
                                                                                                                

 
Σημειώσεις: 
 
*1 – Τα εξωτερικά relay φορτίου που χρησιμοποιούνται για τους αυτοματισμούς του TALOS-NET COMBO-WiFi, πρέπει απαραιτήτως να είναι πηνίου χαμηλής τάσης  
12Volt , ή solid state relay όπως τα Teletechnika, DL 2R-EXP (30Α +16Α) και DL-1R/ACR (30Α). Να μην γίνει χρήση relay πηνίου 230Volt. 
 

   *2 – Λόγω απαιτήσεων κατανάλωσης του συστήματος WiFi, για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κυπρί πόρτας, να χρησιμοποιείται, εξωτερικό τροφοδοτικό (DR15-12). 
 

*3 –  Σημείο σύνδεσης επέκτασης εντολών αυτοματισμού (OUT 5 έως 9,  TTL level ), για διασύνδεση με εξωτερική συσκευή. 
 

   *4 – Σημεία επιλογής παραλληλισμού της εντολής αυτοματισμού 7 & 9 με τα ρελέ φώτων και κλιματισμού αντίστοιχα για ταυτόχρονο έλεγχό τους, πέρα από την  
             παρουσία  κάρτας στον εσωτερικό αναγνώστη και μέσω του προγράμματος . 

 
*5 –  Σημεία επιλογής τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κυπρί πόρτας από το εσωτερικό τροφοδοτικό (απαιτούνται και τα 2 jumpers), ή από εξωτερικό τροφοδοτικό (ένα  
 jumper στα 2 μεσαία Pin). 
 
*6 –  Σημείο σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή αισθητήρα 4-20mA εφόσον ζητηθεί. Αν στο σύστημα χρησιμοποιείται εσωτερικός αναγνώστης με  
        αισθητήρα θερμοκρασίας (τύποs VR-INT + ΤΗ sens), απαιτείται τερματική αντίσταση μεταξύ των σημείων 1 & 2. Αν στο σύστημα χρησιμοποιείται εσωτερικός  
        αναγνώστης  με αισθητήρα θερμοκρασίας τυπου BT-INT + TH sens,  δεν απαιτείται καμία σύνδεση. 
 
*7 – Σημείο για διασύνδεση του συστήματος με συσκευή επέκτασης TALOS – PLC SIMULATOR (υπό κατασκευή) , ελεγχόμενη μέσω του προγράμματος TALOS-NET_cs. 
 
*8 – Jumper By-Pass με λειτουργία όπως το BY-PASS KEY. Εάν γεφυρωθούν τα 2 σημεία, ενεργοποιούνται τα ρελέ φώτων και κλιματισμού (για σκοπούς ελέγχου). 
 
*9 – Jumper επιλογής λειτουργίας του mini relay OUT-4, ως εντολής ελέγχου εξωτερικού relay φορτίου 2ου κλιματιστικού (θέση W-2),  ή ως εντολής ελέγχου εξωτερικού  
relay  φορτίου, αυτοματισμού 4 (θέση OUT-4). 
- Η επαφή AL-4 (μαγνητική επαφή  μπαλκονόπορτας 2ου κλιματιστικού), εάν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει πάντα να γεφυρώνεται με το GROUND, αλλιώς το πρόγραμμα               
θα εμφανίζει ανοιχτή την μπαλκονόπορτα του δωματίου. 
 
 
 



 
 
 
 *10 – Jumper επιλογής λειτουργίας του mini relay OUT-4, για ενεργοποίηση παράλληλα με το ρελέ φώτων (//Μ) ή με το ρελέ κλιματισμού (//Α-C).Για να επιλεχθεί κάποια  
           από αυτές τις λειτουργίες το Jumper 9 θα πρέπει να μένει κενό. 
 
*11 – Reset Button, για αρχικοποίηση των ρυθμίσεων της συσκευής WiFi.  Για να επανέλθουν οι αρχικές ρυθμίσεις πρέπει να ενεργοποιηθεί η συσκευή (power –on) 
 Ενώ είναι πατημένο το Reset Button, και παραμένει πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. Η αρχικοποίηση διαρκεί έως και 2,5 λεπτά.  
Κατά την διαδικασία αυτή το πράσινο led WLAN αναβοσβήνει, ενώ το κόκκινο led STATUS είναι σταθερά αναμμένο.  
- Με την αποπεράτωση της διαδικασίας αρχικοποίησης το πράσινο led είναι σταθερά αναμμένο ενώ το κόκκινο είναι σβηστό ( η συσκευή δεν συνδέθηκε σε δίκτυο) ,  
ή το   πράσινο led αναβοσβήνει ενώ το κόκκινο είναι σταθερά αναμμένο ( η συσκευή συνδέθηκε σε δίκτυο με τα αρχικά χαρακτηριστικά της Teletechnika). 
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αρχικά ένα Router με τις αρχικές ρυθμίσεις της  Teletechnika. 
Αυτές είναι:      DHCP :  ON   ,      SSID :  WiFiPort  ,      Encryption : Disabled  . 
- Η ρύθμιση δικτύου  στη συνέχεια γίνεται εύκολα, μέσω του Web – interface της συσκευής (βλέπε οδηγίες του  WiFiPort, Web-interface –Teletechnika). 
 
 

                                                    
Σημειώσεις: 
 
*1 - Το σημείο σύνδεσης εισόδου φάσης κλιματιστικού (A/C – IN) , είναι εσωτερικά συνδεδεμένο με την κεντρική είσοδο φάσης και δεν απαιτείται σύνδεσή με γέφυρα. 
       Αν η εγκατάσταση απαιτεί ψυχρές επαφές στο Relay 16Α του κλιματισμού, θα πρέπει να ζητηθεί η τροποποίησή, κατά την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, κατά  
την ενεργοποίηση του κλιματισμού, ενώνονται οι επαφές  A/C – IN και A/C-OUT. 
 
*2 - Το σημείο σύνδεσης εξόδου κλιματιστικού (A/C –  NC) , είναι επαφή Normally Closed και δίνει έξοδο  φάσης, όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο. 
       Αν δεν ζητηθούν ψυχρές επαφές για το Relay 16Α του κλιματισμού κατά την παραγγελία, τότε κατά την απενεργοποίηση η έξοδος αυτή δίνει Φάση. 
 
*3 – Η σύνδεση αυτή απεικονίζει την περίπτωση Δί-χωρου δωματίου, ή σουίτας που διαθέτει 2ο κλιματιστικό. Η επιλογή του εσωτερικού mini-relay (OUT 4) για  
λειτουργία ελέγχου δεύτερου κλιματιστικού, γίνεται από το Jumper W2-OUT4, επιλέγοντας την θέση W2. 
     Το σύστημα ελέγχει εξωτερικό Relay φορτίου για το επιπλέον κλιματιστικό, ανάλογα με την κατάσταση της μαγνητικής επαφής W2 (AL-4). Παρέχεται  επιλογή    
διέγερσης του εξωτερικού Relay, με επαφή  Normally closed ή Normally Open. 
   -  Τα πρόσθετα relay φορτίου πρέπει να είναι χαμηλής τάσης πηνίου ,’η solid state relays. Η ίδια φιλοσοφία σύνδεσης ισχύει για τα OUT1, 2 και 3. 
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