
EM-340 on ohjauskytkin jota voidaan ohjata Bluetooth sovelluksella tai vaihtoehtoisesti 
kytkimellä. Laite toimii Bluetooth smart versiolla (Bluetooth 4.0). Radiokantaman sisällä 
olevat laitteet ilmestyvät sovelluksen laitelistaan - etsi laitteet toiminnon avulla. 
Sovelluksessa laitteet voi nimetä kuvaavilla nimillä helpompaa tunnistusta varten. 
Sovelluksen lukitustoiminnolla yhteys valittuihin laitteisiin voidaan suojata niin ettei 
ulkopuoliset pääse ohjaamaan niitä. Radioyhteyden kantama on tyypillisesti noin 10m, 
mutta voi olla pienempi sisätiloissa tai suurempi vapaassa tilassa.
Laitteessa on myös erillinen ohjaustulo kytkimelle, joka voi toimia rinnan Bluetooth ohjauksen 
kanssa siten, että viimeksi tullut muutos on voimassa. Kytkintuloa voidaan ohjata kytkemällä se 
vaiheeseen tai nollaan. Laitteessa on myös sisäinen ajastin jota voidaan asettaa monipuolisesti
sovelluksella, esim. vuorokausikytkentä, ajastettu kytkentä ja ajastettu sammutus
EM-340  voidaan kytkeä 230Vac vaihtojännitepiiriin tai 24Vdc tasajännitepiiriin, laite on 
pienikokoinen ja mahtuu kojerasiaan, jakorasiaan tai lampun suojakupuun. Laitteen  muovikotelo
on jännitteetön. Huomio! varsinainen kytkentätyö on aina sähköalan ammattilaisen tehtävä. 
Laitteen oma häviöteho on pieni, eikä laite juurikaan lämpene käytössä. Laite on
CE hyväksytty ja täyttää radiolaitenormit. 
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TEKNISET TIEDOT

Vaihtojännitesyöttö 230Vac ( 85-265Vac )
Tasajännitesyöttö 24Vdc ( 18-40Vdc )
Tyhjäkäyntivirta/teho tyyp.  4mA / 0.9VA
Kytkentä virta  max. 5A 
Kytkentä teho max. lamput 200W
Kytkentä teho vastuskuormat max 1kW
Kytk. teho induktiiviset kuormat max. 100W
Bluetooth kantama 10m tyypillisesti.
Radiotaajuus alue 2.4GHz
Bluetooth standardi  smart  ( 4.0, 4.1.. )
Sovellus App Store "BT-switch"
Sovellus Google Play "BT-switch"
Ohjaustulon impedanssi  200kohm
Liittimet 1.5mm²
Mitat 50x43x22mm
EMC  EN 50081-2 & EN 50082-2
Radiolaite normit ETSI EN 300328
Paino  30g
käyttölämpötila ( Ta )  -20...60°C
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OMINAISUUDET

- 5A kytkevä kärki
- 230Vac tai 24Vdc
- Pieni koko
- Bluetooth smart  ( 4.0, 4.1... )
- Kantama tyypillisesti 10m
- Ohjaustulo kytkimelle
- Monipuoliset ajastin toiminnot
- Suojattu yhteys
- BT-switch sovellus ladattavissa 
   *Apple, App Store
   *Android, Google Play
- Helppo asentaa
- EMC testattu ( CE merkattu )
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 EM-340 KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöjännite voi olla 230Vac  tai vaihtoehtoisesti 24Vdc

TÄRKEÄÄ! laitteen saa kytkeä vain sähköasentaja 
tai henkilö, jolla on valtuudet tehdä 230Vac asennuksia.

VAROITUS!  Vikatilanteessa laitetta ei saa avata.

Laite voidaan kytkeä oheisten esimerkkien mukaisesti.
Esimerkki piirroksissa 1, 2 ja 3 käytetty 230Vac jännitettä
ja piirroksessa 4  24Vdc jännitettä
Ohjauskytkimen voi kytkeä ohjaamaan vaiheesta ( L ) tai 
nollasta ( N )  ja 24Vdc asennuksissa ohjaus nollalla ( - ).
Suositeltavaa on käyttää ns. nolla ohjausta ja ohjausjohtimen
suurin pituus on alle 10m
Laite toimii Bluetooth kytkimenä myös ilman ohjauskytkintä

Esimerkki 1. on suositeltavin, mutta vaihtoehdot 2 ja 3 ovat
toisinaan helpompi kytkeä jos asennus tehdään "vanhaan"
asennukseen. 

kuormaan

Esimerkki 4.    ( sovelluksen MODE parametri = 0 )
Peruskytkentä 24Vdc jännitteeseen, ohjauskytkin voidaan
haluttaessa kytkeä miinukseen. Laite toimii myös ilman 
ohjauskytkintä.
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Esimerkki 3.    ( sovelluksen MODE  parametri = 1 )
Sysäysrele tyyppinen kytkentä 230Vac jännitteeseen,
Virtakytkin painike on jousipalauttava avautuva. 
Lyhyt avaus vaihtaa aina laitteen releen tilaa. 
Laite on myös jatkuvasti Bluetooth ohjattavissa.  
HUOMIO ! tässä kytkennässä lyhyt sähkökatko 
voi ohjata kuorman päälle.
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HUOMAA! että 230Vac asennuksissa myös ohjauskytkimen
linja voi olla jännitteellinen, tässä tapauksessa käytä aina kytkintä,
joka on hyväksytty 230Vac asennuksiin.

Laitteen sijoituksessa kannattaa välttää peltiseinää tai paksua
teräsbetoniseinää, koska kantama tällöin heikkenee.

Asennuksen jälkeen kytke laitteeseen sähkö ja avaa sovellus.
Paina soveluksen ETSI LAITTEET painiketta, jolloin radiokantaman
sisällä olevat laitteet ilmestyvät laitelistaan.
Ohjaa laitetta painamalla kytkinkuvaketta. Halutessasi voit vaihtaa
laitteen nimen  painamalla pitkään laitenimen päällä  ( oletusnimi "switch"  ) 
Katso sovelluksen sisäinen ohje painamalla vasemman yläkulman
kuvaketta.

Esimerkki 2.  ( sovelluksen MODE parametri = 0 )
Kytkentä 230Vac jännitteeseen, jossa ei ole ohjauskytkintä. 
Kun virtakytkin kytketään päälle laiteen rele myös kytkeytyy päälle. 
Jos laite on sammutettu  Bluetooth:illa  niin lampun voi sytyttää virta-
kytkimellä  pois/päälle  yhdistelmällä.
Jos laite on sammutettu virtakytkimestä niin Bluetooth ei ole
käytettävissä.

Bluetooth ohjattava
sähkökatkaisin

Esimerkki 1.     ( sovelluksen MODE parametri = 0 )
Peruskytkentä 230Vac jännitteeseen, Ohjauskytkimen
voi kytkeä nollasta ( N ) tai vaiheesta ( L )
Ohjauskytkin ei ole välttämätön jos laitetta haluaa käyttää
vain bluetooth ohjauksella.
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