


Biz Kimik?

"ALLSMARTTECHNOLOGIES" ozUnda "ELSMART', "ACCESSO" kimi yerli texnologiya markalarm1 
birla�dirir. HUquqi olaraq "ALLSMART TECHNOLOGIES" ag1ll1 qurgularm istehsal1, Ev - Bina 
avtomatla�d1r1lmas1 sisteminin istehsal1 va qura�d1rrlmas1, "Ag1ll1 otel" va "Ag1ll1 ofis" sistemlari, 
tahlUkasizlik sistemlari va giri�-�1x1�a nazarat, avtomatik ke�id sistemlari, LED lampalarm 
istehsall istiqamatlarinda faaliyyat gostarir. �irkatimiz hal hazirda 100 adda va �e�idda mahsul 
istehsal etmakdadir. Mahsullarrm1z 2017-ci ildan bari "ELSMART" ticarat markas1 ad1 altmda 
Azarbaycanm ilk va tak Ag1ll1 Ev va Bina idaraetmasi sistemlari olaraq istehsal edilmakdadir. 
istehsal etdiyimiz mahsullarm elektron dovralarinin (PCB) dizayni �irkatimiz tarafindan sifari�a 
uygun haz1rlanir. Qurgularrn "beyinlari" say1lan mikro�iplarin proqramla�dmlmasmdan mobil 
(IOS va Android) proqramlamaya qadar bUtUn proqram yaz1llmlarr bizim �irkatin mUhandislari 
tarafindan aparrl1r. Mahsullarrm1z 100% yerli mUtaxassislar tarafindan hazirlanir. �irkatimiz ozal 
istaklara uygun olaraq farqli cihaz istehsall sifari�lari da qabul edir. 

istehsal Gi.ici.imi.iz 
1) Saatda maksimum 14000, orta sUratla 8000 adad detal dUzmak imkani
2) inteqrasiya olunmu� sUratli gorma sistemi
3) Panasonic Servo Motor, daqiq yerla�dirma ba�llg1 ila birla�dirilan 2 ol�ULU mikron layner
4) Eyni anda 6 komponent toplama imkani
5) GUl(qrafik istifada�i interfeysi) daqiq proqramla�d1rma imkani
6) Smart Feeder ila dUzgUn yer tayin edilmasi
7) 64-a qadar (8mm-dan �ox) lent qidalanma qurgusu
8) MUxtalif �e�id va ol�Uda clan SMT komponetlarin �ap lovhasi Uzarina daqiq yerla�dirilmasi.







Server

• EL1-SM ELSMART sisteminin mərkəzi idarəetmə
qurğusudur və proqram vasitəsi ilə qurğular arasında
əlaqəni təmin edir.

• EL1-SM Server ağıllı cihazlar üzərindən sistemi
idarəetmə imkanı yaradan xüsusi proqram təminatı
ilə təmin olunub.

• DC 12/24V qidalandırıcı mənbəyi ilə təchiz edilmişdir.
• EL-BUS və MBUS kommunikasiya girişi mövcuddur.
• Rəqəmsal və adresli termostat girişi.
• İnteqrasiya edilmiş KNX proqram dəstəyi.
• EL1-SM elektrik panosunda yerləşdirilməsi
üçün 6 modul ölçüsündə dizayn edilmişdir.
Standart DIN rail EN60715.

Texniki parametirlər:

Proqram təminatı: EL-BUS Pro Lisenziya

EL1-SM

Yaddaş: daxili yaddaş

Ethernet: 100 Mbps (Rj45)

Giriş gərginliyi: 12/24V DC

Enerji təchizatı

BUS xətti:

BUS xətti bütün daxili dövriyyədən qorunur:

EL-BUS / MBUS

gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

Kommunikasiya

BUS gərginliyi: 5V DC

Terminal: max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

Bağlantı

Saxlanma temperaturu:

IP göstəricisi:

Aşırı gərginlik kateqoriyası:

-20 to +55 °C
-30 to +70 °C

IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün

II.

İşləmə temperaturu:

İstismar şərtləri

Montaj:

Dizayn:

Pano, DIN rail EN60715

6 modul

Çirklənmə dərəcəsi: 2

Ölçüləri və çəkisi
Ölçüləri:

Çəkisi:

107.5 x 89.5 x 60.5 mm  (UxExH)

250 qram

Məhsulun xüsusiyyətləri:



Server və  kommutasiya aktuatoru (Server + Switch Actuator) 

Texniki parametirlər:

Proqram təminatı: EL-BUS Pro Lisenziya

EL1-S-44M

Yaddaş: daxili yaddaş
Ethernet: 100 Mbps (Rj45)

Giriş gərginliyi: 12/24V DC

Çıxış sayı:

Kommutasiya gərginliyi (maks.):

Kommutasiya gücü (maks.):

Kommutasiya cərəyanı (maks.):

Çıxışlar

Enerji təchizatı

Çıxışlar bütün daxili dövriyyədən qorunur:

Açıq rele kontaklarında izolyasiya edilmiş gərginlik:

Relenin işləmə müddəti:

Relenin işləmə intensivliyi:

Çıxış göstəricisi:

4 x 10 A/AC (NO)

250V AC, 24V DC

2000 VA/AC, 192 W/DC

10 A

gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

1 kV

105 dəfə

30 dəfə (1 dəqiqə ərzində)

4 x Yaşıl LED

Giriş sayı:

Girişlər bütün daxili dövriyyədən qorunur:

4 x quru kontakt girişi (yaylı açar)

gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

BUS xətti:

BUS xətti bütün daxili dövriyyədən qorunur:

EL-BUS / MBUS

gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

Girişlər

Kommunikasiya

BUS gərginliyi: 5V DC

Terminal: max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

Bağlantı

Saxlanma temperaturu:

IP göstəricisi:

Aşırı gərginlik kateqoriyası:

-20 to +55 °C

-30 to +70 °C

IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün

II.

İşləmə temperaturu:

İstismar şərtləri

Montaj:

Dizayn:

Pano, DIN rail EN60715

6 modul

Çirklənmə dərəcəsi: 2

Ölçüləri və çəkisi
Ölçüləri:

Çəkisi:

107.5 x 89.5 x 60.5 mm  (UxExH)

250 qram

• EL1-S-44M ELSMART sisteminin mərkəzi idarəetmə qurğusudur
və proqram vasitəsi ilə qurğular arasında əlaqəni təmin edir.

• EL1-S-44M  Server ağıllı cihazlar üzərindən sistemi idarəetmə
imkanı yaradan xüsusi proqram təminatı ilə təmin olunub.

• DC 12/24V qidalandırıcı mənbəyi ilə təchiz edilmişdir.
• EL-BUS və MBUS kommunikasiya girişi mövcuddur.
• Rəqəmsal və adresli termostaat girişi.
• İnteqrasiya edilmiş KNX proqram dəstəyi.
• 4 NO çıxışı və 4 quru kontakt kontakt girişindən ibarətdir.
• Hər bir çıxış müstəqil idarə olunur və fərdi ünvana malikdir.
• Hər quru kontakt girişinə yaylı açar qoşulma imkanı var.
Hər bir açar vasitəsi ilə aktuator ayaqlarını fərdi və ssenarı
şəklində idarə etmək mümkündür.

• EL1-S-44M elektrik panosunda yerləşdirilməsi üçün 6 modul
ölçüsündə dizayn edilmişdir. Standart DIN rail EN60715.

Məhsulun xüsusiyyətləri:



Texniki parametirlər: EL1-PS-2/24M

Gərginlik aralığı:
Tezlik aralığı:
Effektivlik: 82% 84% 87% 89%
Cərəyan:

Başlanğıc cərəyanı:

Çıxış gərginliyi: 12V 24V 12V 24V
Nominal cərəyan: 4.5A 2.5A 7.5A 4.2A
Cərəyan aralığı: 0 ~ 4.5A 0 ~ 2.5A 0 ~ 7.5A 0 ~ 4.2A
Nominal güc: 54W 60W 90W 100.8W
Gərginliyin nizamlanma aralığı: 11.1 ~ 13.2V 21.6 ~ 26.4V 12 ~ 15V 24 ~ 29V
Gərginliyin toleransı: ±1.0% ±1.0% ±2.0% ±1.0%

Qoşulmadan sonra gecikmə vaxtı:

13.8 ~ 16.2V 27.6 ~ 32.4V 16 ~ 20V 30 ~ 35V

Təhlükəsizlik standartları:
Elektriki dözümlülük:
İzolyasiya müqaviməti:

İşləmə temperaturu:
İşləmə rütubəti:
Saxlanma temperaturu:
Termal əmsal:

IP göstəricisi:
Çirklənmə dərəcəsi:
Montaj:
Dizayn:

Ölçüləri:

Çəkisi: 300 qram 350 qram

Aşırı yüklənmə:

Aşırı gərginlik:

Aşırı temperatur:

Pano, DIN rail EN60715
5 modul 6 modul

78 x 56 x 93 mm (UxExH) 100 x 56 x 93 mm (UxExH)

20 ~ 90% RH (kondensasiyasız)

-40 ~ +850C, 10 ~ 95% RH
±0.03% / 0C (0 ~ 500C)

IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün
2

UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178
giriş/çıxış 3KVAC

giriş/çıxış >100M Ohms / 500VDC / 250C / 70% RH

-20 ~ +600C

Qoruma növü: sabit cərəyanın məhtudlaşdırılması, nasazlıq aradan qalxdıqdan 
sonra avtomatik bərpa olunma

Qoruma növü: çıxıç gərginliyinin avtomatik kəsilməsi, bərpa olunma 
üçün avtomatik giriş gərginliyinin yanıb-sönməsi

N/A 900C ±150C (RTH2) güc tranzistorunun
soyuducusunda aşkar edildikdə Aşırı temperatura aiddir

N/A
Qoruma növü: çıxıç gərginliyinin avtomatik 

kəsilməsi, bərpa olunma üçün avtomatik 
giriş gərginliyinin yanıb-sönməsi

18A/115VAC, 36A/230VAC 
(soyuq vəziyyətdə)

30A/115VAC,   45A/230VAC  
(soyuq vəziyyətdə)

100ms/230VAC; 200ms/115VAC 
(tam yükləndikdə)

2700ms/230VAC; 2700ms/115VAC 
(tam yükləndikdə)

105 ~ 160% (nominal çıxış gücü) 105 ~ 135% (nominal çıxış gücü)

88 ~ 264V AC , 124 ~ 370V DC
47 ~ 63Hz

1.2A/115VAC,   0.8A/230VAC 3A/115VAC,   1.6A/230VAC

EL1-PS-7/12M EL1-PS-4/24MEL1-PS-4/12M

Çıxış (DC)

Giriş (AC)

Qoruma

Təhlükəsizlik

Bağlantı
Terminal:
İstismar şərtləri

max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

Ölçüləri və çəkisi

Məhsulun xüsusiyyətləri:

•  Böyük aralıqlı dəyişən cərəyan girişi
•  Qısa qapanmadan qorunur
•  Aşırı yüklənmədən qorunur
•  Aşırı gərginli dən qorunur.
•  Aşırı temperaturdan qorunur
•  Hava onveksiyasının soyudulması.
•  UL 508 təsdiqlənib (sənaye idarəetmə 

avadanlıqları)
•  İzolyasiya kateqoriyası II
•  İşləmə statusunu bildirmək üçün LED indikasiyası
•  am yüklənmə şəraitində yanma testindən keçib.

ENERJİ MƏNBƏYİ (Power supply)



BUS gərginliyi:

Texniki parametirlər:

Giriş gərginliyi:

Çıxış sayı: 8 x 10 A/AC (NO)

12/24V DC

EL1-SA-1616MEL1-SA-88M

16 x 10 A/AC (NO)

6 modul 9 modul

Çıxışlar bütün daxili dövriyyədən qorunur:

Açıq rele kontaklarında izolyasiya edilmiş gərginlik:

gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

1 kV

Kommutasiya gərginliyi (maks.): 250V AC, 12V DC
Kommutasiya gücü (maks.): 2000 VA/AC, 192 W/DC
Kommutasiya cərəyanı (maks.): 10 A

Relenin işləmə müddəti: 105 dəfə
Relenin işləmə intensivliyi: 30 dəfə (1 dəqiqə ərzində)
Çıxış göstəricisi: 8 x Yaşıl LED 16 x Yaşıl LED

Giriş sayı: 8 x quru kontakt girişi (yaylı açar) 16 x quru kontakt girişi (yaylı açar)

Enerji təchizatı

Çıxışlar

Girişlər

Girişlər bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

Kommunikasiya
BUS xətti:

BUS xətti bütün daxili dövriyyədən qorunur:

EL-BUS / MBUS

gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

5V DC

Bağlantı

BUS gərginliyi:
Terminal: max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

5V DC

İstismar şərtləri

Saxlanma temperaturu:
İşləmə temperaturu: -20 to +55 °C

-30 to +70 °C

Aşırı gərginlik kateqoriyası:
IP göstəricisi: IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün

II.

Montaj:
Çirklənmə dərəcəsi: 2

Pano, DIN rail EN60715

Dizayn:

Ölçüləri və çəkisi

Çəkisi:
Ölçüləri: 107 x 87 x 59 mm (UxExH) 158 x 87 x 59 mm (UxExH)

310 qram170 qram

• EL1-SA-88M/1616M universal kommutasiya aktuatoru 
müxtəlif cihazları və işıqlanmanı idarə etmək üçün
nəzərdə tutulmuşdur.

• DC 12/24V gərginlik girişi ilə təchiz edilmişdir.
• EL-BUS / MBUS kommunikasiya girişi mövcuddur.
• 8/16 NO çıxışı və 8/16 quru kontakt girişindən ibarətdir.
• Hər çıxış üçün maksimal yüklənmə 10A / 2000 VA/AC.
• Hər bir çıxış müstəqil idarə olunur və fərdi ünvana 

malikdir.
• Aktuator çıxışların statusunu bildirən 8/16 LED işıqla

təchiz edilib.
• Hər quru kontakt girişinə yaylı açar qoşulma imkanı var.

Hər bir açar vasitəsi ilə aktuator ayaqlarını fərdi və 
ssenarı şəklində idarə etmək mümkündür.

• Aktuator elektrik panosunda yerləşdirilməsi üçün 6/9
modul ölçüsündə dizayn edilmişdir. Standart DIN rail 
EN60715.

Məhsulun xüsusiyyətləri:

Universal kommutasiya aktuatoru (Switch Actuator)



Texniki parametirlər:

Giriş gərginliyi:

Çıxış sayı: 8 x 10 A/AC (NO)

12/24V DC 

CA1-088MCA1-044M

16 x 10 A/AC (NO)

Çıxışlar bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

Kommutasiya gərginliyi (maks.): 250V AC, 12V DC

Kommutasiya gücü (maks.): 2000 VA/AC, 192 W/DC
Kommutasiya cərəyanı (maks.): 10 A

Enerji təchizatı

Çıxışlar

Açıq rele kontaklarında izolyasiya edilmiş gərginlik: 1 kV

Relenin işləmə müddəti: 105 dəfə

Relenin işləmə intensivliyi: 30 dəfə (1 dəqiqə ərzində)

Çıxış göstəricisi: 8 x Yaşıl LED 16 x Yaşıl LED

Girişlər
Giriş sayı: 8 x quru kontakt girişi (yaylı açar)

Girişlər bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

16 x quru kontakt girişi (yaylı açar)

Kommunikasiya
BUS xətti: EL-BUS

BUS xətti bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)
BUS gərginliyi: 5V DC

Terminal: max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

İşləmə temperaturu:

Saxlanma temperaturu:

-20 to +55 °C

-30 to +70 °C

IP göstəricisi: IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün

Aşırı gərginlik kateqoriyası:
Çirklənmə dərəcəsi:

II.

2

Montaj:
Dizayn:

Pano, DIN rail EN 60715

Ölçüləri:

Çəkisi:

Bağlantı

İstismar şərtləri

Ölçüləri və çəkisi

6 modul 9 modul

107 x 87 x 59 mm (UxExH) 158 x 87 x 59 mm (UxExH)
310 qram170 qram

• EL1-CA-44M/88M pərdə aktuatoru 4/8 ədəd motorlu 
pərdə, günlük va ya jalüz (fərdi və ya qrup şəkində) 
idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• DC 12/24V gərginlik girişi ilə təchiz edilmişdir.
• EL-BUS / MBUS kommunikasiya girişi mövcuddur.
• 8/16 NO çıxışı və 8/16 quru kontakt girişindən ibarətdir.
• Hər çıxış üçün maksimal yüklənmə 10A / 2000 VA/AC.
• Hər bir çıxış müstəqil idarə olunur və fərdi ünvana 

malikdir.
• Aktuator çıxışların statusunu bildirən 8/16 LED işıqla 

təchiz edilib.
• Hər quru kontakt girişinə yaylı açar qoşulma imkanı 

var. Hər bir açar vasitəsi ilə aktuator ayaqlarını fərdi 
və ssenarı şəklində idarə etmək mümkündür.

• Aktuator elektrik panosunda yerləşdirilməsi üçün
6/9 modul ölçüsündə dizayn edilmişdir. Standart DIN 
rail EN60715.

Məhsulun xüsusiyyətləri:

Pərdə Aktuatoru (Curtain actuator)



İşıq səviyyəsinə nəzarət aktuatoru(Dimmer Actuator)

Texniki parametirlər:

Giriş gərginliyi:

Çıxış sayı: 4 x 400 Watt/AC

230V AC, 50-60 Hz

EL1-DA-88MEL1-DA-44M

8 x 400 Watt/AC

Çıxış göstəricisi: 4 x Yaşıl LED 8 x Yaşıl LED

Giriş sayı: 4 x quru kontakt girişi (yaylı açar)

Girişlər bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

8 x quru kontakt girişi (yaylı açar)

BUS xətti: EL-BUS / MBUS
BUS xətti bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

BUS gərginliyi: 5V DC

Terminal: max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

IP göstəricisi:

II.
Çirklənmə dərəcəsi: 2

Montaj: Pano, DIN rail EN60715

Dizayn:

Ölçüləri:
Çəkisi:

Kommutasiya gərginliyi (maks.): 250V AC
Kommutasiya cərəyanı (maks.): 2 A
Çıxışlar bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

İşləmə temperaturu:

Saxlanma temperaturu:

--20 to +55 °C20 to +55 °C

-30 to +70 °C
IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün

Aşırı gərginlik kateqoriyası:

Enerji təchizatı

Girişlər

Çıxışlar

Kommunikasiya

Bağlantı

Ölçüləri və çəkisi

İstismar şərtləri

6 modul 9 modul

107 x 87 x 59 mm (UxExH) 158 x 87 x 59 mm (UxExH)
280 qram140 qram

Məhsulun xüsusiyyətləri:
• EL1-DA-44M/88M dimmer aktuatoru közərmə
lampalarının və tənzimlənən parlaqlıqlı LED lampaların
işıqlanma, qızdırıcı güc elementlərinin işləmə və
ventilyatorların fırlanma sürətinin intensivliyini
nizamlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 4/8 işıqlanma
növü və ya qurğu üçün nəzərdə tutulub.

• DC 12/24V gərginlik girişi ilə təchiz edilmişdir.
• EL-BUS / MBUS kommunikasiya girişi mövcuddur.
• 4/8 çıxış və 4/8 quru kontakt girişindən ibarətdir.
• Hər çıxış üçün maksimal yüklənmə 400Watt təşkil edir.
• Hər bir çıxış müstəqil idarə olunur və fərdi ünvana malikdir.
• Aktuator çıxışların statusunu bildirən 4/8 LED işıqla
təchiz edilib.

• Hər quru kontakt girişinə yaylı açar qoşulma imkanı var.
Hər bir açar vasitəsi ilə aktuator ayaqlarını fərdi və ssenarı
şəklində idarə etmək mümkündür.

• Aktuator elektrik panosunda yerləşdirilməsi üçün
6/9 modul ölçüsündə dizayn edilmişdir.
Standart DIN rail EN60715.



•  EL1-IR-03B IR idarəetmə cihazı ağıllı cihazla 
vasitəsi ilə ev məişət texnikasını  idarə etmək 
üçün nəzərdə tutulub.

•  EL1-IR-03B IR idarəetmə cihazı asan 
onfiqurasiya edilir və şəbəkəyə qoşulur.

•  Ethernet və RS232 dəstəyi
•  EL-BUS və MBUS ommunikasiya girişi 

mövcuddur.
•  Daxili web-se ver, asan istifadə edilən WEB 

interfeys.

Texniki parametirlər: EL1-IR-03B

Giriş gərginliyi: 9-18V DC, 300mA

Enerji təchizatı

Konnektor: RJ45
Ethernet: 10 Mbps

Standartlar: TCP, DHCP, HTTP

Şəbəkə interfeysi

Konnektor: DB9
Data göstəricisi: 1200 baud - 57.6 Kbaud

İnformasiya mübadiləsinə nəzarət: iki yönlü RTS/CTS

Serial interfeysi

Konnektor: 3.5mm stereo ucluq

Seçim imkanı: IR çıxış və ya sensor girişi

IR Blaster: dəstəkləyir

IR girişlər: IR əmrlər RS232 portundan istifadə edilərək alınır 

IR & Sensor interfeysi

BUS xətti: EL-BUS / MBUS

BUS xətti bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

IR Blaster: dəstəkləyir

BUS gərginliyi: 5V DC

Kommunikasiya

İşləmə temperaturu:

Saxlanma temperaturu:

-20 to +55 °C

-30 to +70 °C

Çirklənmə dərəcəsi: 2

İstismar şərtləri

Ölçüləri: 155 x 77 x 31 mm (UxExH)

Çəkisi: 270 qram

Ölçüləri və çəkisi

Məhsulun xüsusiyyətləri:

IR İDARƏETMƏ CİHAZI (IR module)



Sensorlu termostat (Digital termostate) Audio zon səsləndirici (Audio zone)

Texniki parametirlər:

Giriş gərginliyi: 220V AC

EL1-TR-20W

Enerji təchizatı

Otaq sensoru: movcuddur

Döşəmə sensoru: döşəmə üçün kənar sensor girişi

Sensorlar

Manual rejim: real zamanda verilmiş temperatur

Həftəlik rejim: 5+2/7 gün (gündəlik və ya manual)

İş rejimi

Ekran: real zaman və verilmiş temperatur

Temperatur göstəricisi: ° C və ° F seçim imkanı
Yaddaş: EEPROM

Zaman: 12/24 saat seçim imkanı

Əlavə imkanlar

BUS xətti: EL-BUS / MBUS

BUS xətti daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)
BUS gərginliyi: 5V DC

Kommunikasiya

İşləmə temperaturu:

Saxlanma temperaturu:

-20 to +55 °C

-30 to +70 °C
Çirklənmə dərəcəsi: 2

İstismar şərtləri

Ölçüləri: 86 x 86 x 13.3 mm (UxExH)

Çəkisi: 110 qram

Ölçüləri və çəkisi

Texniki parametirlər:

Prosessor: Quad Core 1.2GHz

Yaddaş: Xarici yaddaş

EL1-MA-01B

Operativ yaddaş: 1GB RAM

Giriş gərginliyi: 12V DC, 2 A

Enerji təchizatı

Konnektor: RJ45

Ethernet: 10/100 Mbps

USB 4+1 micro

Micro-SD 1 ədəd

Şəbəkə interfeysi

Konnektor: Audio 3.5 mm

Audio

HDMI 1080P

Digər:

BUS xətti daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL  E190598)

BUS gərginliyi: 5V DC

BUS xətti: EL-BUS / MBUS

Kommunikasiya

Saxlanma temperaturu:

-20 to +55 °C

-30 to +70 °C

irklənmə dərəcəsi: 2

İşləmə temperaturu:

İstismar şərtləri

Çəkisi: 95 qram

Ölçüləri: 94 x 63 x 30 mm (UxExH)

Ölçüləri və çəkisi

•  Termostat ELSMART sisteminin tərkibində və 
fərdi şəkildə işləmə funksiyasına malikdir. Ev, 
kommersiya və s. tipli obyektlərdə istifadə 
olunmaq üçün nəzərdə tutulub.

• Su və elektrik radiatorları, isti döşəmə və s. idarə 
etmək imkanı var.

• 5 + 2 günlük və ya 7 günlük proqramlama. Manual 
və ya həftəlik rejim.

• Gərginlik kəsintisi zamanı son 
proqramlamaların yaddaşda qalma imkanı.

• Sensorlu ekran.

•  EL1-MA-01B audio zon səsləndirici kimi işləyərə 
Ağıllı evinizə inteqrə edilir və serverinizdə olan 
musiqiləri istədiyiniz zaman səsləndirə bilir.

•  Sistemdə qoşulan hər bir qurğu həm fərdi şəkildə, 
hə də bütün qurğular ahəng yaradaraq musiqini
eyni anda səsləndirə bilir.

•  Sistemə qoşulan audio zon səsləndiricilər ağıll 
telefonunuz və ya tabletinizdəki “Ağıllı Ev” 
tətbiqinin köməyliyi ilə idarə edilə bilir.

•  Cihaz səs gücləndiriciyə və ya aktiv dinamiklər 
qoşulmaq üçün nəzərdə tutulub.

Məhsulun xüsusiyyətləri: Məhsulun xüsusiyyətləri:



Universal actuator (Universal Switch Actuator)

Kommutasiya cərəyanı (maks.): 10 A 

Relenin işləmə intensivliyi: 30 dəfə (1 dəqiqə ərzində) 

ELBUS  BUS xətti: 
Kommunikasiya 

Saxlanma temperaturu: 
-20 to +55 °C
-30 to +70 °C

Çəkisi:  350  qram 

Məhsulun xüsusiyyətləri: 

• EL1-UA -12M universal aktuator müxtəlif cihazları və
işıqlanmanı idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• DC 12V gərginlik girişi ilə təchiz edilmişdir.
• ELBUS  kommunikasiya girişi mövcuddur.
• 12 NO çıxışı və 12 quru kontakt girişindən ibarətdir.
• Hər çıxış üçün maksimal yüklənmə 10A / 2000 VA/AC.
• Hər bir çıxış müstəqil idarə olunur və fərdi ünvana malikdir.
• Aktuator     çıxışların  statusunu      bildirən  12  LED

işıqla təchiz edilib.
• Hər  quru  kontakt  girişinə  yaylı  açar qoşulma imkanı

var. Hər  bir açar   vasitəsi  ilə  aktuator  ayaqlarını  fərdi və
ssenarı şəklində idarə etmək  mümkündür.

• Aktuator elektrik panosunda yerləşdirilməsi üçün 9
modul ölçüsündə dizayn edilmişdir. Standart DIN rail EN60715.

Texniki parametirlər: 

Enerji təchizatı 

     EL1-UA-12M 

Giriş gərginliyi: 12V DC 
Çıxışlar

Çıxış sayı:    12 x 10 A/AC (NO) 
Kommutasiya gərginliyi (maks.): 250V AC, 12V DC 
Kommutasiya gücü (maks.): 2000 VA/AC, 192 W/DC 

Çıxışlar bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL E190598) 

Relenin işləmə müddəti: 105 dəfə 

Çıxış göstəricisi: 
Girişlər bütün daxili dövriyyədən qorunur: 

      12x Yaşıl LED 
gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL E190598) 

BUS xətti bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL E190598) 

Terminal: max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

İşləmə temperaturu: 

IP göstəricisi: IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün 

Çirklənmə dərəcəsi: 2 

Dizayn:  9 modul 

Ölçüləri:   158 x 88 x 59 mm (UxExH) 

Aşırı gərginlik kateqoriyası: II. 

İstismar şərtləri 
5V DC BUS gərginliyi: 

Bağlantı

5V DC BUS gərginliyi: 

Açıq rele kontaklarında izolyasiya edilmiş gərginlik: 1 kV 

Ölçüləri və çəkisi 

Montaj: Pano, DIN rail EN60715 



12 Kanal Aktuator+ WIFI + MQTT

Kommutasiya cərəyanı (maks.): 10 A 

Relenin işləmə intensivliyi: 30 dəfə (1 dəqiqə ərzində) 

Məhsulun xüsusiyyətləri: 

• EL1-UA -12M universal aktuator müxtəlif cihazları və
işıqlanmanı idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• DC 12V gərginlik girişi ilə təchiz edilmişdir.
• 12 NO çıxışı və 12 quru kontakt girişindən ibarətdir.
• Hər çıxış üçün maksimal yüklənmə 10A / 2000 VA/AC.
• Hər bir çıxış müstəqil idarə olunur və fərdi ünvana malikdir.
• Aktuator     çıxışların  statusunu      bildirən  12  LED

işıqla təchiz edilib.
• Hər  quru  kontakt  girişinə  yaylı  açar qoşulma imkanı

var. Hər  bir açar   vasitəsi  ilə  aktuator  ayaqlarını  fərdi və
ssenarı şəklində idarə etmək  mümkündür.

• Aktuator elektrik panosunda yerləşdirilməsi üçün 9
modul ölçüsündə dizayn edilmişdir. Standart DIN rail EN60715.

Texniki parametirlər: 

Enerji təchizatı 

Giriş gərginliyi: 12V DC 

Çıxışlar 

Çıxış sayı:    12 x 10 A/AC (NO) 

Kommutasiya gərginliyi (maks.): 250V AC, 12V DC 

Kommutasiya gücü (maks.): 2000 VA/AC, 192 W/DC 

Çıxışlar bütün daxili dövriyyədən qorunur: gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL E190598) 

Relenin işləmə müddəti: 105 dəfə 

Çıxış göstəricisi: 

Girişlər bütün daxili dövriyyədən qorunur: 

      12x Yaşıl LED 

gücləndirilmiş izolyasiya (UL/CUL E190598) 

Açıq rele kontaklarında izolyasiya edilmiş gərginlik: 1 kV 

     EL1-UA-12M 

Saxlanma temperaturu: 

-20 to +55 °C

-30 to +70 °C

Çəkisi:  350  qram 

Terminal: max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2

İşləmə temperaturu: 

IP göstəricisi: IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün 

Çirklənmə dərəcəsi: 2 

Dizayn:  9 modul 

Ölçüləri:   107 x 87 x 59 mm (UxExH) 

Aşırı gərginlik kateqoriyası: II. 

İstismar şərtləri 

5V DC BUS gərginliyi: 

Bağlantı 

5V DC BUS gərginliyi: 

Ölçüləri və çəkisi 

Montaj: Pano, DIN rail EN60715 
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Sensorlu 
Açarlar 
Seriyası



Sensorlu Elektrik Açarları





Texniki parametirlar 

01,;ii/Dimension 

i§ garginliyi/Operating Voltage 

i� yiikii/Rated Load 

Normal Carayan/Normal Current 

Rang/Color 

i�lama temperaturu /Working temperature 

i� riitubati/Working humidity 

SENSORLU OTEL ACARI 

86x86x42 MM (DxH) 

100-250V/50-60 Hz 

1000 BOnK

10A 

6enb1H, 4epHblH, cepblH, aonoTOH 

-20 - +60 C: 

80% 





SENSORLU ELEKTRiK ACARI 
TOUCH SWITCH 

OFF 

OFF 

(J 

SENSORLU ELEKTRiKACARI 

(j � I 
_Uzaqdan Sensorlu Sasli 
ldaraetma idaraetma idaraetma 

• � < 
Zaman lama Sinxronizasiya Ssenari ila 

Cadvali Vaziyyati idaraetma 

011,i.i/Dimension: 86 * 86 * 42mm 

i, Garginliyi/Operating Voltage: 110-240V / 50-60Hz 

i, Yi.iki.i/Rated Load: 1000W 

Lampam yand1rmaq i.i1,i.in bir dafa toxunun, 
sondi.irmak i.i1,i.in eyni di.iymaya takrar toxunun. 
Touch once to turn on the lamp, touch the same 
button to turn off. 

Sensorlu elektrik ac;arlan 

Sensorlu i�1q saviyyasina nazarat Sensorlu parda idaraetma ai;ari 

Elektrik yuvalari Rj11-TV 

, ' 

I 





Ch9 Ch10 Ch11 Ch12

Universal Actuator EL1-UA-12M

Ch9 Ch10 Ch11 Ch12

Universal Actuator EL1-UA-12M
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