
Shelly Plus 1PM
מדריך שימוש ובטיחות:

מסמך זה מכיל מידע טכני ובטיחותי חשוב לגבי המכשיר, השימוש הבטוח בו
והתקנתו

זהירות! טרם תחילת ההתקנה, יש לקרוא מדריך זה ומסמכים אחרים
המצורפים למכשיר בעיון ובשלמות. במידה ולא ימולאו ההוראות, הדבר עלול
לגרום לתפקוד לקוי של המכשיר, לסכנה לבריאותך או חייך, להפרת החוק או

Altecroוקיימת).(במידהמסחריתו/אומשפטיתלאחריותלסירוב Robotics
EOODשימושאולקויההתקנהשלבמקרהנזקאוהפסדלכלאחראיתאינה

לא תקין במכשיר הנובע ממילוי לא נכון אחר ההוראות והזהירויות הכתובות
במדריך זה.

:Shellyעםהכירות
Shelly®עלמרחוקשליטההמאפשריםחדשנייםמכשיריםשלמשפחההיא

מכשירים חשמליים דרך טלפון נייד, מחשב נייד, או מערכת בית חכם
לרשתחיבורעםעצמאיבאופןלעבודיכוליםShellyמכשיריאוטומטית.

אלחוטית מקומית, או דרך שירותי ענן של מערכת בית חכם. ניתן לתקשר,
גישהלמשתמשישבומקוםמכלמרחוקShellyמכשיריולנטרלשלוט

לאינטרנט, כל עוד המכשיר מחובר לראוטר אלחוטי ולאינטרנט. למכשירי
Shellyולנטרלשלוטלשנות,יכולהמשתמשדרכםמובנים,רשתשרתייש

אותם. ניתן להשתמש בענן, במידה ואפשרות זו הופעלה דרך שרת הרשת של
אתלרשוםיכולהמשתמש.Shellyשלהענןאפליקצייתדרךאוהמכשיר
אנדרואידבמכשירישימושדרךShellyשלהענןלשירותיגישהולקבלהמכשיר

/https://my.shelly.cloudבכתובתרשתדפדפןכלאו,iOSאו
מנתעל).CM(לקוחומצב)AP(גישהנקודת:WiFiמצבישנייש®Shellyל-

®Shellyמכשירישלו.בטווחראוטרלזהותחייבהמכשירלקוח,במצבלפעול
פרוטוקולדרךWiFiעלהפועליםאחריםמכשיריםעםישירותלתקשריכולים

HTTP.לספקיכולהיצרןAPI.
למידע נוסף יש לבקר:

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview.ליצוראו
developers@shelly.cloudבכתובתקשראיתנו
Shellyסדרת PlusמכשירימציעהPMבזמןמדוייקתחשמלצריכתלמדידת
אמת.

שלטו בביתכם בעזרת הקול - בית חכם
AmazonעםלשימושמותאמיםShellyמוצריכל Echo-וGoogle Home.

אנא עיינו במדריך שלב-אחר-שלב שלנו באתר:
http://shelly.cloud/support/compatibility/
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הוראות התקנה:
3.5kWעדשלאחדחשמליבמעגללשלוטמסוגלזהמכשיר 240V AC.ניתן

להתקין אותו בתוך קונסולה סטנדרטית בקיר, מאחורי שקעים ומתגים או
במקומות קטנים.

זהירות! סכנת התחשמלות. ההתקנה חייבת להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך.
זהירות! אין לחבר למכשירים חשמליים עם צריכת חשמל גבוהה מהמקסימום

בה המכשיר יכול לעמוד!
זהירות! יש לחבר את המכשיר רק בצורה המצויינת במכשיר זה. כל צורה

אחרת עשויה לגרום לנזק ו/או פציעה.
זהירות! המכשיר עשוי להתחבר ולשלוט במעגלים חשמליים ומכשירים

חשמליים רק אם הם תואמים ועומדים בתקני הבטיחות המקובלים. קצר ברשת
החשמל או כל מכשיר חשמלי המחובר למכשיר זה, עלולים לגרום לו נזק.

המלצה! יש לחבר את המכשיר עם כבלים קשיחים בעלי ליבה אחת עם בידוד
PVCמ-פחותלאשללחוםמוגברתועמידות T105̊ C

לפני ההתקנה יש לוודא כי אספקת החשמל מנותקת ואין מתח חשמלי
בטרמינלים. ניתן לבצע זאת עם מד חשמל. לאחר שווידאתם כי אין מתח

ברשתמשתמשיםאתםאם,1לתרשיםבהתאםבחיווטלהתחילניתןחשמלי,
AC.לכניסההעומסאתחברו"O"אתחברוהנייטרלית.ולכניסהבמכשיר

במכשיר."L"לכניסההפעילהחוט
לכניסתהמתגאתחברוהמכשיר.של"N"לכניסתהנייטרליהחוטאתחברו

"SW"מכניסותאחתולכל"L"במכשיר.השתמשתםלאעודבהן
.2לתרשיםבהתאםהחוטיםאתחברו,DCברשתמשתמשיםואתםבמידה

GNDחוטאתחברו+.DCולחוטהמכשירשל"O"לכניסההעומסאתחברו
לכניסת "┴" במכשיר.

ולכל"SW"לכניסתהמתגאתחברובמכשיר."+"לכניסת+DCחוטאתחברו
אחת מכניסות "┴" בהן עוד לא השתמשתם במכשיר.

במעגליםלהשתמשאיןאחת.פאזהשלACבמעגלרקלהשתמשישזהירות!
.DCו-ACהמעורבים

המלצה! לעומסים מוליכים הגורמים לקפיצות חדות במתח בזמן הפעלה, כמו
RCלחברישוכו',מקרריםאבק,שואבימאווררים,חשמליים,מנועיםלמשל

snubber (0.1µF/100Ω/1/2 W/600V AC(מכשירילעומס.במקבילRC
snubberבאתרלרכישהניתנים

https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wifi-smart-home-automation.
הכללה ראשונית

הוראותהענן.ושירותיShellyשלהענןאפליקצייתעםבמכשירלהשתמשניתן
חיבור המכשיר לענן ושליטה עליו דרך האפליקציה נין למצוא במדריך

App"האפליקציה Guide."ממשקדרךגםהמכשירבהוראותלעייןתוכלו
ידיעלהנוצרתהאלחוטיתהרשתדרך192.168.33.1בכתובתהרשת

המכשיר.
זהירות! אין לאפשר לילדים לשחק עם הלחצן/מצג המחובר למכשיר. יש לשמור

מחשביםטבלטים,ניידים,(טלפוניםShellyעלהשולטיםהמכשיריםאת
אישיים) הרחק מהישג ידם של ילדים.

פרטים טכניים:
:ACחשמלאספקת 110-240V
:DCחשמלאספקת 24-30V

מדידת צריכה: כן
וואט500עדליבוןנורת16A/240Vמקסימלי:עומס

מ"מ17X38X42ע):XרX(גמידות
סקריפטים: כן

MQTT:כן
הגנת טמפרטורה: כן

:URLפעולות 20
50זמנים:לוחותכיוון

רשת אלחוטית: כן
Bluetooth: v4.2

כן:EDRבסיסי/
:Bluetoothמודולציית GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

)DCבמצב30V(מקסימום1חשמלימעגלנשלטים:פריטים
1ממסרנשלטים:פריטים

40°Cעד0°Cעבודה:טמפרטורת
1.2W>חשמל:צריכת

CPU: ESP32
Flash: 4MB

מטר30עדבחוץ,מטר50עדוהמבנה):השטחבתנאי(תלויפעולה:טווח
בפנים

1mWרדיו:תדר
WiFiרדיו:פרוטוקול 802.11 b/g/n

RF output Wi-Fi: 13.38 dBm
RF output Bluetooth: 4.93 dBm

;2412-2472МHzאלחוטית:רשתתדר (Max. 2495 MHz(
:Bluetoothתדר TX/RX: 2402- 2480 MHz (Max. 2483.5MHz(

הצהרת תאימות
Alltercoהיצרן Robotics EOODזהמכשירכיבזאתמצהירShelly Plus
1PM2014/53לתקניםומתאיםלדרישותעונה/EU, 2014/35/EU,

2014/30/EU, 2011/65/EU.לתקניהתאימותהצהרתשלהמלאהנוסחEU
זמין בכתובת הבאה:

https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-1pm/
Alltercoיצרן: Robotics EOOD

,Bulgariaכתובת: Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.
35929887435+טלפון:

E-mail: support@shelly.cloud
https://www.ozzi.co.ilאינטרנט:אתר

שינויים בפרטי ההתקשרות מפורסמים על ידי היצרן באתר האינטרנט הרשמי
https://www.shelly.cloudהמכשירשל

למכשירהקשורותאחרותרוחניותוזכויות®Shellyהרשוםלסימןהזכויותכל
Alteroל-שייכותזה Robotics EOOD.

http://shelly.cloud/support/compatibility/

