
РЪКОВОДСТВО  ЗА УПОТРЕБА
Универсален вход за Wi-Fi сензор

ЛЕГЕНДА
Червен кабел - 12-36 DC
Черен кабел -  GND
или Черен и ЧЕРВЕН кабел -12-24AC
Бял кабел - ADC вход
Жълт кабел - VCC 3.3VDC изход
Син кабел - ДАННИ
Зелен кабел - Вътрешен GND
Светлокафяв кабел - Вход 1
Тъмнокафяв кабел - Вход 2
Изход _1 - Максимален ток 100mA, 
Максимално напрежение AC: 24V / DC: 36V
Изход 2 - Максимален ток 100mA, 
Максимално напрежение AC: 24V / DC: 36V

Спецификация
• Захранване: • 12V-36V DC; • 12V-24V AC
• Максимално натоварване: 100mA / AC 24V / DC 3 6V, Max 
300mW
• Работна температура: 0 ° C до 40 ° C
• Мощност на радиосигнала: 1mW
• Радио протокол: Wi-Fi 802.11 b / g / n
• Честота: 2412 - 2472 МХц (Макс. 2483,5 МХц)
• Работен обхват (в зависимост от местното строител-
ство):

 - до 50 м на открито
 - до 30 м на закрито 

• Размери: 20х33х13 мм
• Електрическа консумация: <1W

Техническа информация
Универсалният сензорен вход Shelly® UNI може да работи 
със:
• До 3 сензора DS18B20,
• До 1 DHT сензор,
• ADC вход
• 2 x двоични сензори,
• 2 x изхода с отворен колектор.
⚠ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Монтирането на 
устройството към захранването трябва да се извършва с 
повишено внимание.
⚠ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на децата да играят с бу-
тона / превключвателя, свързан с Устройството. Пазете Ус-
тройствата за дистанционно управление на Shelly (мобилни 
телефони, таблети, компютри далеч от деца.

Основна информация за Shelly®
Shelly e  иновативнo устройствo позволявaщо дистанцион-
но управление на електрически уреди чрез мобилен теле-
фон, компютър или система за домашна автоматизация. 
Shelly  използва Wi-Fi мрежа , за да се свърже с устрой-
ствата, които го контролират. Те могат да бъдат в една и 
съща Wi-Fi мрежа или да използват отдалечен достъп (чрез 
Интернет). Shelly® може да работи самостоятелно, без да 
се управлява от контролер за домашна автоматизация, в 
локалната Wi-Fi мрежа, както и чрез облачна услуга, отвся-
къде, където Потребителят има достъп до Интернет.
Shelly има вграден уеб сървър за настройка, управление и 
наблюдение работата на устройството. Shelly има два WiFi 
режима на работа – Access Point (AP) и Client Mode (CM). За 
да работи в режим Client Mode е необходимо да има WiFi 
рутер в обхвата на устройството. Shelly устройствата мо-
гат да комуникират директно с други WiFi устройства чрез 
HTTP протокол..
API може да бъде предоставен от производителя. Устрой-
ствата Shelly® могат да бъдат достъпни за наблюдение и 
контрол, дори ако Потребителят е извън обхвата на локал-
ната WiFi мрежа, стига WiFi рутера да е свързан с Интернет. 
Може да се използва облачната функция, която се активи-
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Фиг. 1. Окабеляване на сензор DS18B20

фиг.2. Окабеляване на DHT22 сензор

фиг. 3А. Окабеляване на двоичен сензор (Reed Ampule)

фиг. 3В. Окабеляване на двоичен сензор (Reed Ampule)

фиг. 4А. Окабеляване на бутони и ключове

фиг. 4В. Окабеляване на бутони и ключове

фиг.5. Окабеляване на товара

фиг.6. Окабеляване на ADC

ра чрез уеб сървъра на Устройството или чрез настройките 
в мобилното приложение Shelly Cloud.
Потребителят може да се регистрира и да достъпи Shelly 
Cloud, използвайки мобилното приложение за Android и 
iOS, или чрез уеб сайта: https://my.shelly.cloud/

Инструкции за инсталация
⚠ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Монтирането / 
инсталирането на Устройството трябва да се извършва от 
квалифицирано лице (електротехник).
⚠ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Дори когато Устрой-
ството е изключено, е възможно да има напрежение в него-
вите клеми. Всяка промяна в свързването  трябва да се из-
върши, след като се гарантира, че захранване е изключено.
⚠ВНИМАНИЕ! Не свързвайте Устройството с уреди, надви-
шаващи указания максимален товар!
⚠ВНИМАНИЕ!Свържете Устройството само по начина, по-
казан в тези инструкции. Всеки друг метод може да причини 
щети и/или наранявания.
⚠ВНИМАНИЕ!Преди да започнете инсталацията, моля, 
прочетете внимателно и напълно придружаващата до-
кументация. Неспазването на препоръчаните процедури 
може да доведе до неизправност, опасност за живота ви 
или нарушаване на закона. Алтерко Роботикс ЕООД не носи 
отговорност за загуби или повреди в случай на неправилна 
инсталация или работа на устройството.
⚠ВНИМАНИЕ! Използвайте Устройството само с захран-
ващ адаптер, който отговаря на всички приложими разпо-
редби. Дефектен захранващ адаптер, свързан към Устрой-
ството, може да повреди Устройството.
⚠ ПРЕПОРЪКА! Устройството може да бъде свързано и 
може да управлява електрически вериги и уреди само ако 
отговарят на съответните стандарти и норми за безопас-
ност.

Декларация за съответствие
С настоящото Алтерко Роботикс ЕООД декларира, че ра-
диооборудването тип Shelly UNI е в съответствие с Дирек-
тива 2014/53/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС. Пъл-
ният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен 
на следния интернет адрес:
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-uni/
Производител: Алтерко Роботикс ЕООД
Адрес: България, София, 1407, бул. Черни връх 103
Тел.: +359 2 988 7435
Имейл: support@shelly.cloud
Уеб: http://www.shelly.cloud
Промените в данните за контакт се публикуват от произво-
дителя на официалния уебсайт на устройството 
http://www.shelly.cloud
Всички права върху търговскaта марка Shelly®, както и 
други интелектуални права, свързани с това Устройство, 
принадлежат на Алтерко Роботикс ЕООД.

Контрол на входовете

Опасност  напрежение от двете страни на продукта!

Преди да инсталирате / монтирате Устройството, уверете се, че мрежата е изключена (изключени прекъсвачи).

Опасност  напрежение от двете страни на продукта!

Инсталация/Първоначално включване
1. Свържете сензора DS18B20 към устройството, както е 
показано на фиг.1 В случай, че искате да свържете схема за 
използване на сензор DHT22 от фиг.2.
2. В случай че искате да свържете двоичен сензор (Reed 
Ampule), използвайте схема от фиг. 3A за захранване с 
постоянен ток или фиг. 3B за захранване с променлив ток.

3. В случай, че искате да свържете бутон или ключ да   към 
устройството, използвайте схемата от фиг.4А за захранване 
с постоянен ток или фиг.4В за променливотоково захран-
ване.
4. За свързване на схема за използване на ADC от фиг 6

Четене на стандартни логически нива, независимо от при-
ложеното напрежение на входовете (без потенциал)
Не може да работи с програмирани граници на нива, тъй 
като, ADC не са прикрепени към входовете
Когато има напрежение от:
AC oт 12V до 24V - се измерва логическо като „1“ (HIGH). 

Само когато напрежението е под 12V, то се измерва като 
логично „0“ (LOW)
DC: 2,2V до 36V - измерва се като логично „1“ (HIGH). Само 
когато напрежението е под 2,2V, то се измерва като логи-
ческо „0“ (LOW)
Максимално допустим товар/ напрежение - 36V DC / 24V AC



МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА SHELLY®
Можете да изберете дали искате да използвате Shelly Uni с 
мобилното приложение Shelly Cloud или да се запознаете с 
инструкциите за управление и контрол чрез вградения уеб 
интерфейс.

Управлявайте дома си с гласа си
Всички Shelly устройства са съвместими с Amazon Echo и 
Google Home. https://shelly.cloud/compatibility/

 

 

Shelly Cloud ви дава възможност да контролирате и настройва-
те всички устройства Shelly от всяка точка на света. 
Регистрация
Първият път, когато заредите мобилното приложение Shelly 
Cloud, трябва да създадете акаунт, чрез който може да упра-
влява всичките ви устройства Shelly®.
Забравена парола
В случай, че забравите или загубите паролата си, въведете 
имейл адреса, който сте използвали при регистрацията. След 
това ще получите инструкции за промяна на паролата си.
⚠ВНИМАНИЕ! Бъдете внимателни, когато въвеждате своя 
имейл адрес по време на регистрацията, тъй като той ще бъде 
използван в случай, че забравите паролата си.
Първи стъпки
След като се регистрирате, създайте първата си стая (или 
стаи), където ще добавите и използвате вашите устройства 
Shelly.

Shelly Cloud ви дава възможност да създавате сцени за ав-
томатично включване или изключване на устройствата в 
предварително зададени часове или въз основа на други пара-
метри като температура, влажност, светлина и т.н. (с наличен 
сензор в Shelly Cloud). Shelly Cloud позволява лесно управление 
с помощта на мобилен телефон, таблет или компютър.
Добавяне на устройство
За да добавите ново устройство Shelly, свържете го към елек-
трическата мрежа, следвайки инструкциите за инсталиране, 
приложени към устройството.
Стъпка 1
Свържете Shelly към захранващата мрежа, следвайки схемите, 
показани по-горе, и устройството ще създаде собствена WiFi 
мрежа (AP).
⚠ВНИМАНИЕ! В случай, че Устройството не е създало своя 
собствена WiFi мрежа със SSID като shellyuni-35FA58, проверете 
дали правилно сте свързали Shelly по схемите, показани по-го-
ре. Ако не виждате активна WiFi мрежа със SSID като shellyuni-
35FA58, върнете устройството към фабрични настройки. Ако 

Устройството е включено, трябва да го изключите и включите 
отново. След включване на захранването към Shelly, имате една 
минута да натиснете 5 последователни пъти бутона/ключа, 
свързан към вход SW . Трябва да чуете няколко бързи включ-
вания на релето. След това, Shelly трябва да се върне в режим 
AP. Ако имате физически достъп до устройството, можете да 
натиснете и задържите за 10 секунди бутона за фабрично нули-
ране, който се намира на гърба на устройството. Shelly трябва да 
се върне в режим AP. Ако не, моля, повторете или се свържете 
с  центъра за обслужване на клиенти на: support@shelly.cloud
Стъпка 2
Изберете „Добавяне на устройство“.За да добавите още устрой-
ства по-късно, използвайте менюто на приложението в горния 
десен ъгъл на главния екран и щракнете върху „Добавяне на 
устройство“. Въведете името (SSID) и паролата за WiFi мрежа-
та, към която искате да добавите вашето Shelly устройство.

Стъпка 3

Ако използвате iOS: ще видите следния екран:
Натиснете бутона за начало на вашия iPhone/iPad/iPod. Отво-
рете Настройки> WiFi и се свържете с WiFi мрежата, създадена 
от Shelly, например shellyuni-35FA58.
Ако използвате Android: телефонът/таблетът ви автоматично 
ще сканира и ще включи всички нови устройства Shelly в WiFi 
мрежата, към която сте свързани.
След успешно свързване на устройство към WiFi мрежата ще 
видите следния прозорец:

Стъпка 4
Приблизително 30 секунди след откриването на всички нови 
устройства в локалната WiFi мрежа, списъкът ще бъде показан 
в стаята „Открити устройства“.

Стъпка 5
Отворете стаята „Открити устройства“ и изберете устройство-
то, което искате да добавите към вашия акаунт.

Стъпка 6
Въведете име за устройството (в полето име на устройството). 
Изберете стая, в която ще бъде устройството. Можете да избе-
рете икона или да добавите снимка, за да улесните разпозна-
ването. Натиснете “Запази устройство”.

Стъпка 7
За да свържете устройството с услугата Shelly Cloud - за дистан-
ционно управление на устройството, натиснете „ДА“ в следва-
щия изскачащ прозорец.
Настройки на устройството Shelly
След като добавите вашето устройство Shelly в приложението, 
можете да го управлявате, да променяте настройките му и да 
автоматизирате начина, по който работи. 

За да включите и изключите Устройството, използвайте буто-
на за включване/изключване. За да достъпите настройките 
за съответното устройство, натиснете върху неговото име. От 
менюто можете да контролирате Устройството, както и да ре-
дактирате настройките му.
• Редактиране на устройство - позволява ви да промените 
името, стаята и картината на устройството.
• Настройки на устройството - позволява ви да промените 
настройките. Например, 
• Ограничен вход: Ограничете уеб интерфейса на Shely с по-
требителско име и парола. След като въведете данните в съот-
ветните полета, натиснете “Ограничи Shelly”.
• Таймер - за автоматично управление на захранването

 - Автоматично включване - След включване захранването 
автоматично ще се изключи след предварително зададено 
време (в секунди). Стойност 0 ще отмени автоматичното 
изключване.
 - Автоматично изключване - След изключване захранване-

то ще се включи автоматично след предварително зададе-
но време (в секунди). Стойност 0 ще отмени автоматичното 
включване.

• Седмичен график Тази функция изисква връзка на Shelly с 
интернетShelly може да се включва/изключва автоматично в 
предварително зададен час.
• Изгрев залез Тази функция изисква връзка на Shelly с интер-
нет. Shelly получава актуална информация за часа на изгрев и 
залез във вашия район. Shelly може да се включва или изключ-
ва автоматично при изгрев/залез или в определено време пре-
ди или след изгрев/залез
Настройки
• Захранване по подразбиране.Тази настройка задава захран-
ването по подразбиране на Shelly, когато е спряно и бъде пус-
нато отново.

 - Включено: Конфигурирайте Shelly да се включи, когато 
захранването бъде пуснато.
 - Изключено: Конфигурирайте Shelly да е изключено, когато 

захранването бъде пуснато.
• Възстановяване на последното състояние: Конфигурирайте 
Shelly да се върне в последното състояние, в което е било, пре-
ди спиране на захранването.

 - тип ключ: Конфигурирайте Shelly да работи спрямо състоя-
нието на ключа/бутона.
 - Моментен - Когато използвате бутон.

• Двупозиционен - Девиатор - Shelly ще променя състоянието 
си при всяко натискане на ключа, независимо от неговия тип. 
Когато използвате стандартен ключ.
• Актуализация на фърмуера - Показва настоящата версия 
на фърмуера. Ако е налична по-нова версия, можете да ак-
туализирате вашето устройство Shelly, като щракнете върху 
Актуализиране.
• Фабрично нулиране - Премахнете Shelly от вашия акаунт и го 
върнете към фабричните настройки.
• Информация за устройството тук може да видите Device 
ID - уникален сериен номер за всяко Shelly устройствоIP на 
устройството - IP на Shelly в Wi-Fi мрежа, към която е свързано

Вграденият уеб интерфейс
Дори и без мобилното приложение, Shelly може да бъде на-
строено и управлявано чрез браузър и директна WiFi връзка с 
мобилен телефон, таблет или компютър.
Използвани съкращения 
• Shelly-ID – уникален сериен номер на Устройството. Състои 
се от 6 или повече знака. Може да включва цифри и букви, на-
пример 35FA58.
• SSID - името на WiFi мрежата, създадена от Устройството, 
например: shellyuni-35FA58.
• Точка за достъп (AP) - режим, в който Устройството създава 
своя точка за WiFi връзка със съответното име (SSID).
• Клиентски режим (CM) - режим, в който Устройството е 
свързано към друга WiFi мрежа.
Инсталация/Първоначално включване
Етап 1
Свържете Shelly към електрическата мрежа, следвайки схе-
мите, описани по-горе, и го поставете в конзолата на ключа/
контакта. След включване на захранването Shelly ще създаде 
своя собствена WiFi мрежа (AP).
⚠ВНИМАНИЕ! В случай, че Устройството не е създало своя 
собствена WiFi мрежа със SSID като shellyUNI35FA58, проверете 
дали правилно сте свързали Shelly по схемите, показани по-го-
ре. Ако не виждате активна WiFi мрежа със SSID като shelly UNI 
-35FA58, върнете устройството към фабрични настройки. Ако 

Устройството е включено, трябва да го изключите и включите 
отново. Включете shelly Uni и натиснете бутона за нулиране, до-
като LED  светодиодът на платката не светне.Ако не, моля, пов-
торете или се свържете с  центъра за обслужване на клиенти на: 
support@shelly.cloud
Стъпка 2
Shelly ще създаде собствена WiFi мрежа, с име (SSID) подоб-
но на shellyuni-35FA58. Свържете се с нея от вашия телефон, 
таблет или компютър.
Стъпка 3
Въведете 192.168.33.1 в адресното поле на браузъра си, за да 
заредите уеб интерфейса на Shelly.

Общи - начална страница
Това е началната страница на вградения уеб интерфейс.Тук ще 
видите информация за:  еню с настройки, текущо състояние 
(включване / изключване), настоящо време.
• Интернет и сигурност - можете да конфигурирате настрой-
ките за интернет и WiFi
• Външни сензори - можете да настроите температурни еди-
ници и отместване
• Действия на сензорния URL адрес - можете да конфигурира-
те действията на URL адресите по канали
• Настройки - можете да конфигурирате различни настройки 
-Име на устройството, обхват ADC, фърмуер
• Канал 1 - Настройки на изходен канал 1
• Канал 2 - Настройки на изходен канал 2 Има 2 вида авто-
матизация: 
• ADC може да контролира изходите в съответствие с измере-
ното напрежение и да определи нива
• Температурните сензори могат също да контролират съоръ-
женията според измерването и зададените прагове.

⚠ВНИМАНИЕ! Ако сте въвели неправилна информация (греш-
ни настройки, потребителски имена, пароли и т.н.), няма да мо-
жете да се свържете с Shelly и трябва да нулирате устройството.
⚠ВНИМАНИЕ! Ако не виждате активна WiFi мрежа със SSID 
като shellyuni-35FA58, нулирайте устройството. Ако Устрой-
ството е включено, трябва да рестартирате, като го изключите 
и включите отново. Включете shelly Uni и натиснете бутона за ну-
лиране, докато светодиодът на платката не светне. Ако не, моля, 
повторете или се свържете с нашата поддръжка на клиенти на 
support@shelly.cloud
• Вход - достъп до Устройството
• Оставете незащитено - премахване на известието за деакти-
вирано упълномощаване.
• Активиране на удостоверяването - можете да включите или 
изключите удостоверяването. Тук можете да промените потре-
бителското си име и парола. Трябва да въведете ново потреби-
телско име и новата парола, след което натиснете Save, за да 
запазите промените.
• Свържете се с cloud - можете да включите или изключите 
връзката между Shelly и Shelly Cloud.
Фабрично нулиране - върнете Shelly към фабричните настрой-
ки.

• Надстройка на фърмуера - Показва настоящата версия на 
фърмуера. Ако е налична по-нова версия, можете да актуали-
зирате вашето устройство Shelly, като щракнете върху Актуа-
лизиране.
• Рестартиране на устройството - рестартира устройството.

Kонфигурация на канала
Екран на канала
В този екран можете да контролирате, наблюдавате и променя-
те настройките за включване и изключване на захранването. 
Можете също да видите текущото състояние на свързания 
уред към Shelly, Настройки на бутоните, Включено и ИЗКЛЮЧЕ-
НО. За да контролирате Shelly, натиснете Channel:
• За да включите свързаната верига, натиснете „ON Включе-
но“.
• За да изключите свързаната верига, натиснете Изключено 
„Turn OFF“
• Натиснете иконата, за да отидете в предишното меню.
Настройки за управление на Shelly
Всяко Shelly може да бъде конфигурирано индивидуално. Това 
ви позволява да персонализирате всяко устройство по уника-
лен начин или последователно, както решите.
Състояние по подразбиране при включване
Това задава състоянието по подразбиране на каналите при 
захранване от електропреносната мрежа.
• ON Включено  по подразбиране, когато Устройството се 
захранва и свързаната верига / уред към него също ще се 
захранва.
• OFF ИЗКЛЮЧЕНО - По подразбиране Устройството и всяка 
свързана верига / уред няма да се захранват, дори когато са 
свързани към мрежата.
• Възстановяване на последното състояние - по подразби-
ране Устройството и свързаната верига / уред ще бъдат вър-
нати в последното състояние, което са заели (включено или 
изключено) преди последното изключване / изключване на 
захранването.
Автоматично ВКЛ. / ИЗКЛ
Автоматично включване / изключване на контакта и свърза-
ния уред:
• Aвтоматично изключване - След включване захранването 
ще се изключи автоматично след предварително зададено 
време (в секунди). Стойност 0 ще отмени автоматичното из-
ключване.
• Автоматично включване - След изключване захранването 
ще се включи автоматично след предварително определено 
време (в секунди). Стойност 0 ще отмени автоматичното стар-
тиране.
Тип ключ

 - Моментен - Когато използвате бутон.
 - Двупозиционен - Когато използвате стандартен ключ.
 - Девиатор - Shelly ще променя състоянието си при всяко 

натискане на ключа, независимо от неговия тип.
Изгрев / залез часа
Тази функция изисква интернет връзка. За да използва Интер-
нет, Shelly устройство трябва да бъде свързано към локална 
WiFi мрежа с работеща интернет връзка.
Шели получава действителна информация по интернет за 
времето на изгрев и залез във вашия район. Shelly може да се 
включва или изключва автоматично при изгрев / залез или в 
определено време преди или след изгрев / залез.
График за включване / изключване
Тази функция изисква интернет връзка. За да използва Интер-
нет, Shelly устройство трябва да бъде свързано към локална 
WiFi мрежа с работеща интернет връзка. Shelly може да се 
включва / изключва автоматично в предварително зададено 
време.


