stavu bez ohledu na nastavení přepínače keep status. Po obnovení
napájení a následném obnovení komunikace se výstupní relé uvedou do zadaného stavu.
V případě, že dojde ke ztrátě komunikace mezi WiFi relé a Cloudem, objeví se na vašem
Smartphonu/Tabletu po cca 1 hod hlášení CHECK DEVICE. Po celou dobu se WiFi relé snaží o
obnovení komunikace. Pokud se budete v době, kdy není komunikace snažit o přepnutí
výstupních relé, budete upozorněni hlášením „Relay-Cloud connection is not valid“, nebo
„Communication to relay has been lost“, že se tento povel nemůže provést. Případně se objeví
hlášení Relay is not responding, které znamená, že relé neodeslalo na Cloud potvrzení o
změně stavu.
Pokud je zapnutý přepínač reconnect notification, budete informováni zasláním notifikace o
každém obnovení komunikace – i po krátkodobém výpadku.
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4.3.

Zobrazení historie spínání

4.3.a. V této obrazovce je možno zobrazit historii ovládání a
aktuální stav jednotlivých výstupů.
Je-li výstup v pulzním módu, je zobrazen čas vygenerování
pulzu.

4.4.

Editace WiFi relé

4.4.a. Pro editování údajů WiFi relé (název a MAC adresa)
nejprve vyvolejte MENU akcí dlouhým stiskem pole s příslušným
zařízením.
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4.4.b. Poté vyberte položku Edit.

4.4.c. Následně se zobrazí okno pro editování, pomocí kterého
je možné zadat a následně pomocí tlačítka Save uložit nové
údaje.
Uvedená MAC adresa je zde pouze ilustrativní

4.5 Rekonfigurace WiFi

4.5.a. Dlouhým stiskem pole s příslušným zařízením vyvolejte
menu akcí.

Poté vyberte položku Wifi Configuration. Dále postupujte podle
bodu 3.3
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5.

Zasílání e-mailů

Aplikace umožňuje odesílání zpráv o mimořádných událostech ( mimo pravidelné odesílání
zpráv ) na E-mail. Postup aktivace této služby je následující:
5.a. Z hlavního menu vyberte položku Email messaging.

5.b. Pokud chcete posílat zprávy na Email, vložte adresu do pole
Email adress, zaškrtněte Email Messaging, uložte stisknutím
Save.
V případě, že chcete E-mailovou adresu z cloudu odebrat,
stiskněte Remove email
Stisknutím tlačítka Remove email se dostanete na následující
obrazovku 5.c
Pozn.: Tlačítko volby zařízení Choose device se zobrazí pouze
v případě povolení volby Email Messaging
Stiskem tlačítka Choose device se dostanete do obrazovky se
seznamem používaných zařízení

5.c. Pro odebrání vašeho E-mailu z cloudu napište váš E-mail a
stiskněte tlačítko Remove. Na tuto E-mailovou adresu vám bude
doručena ověřovací zpráva pomocí které odstraníte vaši adresu
z cloudu.
Tento způsob odstranění adresy použijte v případě reinstalace
aplikace, nebo při výměně Smatrphonu/Tabletu. Pokud není
adresa z cloudu odstraněna, není možno tu samou adresu
v nové aplikaci uložit.
Pokud odeberete zasílání Emailů na této obrazovce, týká se to
všech členů rodiny Smart4house nastavených na tomto zařízení
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5.d. Z této obrazovky můžete povolit / zakázat odesílání Emailů
od jednotlivých zařízení. Pokud má některé zařízení více
vstupů/výstupů jsou na řádku uvedeny všechny použité názvy.
Odesílání zpráv je společné pro celé zařízení.

6.

Ovládání WiFi relé z více Smatrphonů/Tabletů

6.1.
Pokud je WiFi relé již nakonfigurováno, není nutno při přidání tohoto WiFi relé do dalšího
Smatrphonu/Tabletu provést celou konfiguraci WiFi. Stačí v obrazovce 3.2.b. a 3.2.c. zadat
pouze jméno a MAC adresu WiFi relé. ( pojmenování relé může být odlišné od jména v prvním
zařízení )
6.2.
Pokud provedeme změnu nastavení na obrazovce Settings 4.2.a. z kteréhokoliv
Smartphonu/Tabletu na kterém je WiFi relé přidáno, projeví se tato změna na všech zařízeních.
Změna se provede okamžitě, zobrazení u dalších zařízení se projeví až po novém načtení.
Výjimkou je pouze nastavení Reconnet notification, které lze nastavit v pro každé zařízení
individuálně.

7.

Poznámky

7. 1. WiFi relé udržuje pro svou činnost trvalé spojení s Cloudem. Toto spojení využívá celou
řadu prostředků, které jsou mimo váš dohled a může na nich dojít k různě dlouhým výpadkům
(AP, ethernetové připojení, servery, atd.). V případě, že se toto připojení WiFi relé na Cloud
přeruší, WiFi relé přejde do bezpečného stavu – tzn. výstupní relé se vypnou, nebo zůstanou
v posledním zvoleném stavu, viz nastavení 3.3.c. Pokud je z nějakého důvodu přerušena
komunikace WiFi relé s Cloudem na dobu delší než 1 hod, je na váš Smartphone/Tablet
odeslána zpráva o přerušení spojení. Po dobu přerušení komunikace se WiFi relé opakovaně
snaží o navázání spojení. Pokud se po ukončení výpadku podaří spojení mezi WiFi relé a
Cloudem navázat, přepnou se výstupní relé do posledního požadovaného stavu.
7. 2. WiFi relé je možno ovládat z více Smartphonů/Tabletů, pokud mají ve své aplikaci toto
relé nastaveno. WiFi relé se přepne do stavu, který byl na něj odeslán (platný je poslední stav,
bez ohledu z kterého zařízení byl odeslán).
7. 3. Stav jednotlivých výstupů WiFi relé se zobrazuje na všech Smartphonech/Tabletech,
které mají toto relé nastaveno. V případě přerušení komunikace mezi WiFi relé a Cloudem se
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ale zobrazuje poslední stav před ztrátou komunikace (automatické vypnutí / zapnutí relé po
ztrátě komunikace, nebo napájení se v zobrazení stavu a v historii neobjeví).
7.4.
Pokud dojde ke stavu kdy aplikace opakovaně hlásí chybu připojení a funguje internet,
ukončete aplikaci na pozadí a znovu ji spusťte. Ukončení aplikace se provádí dvojím stisknutím
tlačítka HOME a následným potažením aplikace nahoru.

8.

Použité symboly a hlášení

Symbol WiFi relé

Symbol pro sepnuté relé

Symbol pro vypnuté relé

Symbol pro přepnutí WiFi relé do impulzního režimu, resp. informace o
vygenerování pulzu v přehledové obrazovce. Doba trvání pulzu je 1 sec.

Ovládací tlačítko s podsvícením, které signalizuje aktuální stav příslušného
relé. Tento symbol znamená, že relé je vypnuto. Stiskem tlačítka se relé zapne

Po odeslání požadavku na změnu stavu relé začne blikat oranžový kroužek
okolo symbolu tlačítka. Blikání se ukončí po potvrzení o provedení požadavku

Zelené podsvícení tlačítka indikuje zapnutí příslušného relé. Pokud nyní
stiskneme tlačítko, proběhne obrácená sekvence.

WiFi relé není konfigurováno k vašemu AP/routeru

Toto hlášení oznamuje, že došlo ke ztrátě komunikace mezi
WiFi relé a Cloudem po dobu delší než 1 hodinu. Tento stav
může být zapříčiněn poruchou WiFi relé, ztrátou spojení mezi
WiFi relé a AP (zvýšení útlumu pro WiFi signál, porucha nebo
výpadek napájení AP), nebo přerušením připojení AP
k internetu.
S4H-RE-20
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8.1.
Pokud běží aplikace v popředí notifikace se zobrazí na 3 se. Pokud je aplikace na
pozadí je notifikace zobrazována do doby otevření aplikace.
Pokud je povoleno zasílání E-mailových notifikací obdržíte na zvolenou adresu zprávu.
Příklad: Application Smart4house send you this notification:
Relay Switch RECONNECTED
This is an automatically generated email, please do not reply

9.

10.

Přehled stavů WiFi relé a svitu 1-LED.

barva

svit

význam

režim

oranžová
oranžová

trvalý
bliká

WiFi relé se snaží o připojení k AP
WiFi relé se připojuje k AP

Inicializace/provoz
inicializace

rudá
rudá

trvalý
bliká

WiFi relé vytvořilo na 3 min AP S4H
Přenos dat ze Smartphonu do WiFi relé

inicializace
inicializace

zelená

trvalý

Připojení WiFi relé je OK

provoz

Zobrazování zpráv WiFi relé, hlášení o změně stavu

Stav jednotlivých výstupů WiFi relé je možno zjistit vyvoláním aplikace, kde je zobrazeno 10
posledních záznamů. Každý záznam je doplněn časovou značkou. Aktuální stav relé rovněž
udává podsvícení příslušného ovládacího tlačítka.

11.

Chybová hlášení

Pro diagnostiku poruch a chyb v přenosu dat na síti je aplikace vybavena následujícími
chybovými hlášeními:
Another request in progress

V tuto chvíli je zpracováván jiný požadavek na změnu stavu
relé, Váš požadavek není možné provést.

Relay-Cloud connection is not valid,

Chyba ve spojení mezi relé a Cloudem

nebo Communication to relay has been lost
.
Cannot communicate to Cloud

Nebylo navázáno spojení Smartphonu s Cloudem. Ověřte
internetové připojení nebo zkuste později.

Relay is not responding

Potvrzení o změně stavu relé nebylo doručeno.

S4H-RE-20
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12.

Omezení

Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé neodbornou instalací, nebo provozováním. Při
přenosu informací z vašeho Smartphonu nebo, Tabletu do WiFi relé je využívána celá řada
technických prostředků, které mohou kvalitu přenosu dat ovlivnit a za jejichž činnost nemůže
výrobce nést odpovědnost.
Přístroj není určen pro bezpečnostní aplikace. Pro přenos informací o změně stavu využívá
službu Apple Push Notification Service – APNS, která nezaručuje bezpečný přenos.

13.

Help desk

V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte výrobce na adrese: www.smart4house.net

14.

Technické údaje WiFi relé RE-20

Výrobce:
Rozměry:
Napájení *:
Počet výstupů:
Zatížitelnost kontaktů relé:
Komunikace:
Frekvenční pásmo:
Přijímač/vysílač:
Anténní konektor RE-20:
Anténa:
Dosah WiFi:
Pracovní teplota:
Krytí:
Použití:
Certifikace:

SPEL, a.s. Třídvorská 1402, 280 00 Kolín, ČR
37x90x62 mm ( 1,46X4,06X2,45 inch ) – bez antény
12-24VDC / 250mA
2 relé s přepínacími kontakty
odporová zátěž: 6A při 230VAC resp. 8A při 24VDC
Induktivní zátěž: 0,5A při 230VAC resp. 0,5A při 24VDC
WiFi 802.11 b/g/n
2,4GHz
WF-121-E
SMA-M
konektor SMA-F, zisk antény +2dB, nebo vyšší
cca 80m ( 262 ft ) - bez překážek
-25°C ÷ 50°C, ( -13 ÷ 122°F )
IP-20, předmět třídy II
určeno pouze pro vnitřní použití
CE
IC – WiFi relé obsahuje WiFi modul IC ID: 5123A-BGTWF121
FCC – WiFi relé obsahuje WiFi modul FCC ID: QOQWF121

Dle FCC by měla být vzdálenost osob od WiFi relé větší než 20cm (8 inch)
* Doporučený typ napájecího zdroje je: DCR-24V10W1AZ – lze objednat spolu s RE-20

15.

Likvidace zařízení

WiFi relé likvidujte dle místních nařízení pro nakládání s odpady.
RoHS – WiFi relé neobsahuje žádné nebezpečné látky. Směrnice 2002/95/ES.
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16.

Normy a certifikace

WiFi relé odpovídá požadavkům:
-

ČSN EN 300 328 V1.7.1
ČSN EN 301 489-1, V1.8.1, EN 301 489-17, V1.3.2
ČSN EN 60950-1
ČSN EN 61 000-4-3 ed.3:2006 +A1 +A2
ČSN EN 61 000-4-4 ed.2:2005 +A1
ČSN EN 61 000-4-6 ed.3:2009
ČSN EN 55 022 ed.3 : 2011 čl. 10

a) CE prohlášení o shodě.
b) Měřící protokol ABEGU č. P/13/01/51.
c) WiFi relé splňuje požadavky FCC, č. certifikace QOQWF121.
d) WiFi relé splňuje požadavky IC, č. certifikace 5123A-BGTWF121.

17.

Foto produktu
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