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Com o Wiser interruptor de relé 10 A (a seguir designado por interruptor de relé), pode ligar/desligar cargas
óhmicas, indutivas ou capacitivas.

Acessórios necessários
A completar com:
• Moldura com o design correspondente

™

Acessórios

1050 VA

200 W

C

2200 W

200 W

Pré-requisitos e acessórios

Operação no local: O interruptor de relé pode sempre
ser controlado directamente no local. É também possível ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

Estão disponíveis mais informações sobre o
produto na Internet -> Transfira o documento

2000 W
500 VA

Controlo de divisão: Para accionar o interruptor de relé
numa divisão, este pode ser emparelhado com o seu
smartphone ou com outro dispositivo Wiser. Este tipo de
emparelhamento constitui uma definição de fábrica padrão.
Controlo da casa: Pode controlar os dispositivos Wiser através da Internet utilizando o
Wiser Home Touch.

Estão disponíveis informações sobre o
produto

10 A, 140μF

Opções de controlo

A completar com:
• Placa de suporte com o design desejado.

• É necessário um smartphone/tablet com Bluetooth
(referido abaixo como smartphone).
• Transfira a aplicação Wiser para o seu smartphone.
Pode utilizar a aplicação para emparelhar, configurar
e controlar dispositivos Wiser.
• Controlo da casa através da Internet: Complemente o
seu sistema Wiser com a unidade de comando Wiser
Home Touch.

1000 VA

Conhecer o Wiser interruptor de relé 10 A

http://download.schneider-electric.com/
files?p_Doc_Ref=Wiser_Unica_NU35x
xxx_HWadd_PT

Funções
Propriedades:
• Operação com unidade extensora (botão de pressão
mecânico)
Configurações:
• Repor os parâmetros predefinidos/Bluetooth
Funções adicionais da aplicação (parâmetro predefinido: sem funções activas):
• Temporizador: Tempo de duração (1 segundo 24 horas), pré-aviso (com ou sem), comutação manual (desligar ou reaccionar)
• Interruptor de tempo (comutação entre dias da semana e função astro)
• LED de estado (por exemplo, carga conectada, luz de
orientação)
• Emparelhamento com outros dispositivos

Para a sua segurança

Montar o interruptor de relé
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A Botão de pressão mecânico na conexão da unidade extensora (opcional)

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO
OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que
possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:
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Ligação a redes de instalação
Ligação de vários dispositivos elétricos
Instalação de cabos elétricos
Normas de segurança, regulamentos e regras
de cablagem locais

/

Retirar a tampa
1 Retirar a moldura.
2 Retirar o botão de pressão.

O incumprimento destas instruções tem como
consequências a morte ou ferimentos graves.
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PERIGO
Perigo de morte por electrocussão.
A saída pode transportar corrente eléctrica mesmo com a carga desligada.
• Quando trabalhar no dispositivo: desligue
sempre o dispositivo da alimentação através
do fusível do circuito de entrada.

16 A

O incumprimento destas instruções tem como
consequências a morte ou ferimentos graves.
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3 x < 0,5 s
+ 1x > 6 s
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Que fazer se houver um problema?

Emparelhar dispositivos Wiser

A carga conectada não liga:
• Verificar a alimentação de corrente.
• Desligar e ligar o interruptor de relé.
• Verificar a carga.
• Caso se trate de um botão de pressão externo, verifique os cabos.
• Emparelhar novamente os dispositivos Wiser emparelhados.

A LED de estado (vermelho/verde)
Controlo de divisão:
Dispositivo Wiser <-> smartphone
Seleccionar a função para adicionar novos dispositivos
na aplicação Wiser. Seguir as instruções na aplicação
Wiser.

3 x < 0,5 s
+ 1x > 10 s

3 x < 0,5 s
+ 1 x > 20 s
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Atenção:
• Pode emparelhar, no máximo, 10 smartphones com o dispositivo Wiser.
• Mantenha ambos os dispositivos dentro do alcance do Bluetooth um do outro durante o emparelhamento.
• O modo de emparelhamento fica activo durante 30 seg.

Controlo de divisão:
Dispositivo Wiser de controlo <-> Dispositivo Wiser
Primeiro, configure o dispositivo Wiser de controlo e, em
seguida, o dispositivo Wiser para serem controlados em
modo de emparelhamento.
Modo de emparelhamento:
O emparelhamento ocorre automaticamente.

|

Pode emparelhar, no máximo, 10 dispositivos
Wiser uns com os outros.
É possível proceder à comutação multidireccional com dispositivos Wiser emparelhados.

Controlo da casa:
Dispositivo Wiser <-> smartphone
-> Ver informação sobre o produto

Desemparelhar dispositivos Wiser
Todas as ligações de controlo entre o dispositivo e outros dispositivos Wiser são eliminadas.

Repor os parâmetros predefinidos
Todos os dados de configuração, dados de utilizadores
e dados de rede são apagados.
Todas as configurações são repostas para os parâmetros predefinidos (ver funções).

Alterar do controlo de divisão (Bluetooth)
para o controlo da casa

Informação técnica
Tensão nominal:
Potência nominal:

AC 230 V ~, 50 Hz

Stand-by:
Bornes de ligação:

máx. 0,4 W
Terminais de parafusos,
máx. 2 x 2,5 mm2
0,5 Nm
Unidade extensora:
Botão de pressão único,
número ilimitado
máx. 50 m
Protecção de fusíveis:
disjuntor de 16 A
Corrente nominal:
10 A, cosϕ = 0,6
Banda de frequência:
2,4 GHz
Capacidade de transmissão: 2,5 mW
Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o
ambiente e as pessoas de possíveis efeitos
prejudiciais.

Marcas registadas

• Apple® e App Store® são nomes de marcas ou marcas registadas da Apple Inc.
• Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas registadas da Google Inc.
Outras marcas e marcas registadas são propriedade do
respetivo proprietário.

Declaração de conformidade da UE
A Schneider Electric Industries declara por este meio
que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/
53/UE RELATIVA A EQUIPAMENTOS DE RÁDIO. A Declaração de conformidade encontra-se disponível para
download em: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS
Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de
Atendimento ao Cliente do seu país.
schneider-electric.com/contact

O dispositivo é reposto para as definições padrão e alterado do modo de controlo de divisão (Bluetooth) para o
modo de controlo da casa.

Operar o interruptor de relé
Ligar e desligar a carga com o interruptor de relé ou a
unidade extensora.
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3 x < 0,5 s

Configurar o interruptor de relé

