
Classe 300X Wifi 
Ovládanie prídavných záťaží  
 

Relé 346210 

 
Pre ovládanie prídavných záťaží napr. garážovej brány, sa používa prídavné relé 346210. Je to 

konfigurovateľné relé – jeho nutnosť konfigurácie záleží od spôsobu použitia a počtu týchto relé 

v danom systéme.   

 

Konfigurácia 

 

 

 

 
MOD – Operačný mód 

M – číslo stúpačky 

N/P – číslo vnútornej jednotky / číslo vstupného panela – adresa relé 

Pozn. V tomto prípade sa relé 346210 chápe ako ďalší 

vstupný panel  

T – dĺžka/čas zopnutia 

 

Pokiaľ nie je v pätici umiestnený žiadny konfigurátor, adresa/hodnota je rovná 0. 

 

Schéma zapojenia 

 

 
 

 

 

 



 

Spôsob aktivácie 

 
Konfigurácia relé 346210 záleží od toho ako chcete dané relé aktivovať/ovládať. Je možné ho 

ovládať pomocou tlačidla „hviezda“ na vnútornej jednotke alebo rýchlej voľby, ktorá sa Vám zobrazí 

v menu vnútornej jednotky. 

 

Tlačidlo hviezda 
 

Konfigurácia 

 
Číselná hodnota konfigurátora na pozíciách N/P, záleží od konfigurácie vnútornej jednotky 

a vonkajšieho panela.  

N = N vnútornej jednotky 

P = 1 + P vstupného panela 

Pri tejto konfigurácii relé 346210 bude možné ovládať pomocou tlačidla „hviezda“ na 

vnútornej jednotke a v mobilnej aplikácii tlačidlom „schodiskové osvetlenie“, ktoré sa nachádza 

v menu, sekcia Aktivácie. Ďalšie nastavenia nie sú potrebné. 

Pri ovládaní relé 346210 pomocou tlačidla „hviezda“ je menšou nevýhodou jeho ovládanie 

cez mobilnú aplikáciu. V mobilnej aplikácii nie je možné toto tlačidlo premiestniť zo sekcie Aktivácie.  

 

Rýchla voľba/virtuálne tlačidlo 

 
Konfigurácia 

 
Číselná hodnota konfigurátora na pozíciách N/P, záleží od konfigurácie vnútornej jednotky 

a vonkajšieho panela.  

N = N vnútornej jednotky 

P = 1 + P vstupného panela 

Pozn. Ak by sa číselná hodnota konfigurátora na pozícii P rovnala číselnej hodnote 

konfigurátora na pozícii P vstupného panela, po stačení symbolu „zámok“ by sa zámok pripojený 

k vstupnému panelu a záťaž pripojená k relé 346210 naraz uvoľnili/otvorili. 

 

Pri tejto konfigurácii relé 346210 bude možné ovládať pomocou tlačidla rýchlej voľby/virtuálneho 

tlačidla, ktoré sa bude nachádzať v menu vnútornej jednotky v sekcii Aktivácie alebo si ho môžete 

umiestniť na domovskú obrazovku. V mobilnej aplikácii sa Vám toto tlačidlo bude zobrazovať pod 

tlačidlom zámku. 

 
Nastavenie virtuálneho tlačidla 

Nastavenia > Konfigurácia > Menu Inštalačného 

technika > Heslo : 12345 (prednastavené heslo od 

výroby)> Aktivácie  

Je potrebné relé 346210 pridať do aktivácii. Následne 

vyberáte medzi Typom aktivácie 

• Zámok/Zablokovanie 

• táto aktivácia sa Vám zobrazí na domovskej 

obrazovke mobilnej aplikácii 

• Všeobecné 

• v mobilnej aplikácii sa Vám táto aktivácia 

zobrazí len v sekcii aktivácie 



Popis – pomenovanie aktivácie napr. „Vstupná 

brána“ 
 

Adresa 

Adresa aktivácie sa musí zhodovať s hodnotou 

konfigurátora umiestneného na pozícii P v pätici relé 

346210. 

 

Po uložený sa Vám zobrazí zoznam všetkých 

aktivácii.  

Po návrate do menu v sekcii Rýchle akcie 

nastavíte, ktoré z aktivácii sa Vám majú zobraziť na 

domovskej obrazovke vnútornej jednotky a mobilnej 

aplikácii.  

Kliknutím na „Pridajte rýchlu akciu“ sa Vám 

zobrazia všetky dostupné aktivácie. Po kliknutí na jej 

názov vytvoríte virtuálne tlačidlo pre domovskú 

obrazovku. 

Pozn. Na domovskej obrazovke mobilnej aplikácie 

sa zobrazujú len aktivácie typu Zámok/Zablokovanie. 

Ostatné sa zobrazujú iba v sekcii Aktivácie. 

Počet virtuálnych tlačidiel na domovskej obrazovke 

vnútornej jednotky je obmedzený – max.4 virtuálne 

tlačidlá. Ostatné sa budú nachádzať v sekcii Aktivácie. 

 

Pri ovládaní relé 346210 pomocou tlačidla 

virtuálneho tlačidla je menšou nevýhodou jeho ovládanie 

počas prebiehajúceho hovoru. Najprv je nutné ukončiť 

prebiehajúci hovor, a až potom je možné ovládať ostatné 

záťaže/aktivácie – netýka sa to zámku pripojeného na 

vstupný panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


