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НАПРАВЕТЕ ДОМА СИ УМЕН

Shelly е линия от смарт продукти за домашна автоматизация, която ви позволява лесно и 

интуитивно да  управлявате дома си директно от мобилния си телефон!

› Контролирайте осветлението, като регулирате яркостта и цветовете и задавате персонализирани

графици

› Управлявайте своите домакински уреди или офис оборудване, където и да се намирате

› Спестете енергия и пари

› Контролирайте всеки един електрически уред в своя дом, независимо къде се намирате

› Защитете дома си с интегрирано разпознаване на движението

› Следете температурата, влажността и яркостта

› Контролирайте консумацията на енергия

Всички устройства Shelly са създадени, за да внесат максимален комфорт в живота, а 

инсталацията им е  безопасна и лесна.

Shelly - интелигентни решения за всеки дом и офис!



УПРАВЛЯВАЙТЕ ДОМА И ОФИСА СИ, 

КЪДЕТО  И ДА СЕ НАМИРАТЕ! НЕ СЕ 

ИЗИСКВА, ХЪБ ИЛИ  ДРУГО 

ХАРДУЕРНО УСТРОЙСТВО!
Всяко устройство разполага с:

› Вграден уеб сървър

› Wi-Fi контрол и свързаност

› Команди чрез HTTP и/или UDP протокол.

С инсталираните и регистрирани устройства във вашия Shelly Cloud 

акаунт можете да:

› Управлявате множество устройства с индивидуални настройки.

› Определяте и персонализирате стаите, в които са разположени устройствата

Shelly.

› Добавяте още устройства, за да изградите комплекснa автоматизация, 

насочена към  оперативна и енергийна ефективност.

› Се свържете със съществуваща Wi-Fi мрежа или да използвате в режим на 

“Точка за  достъп”.

› Следите състоянието, както и текущата и отминала консумация на 

електрическа енергия на наблюдаваните електрически вериги и товари.

› Конфигурирате сцени или да включвате/изключвате ad-hoc чрез 

приложението, където  и когато пожелаете.

› Конфигурирате множество опции за тяхната работа

› Лесни инструкции за добавяне и управление на устройството.

Можете да следите статуса на всяка среда, да преглеждате видеоклипове

от камерите, да активирате сценарии, да управлявате различните уреди и

да взаимодействате с вашия дом или офис от разстояние, като просто

използвате своя смартфон или таблет.

Множество интеграции
Всички Shelly устройства идват с REST API документация, която може да бъде намерена на: http://shelly-api-

docs.shelly.cloud/ MQTT се подържа от нашия фирмуер, което дава допълнителна гъвкавост при присъединяването

на Shelly към твоята система за домашна автоматизация. Също така често се добавят и интеграции. Някои от тях са -

Home Assistant, ioBroker, Domoticz, openHAB.

http://shelly-api-docs.shelly.cloud/


Shelly Cloud е нашата собствена

cloud услуга за съхранение на данни -

лесен на- чин за управление на

всички устройства Shelly. Shelly Cloud

може да бъде индивидуално

персонализиран според нуждите на

клиента.

Shelly Cloud - придружаващото

мобилно приложение за управление

на всички устройства за домашна

автоматизация на Shelly - WiFi

релейни ключове, щепсели, крушки,

сензори, IR бластери, камери идр.

ShellyCloud позволява дистанционно

управление и мониторинг на вашите

устройства Shelly.

Удобен и интуитивен интерфейс,

сцени, сценарии, групово управление

и много други.



SHELLY 2,5 

СВЪРЗВАНЕ С  

ВСИЧКО

ЛЕСНА

ИНСТАЛАЦИЯ

Wi-Fi Свързаност

Shelly 2.5 може да се свърже с всяка Wi-Fi мрежа или

да рабо- ти като точка за достъп.

2 канала

Максимален ток на натоварване на изход: 10A/230V,

50/60Hz. Можете да контролирате широка гама от

домакински уреди и офис оборудване.

Измерване на мощността

Shelly 2.5 има вграден прецизен електромер. Можете

да из- мервате общата консумация на всички

електрически устрой- ства, които контролирате.

Енергийна ефективност

Управлявайте и контролирайте отоплителните

радиатори и климатици, за да намалите консумацията

на енергия, свър- зана с отоплението/охлаждането, с

до 30%.
Контрол с мобилно приложение

Можете да включвате и изключвате уредите си от 

всяка точ- ка на света.

Таймер за обратно броене

Няма повече забравени включени уреди. Вграденият

таймер за обратно отброяване може автоматично да

изключи фурна- та ви след час.
УПРАВЛЯВАЙТЕ СВОЯТА  

СИСТЕМА ЗА 

ОХЛАЖДАНЕ И  

ОТОПЛЕНИЕ ОТ

РАЗСТОЯНИЕ

SHELLY 2,5 Е С 

РАЗМЕРИ  39Х36Х17

ММ

МАЛЪК

Shelly 2.5 е с големина  

39x36x17mm. Можете да  

инсталирате Shelly 2.5 в  

стената под контакта или  

под стандартен ключ за 

ос- ветление. За ролетни 

щори,  прегради и др. е 

необходима  3-жична

инсталация.

ЛЕСНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

и модернизиране!

Инстали- райте релетата 

Shelly 2.5 към  вашите 

съществуващи елек-

трически вериги за по-

мал- ко от 3 минути и 

направете  дома си умен 

и енергийно  ефективен.

ПРАКТИЧЕН

Shelly 2.5 може да се 

монти- ра на DIN шина 

във вашата  електрическа 

кутия, точно  до

прекъсвачите.
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ЦЯЛОСТНО 

ПОДОБРЕН И  100%

ЗАЩИТЕН
Двойният релеен превключвател Shelly 2.5 Wi-Fi с двойно измерване на мощността е 

20% по-мощен,  30% по-малък и с 50% по-голям обхват от предшественика си.

ЛЕГЕНДА:

N - Неутрален вход (110-230V AC);

+ Положителен вход (24-60V DC)

L - Линеен вход (110-230V AC);

- Отрицателен вход (24-60V DC))

O1 - изход 1;

O2 - изход 2;

SW1  - превключвател 1 (вход, 

контролиращ O1);

SW2  - превключвател 2 (вход, 

контролиращ O2)

Захранване

Shelly 2,5 е съвместим с всички големи 

междуна- родни стандарти за напрежение

110-230V ± 10% 50

/ 60Hz AC

2 канала

Максимален ток на натоварване на изход:  

10A/230V, 50/60Hz. Можете да 

контролирате  широка гама от 

домакински уреди и офис обо- рудване.

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53 / ЕС

• LVD 2014/35 / ЕС

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-40°C ÷ 40°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Безжичен /

WiFi  

протокол

WiFi 802.11 b/g/n

Shelly 2.5 може да се свърже с всяка Wi-Fi 

мрежа  или да работи като точка за достъп

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

39x36x17 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
L  

N

110V-

240V

SW2 02 L L O1 SW1 N

-

+
24-60V

DC

SW2 02 L L O1 SW1 N

SW2 02 L L O1 SW1 N

110-240V AC
L

N

M

Shelly Продуктов каталог

2021

www.shelly.cloud 7

http://www.shelly.cloud/


Измерване на мощността

Shelly 1PM има вграден прецизен измервател на

мощността. Можете да измервате общата консумация

на всички електри- чески устройства, които

контролирате.
Контрол на мобилни приложения

Включете / изключете уредите директно от вашия

смартфон или таблет.

Wi-Fi Свързан

Бързо и лесно свържете Shelly към вашата Wi-Fi

мрежа и се насладете на изживяване да контролирате

дома си през своя телефон.

Съвместим с домашен асистент

Управлявайте уреда си сaмо с глас. Shelly 1PM е

Google Home и Amazon Echo съвместим.

Седмично планиране

Създавайте персонализирани ежедневни графици за

вашите устройства.

Следвайки изгрева и залеза на слънчевата

светлина

Shelly 1PM може автоматично да се включва /

изключва въз основа на часовете на изгрев и залез.

До 3500W

С Shelly 1PM можете да управлявате широк спектър от

ус- тройства.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате своя

Shelly 1PM, е смартфон и безплатното мобилно

приложение Shelly Cloud.

Таймер за обратно броене

Няма повече да забравяте включени уреди.

Вграденият тай- мер за обратно отброяване може

автоматично да изключи фурната ви след час.

КЪДЕ МИ ОТИВАТ

ПАРИТЕ?

ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДАНЕ

НАГРЯВАНЕ НА ВОДА

УРЕДИ

включително хладилник,

миял- на машина, пералня 

и сушилня

ОСВЕТЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРОНИКА

Включително телефон и

външ- но захранване,

адаптери, консуматорска

електроника (компютър,

телевизори и DVD плейър),

домашно и офис обо-

рудване и малки уреди
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КОНТРОЛИРАЙТЕ ВСЯКО

ЕЛЕКТРИЧЕСКО

УСТРОЙСТВО И ИЗМЕРЕТЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО МУ
Wi-Fi релето Shelly 1PM е предназначено да бъде монтирано в стандартна конзола в стената,

зад контактите  и ключовете за осветление, за да контролира електрическата мощност през

нея.

Захранване
• 110-240V ±10% 50/60Hz AC

• 24-60V DC

Максимално

нато- варване 

на канал

16A

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-40°C ÷ 40°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Безжичен /

WiFi  

протокол

802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

41x36x17 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

За разработчици

Shelly 1PM се предлага с хедър за

про- грамиране / отстраняване на

грешки, който може да се

използва за инста- лиране на

алтернативен фърмуер на

устройството. Вътре има

ESP8266, с 2MB флаш чип.

Необходим е адаптер USB към

UART, както и надежден 3.3V с

поне 350 mA способност за

задвиж- ване. Следващата

диаграма показва пиноут на

устройството:

Контрол на релето: зададено HIGH за да окъси I и 0

SW вход: Чете HIGH когато SW е на свързан към

AC/L I GND
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ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

СИЛАТА  НА 

MONGOOSE OS, ЗА

ДА

НАПРАВИТЕ 

СОБСТВЕНОТО  

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАПРАВЕТЕ СВОЯ 

ПРОЕКТ  ARDUINO ЖИВ 

И ПРИЛОЖИМ  ВЪВ 

ВАШИЯ ПРОЕКТ ЗА  

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СПОДЕЛЕТЕ ВАШИЯ 

ОПИТ С  

РАЗРАБОТЧИЦИТЕ ПО

СВЕТА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАШАТА 

API  ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 

СВЪРЗВАНЕ  НА SHELLY 1 

OS СЪС СВОЯТА  

СЪЩЕСТВУВАЩА 

СИСТЕМА ЗА  

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА

ДОМА

Контрол на приложението

Включване / изключване на уредите директно от 

вашия  смартфон или таблет.

Wi-Fi Свързаност

Просто свържете Shelly към своята Wi-Fi мрежа и се

насладе- те на изживяването да контролирате дома

си през мобилния си телефон.

Съвместим с домашен асистент

Управлявайте уреда си само с глас. Shelly 1 OS е

Google Home  и Amazon Echo съвместим.

Седмично планиране

Създавайте персонализирани ежедневни графици за 

устрой- ствата си.

Следвайки слънчевата светлина

Shelly 1 OS може автоматично да се включва / 

изключва въз  основа на часовете на изгрев и залез.

До 3500W

С Shelly 1 OS можете да управлявате широк спектър 

от ус- тройства.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате

вашата Shelly 1 OS, е смартфон и безплатното

мобилно приложение Shelly Cloud.

Таймер за обратно броене

Без повече забравени включени уреди. Вграденият

таймер за обратно отброяване може автоматично да

изключи фур- ната ви след час.

Shelly Продуктов каталог
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НАЙ-МАЛКИЯТ, НАЙ-УМНИЯТ И НАЙ-

МОЩНИЯТ  WI-FI КЛЮЧ ЗА ВАШАТА

ДОМАШНА

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Wi-Fi релейният превключвател Shelly 1 OS е предназначен да бъде монтиран в стандартна 

конзола в стената, зад  контактите и превключвателите на осветлението, за да контролира

електрическата мощност през нея.

ЛЕГЕНДА:

N - неутрален вход (нула) / (

+ ) L - линеен вход (110-

230V) / ( - ) O - изход

I - вход

SW- превключвател(вход), управляващ O

WiFi релейният превключвател

Shelly

1 може да управлява

електрическа верига до 3,5 kW.

Предназначен е да се монтира в

стандартна конзола за стена, зад

електрически контакти и ключове

за осветление или на други места

с ограничено пространство.

Shelly може да работи като

самостоя- телно устройство или

като аксесоар към контролер за

домашна автомати- зация.

Захранване

• 110-240V ±10% 50/60Hz AC

• 24-60V DC

• 12V DC

Максимално

нато- варване 

на канал

16A

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-40°C ÷ 40°C

Мощност на  

радиосигна

ла:

1mW

Безжичен /

WiFi  

протокол

802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

41x36x17 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Захранване: 110-240V

AC

fig.

1

Мост -

Сериен порт

ДЖЪМПЕР

L  

N

O    I SW L N

Захранване: 12V; 24-

60V DC

O    I SW L N

-

+

fig.

2

Мост -

Сериен порт
ДЖЪМПЕР
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Wi-Fi свързан

Shelly 3EM може да бъде свързан към всяка Wi-Fi 

мрежа или  да работи като точка за достъп.

Захранване

Всяка фаза на Shelly 3EM трябва да бъде 110-230V ±

10, 50 /  60Hz AC.

Монофазни системи

Shelly 3ЕМ може също така да наблюдава монофазни 

елек- трически системи с до 3 точки едновременно.

Управление на доставчика/ контактор

Shelly 3EM има вграден 10A релеен изход за 

управление на  доставчика/контактор.

Контрол на мобилни приложения

Включете/изключете Shelly 3EM директно от своя

смартфон или таблет. Можете да управлявате изхода

на Shelly 3EM от приложението Shelly Cloud, MQTT

или Rest API.
Защита от прекомерна консумация и

свръхмощност

Shelly 3EM може автоматично да изключи цялата

верига, ако консумацията или енергията (опция за

предварително плате- на енергия) достигне

зададената граница.

Вграден уеб сървър

Включете / изключете директно изхода на доставчика

на Shelly 3EM, без нужда от допълнителен контролер

или хъб.

Графици за изгрев / залез

Shelly 3EM може автоматично да включва / изключва

захран- ването въз основа на часовете на изгрев /

залез.

Седмични графици

Изберете час и създайте собствени ежедневни

графици за ва- шия Shelly 3EM.

√ Прецизно 3-фазно измерване 

на  енергията

√ До 120А на фаза

√ Интегриран 10A контрол на 

кон- тактора

√ Съвместим със слънчева и 

вятър- на енергия

√ Фабрично калибриран с над 

99%  точност

√ DIN монтируем

√ Wi-Fi активиран

√ Cloud и MQTT позволени

√ 365 дни история на 

консумацията  на енергия

√ Защита срещу кражба на

енергия
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ПРОФЕСИОНАЛЕН 3-ФАЗЕН  

ЕНЕРГЕТИЧЕН МЕТЪР

Shelly 3EM има вграден релеен изход, който може да се използва за управление на 

доставчика.

Захранване 110-230V ±10, 50/60Hz AC

Измерване

на  

мощност

3 канала до 120А всеки

История на  

консумация

та

365 дни вградена история на енергията (Wh)

Контрол 

на  

контакто

ра

максимален товар 10А

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-40°C ÷ 40°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Безжичен /

WiFi  

протокол

802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

39x36x17 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

Допълнител

ни  функции

• Изключване при свръхнатоварване

• Ограничение на потреблението

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

N C B A

N

0
-2

2
0
V

 A
C

 o
r

D
C

O I VC VB VA N

Фаза

C

Фаза N - по избор и позволява  

откриване на кражба или 

изтичане  на енергия.

Фаза

B

Фаза

A
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ИЗМЕРВАНИЯ

√ 2x консумация (W)

√ 2x ток (A)

√ 2x енергия (Wh)

√ 2x качество на

натоварване

√ 1x напрежение (V)

ДОПЪЛНИТЕЛН

И  

ХАРАКТЕРИСТИ

КИ

√ 365 дни вградена 

енергийна  история

√ Релеен изход за 

управление на  контактора

Wi-Fi Свързаност

Shelly EM може да се свързва директно с всяка Wi-Fi 

мрежа,  без нужда от хъб и може да работи като точка 

за достъп.
Захранване

Shelly EM е съвместим с всички основни

международни стан- дарти за напрежение.

Двойно измерване на мощността

Shelly EM може да измерва потреблението на енергия 

вреал- но време от 2 точки едновременно (до 120А

всеки).

Управление на контактора

2A / 230V 50 / 60Hz. Shelly EM има вграден релеен 

изход за  управление на контактора.
Контрол на мобилни приложения

Включете / изключете устройствата директно от вашия

смартфон или таблет. Можете да управлявате изхода

на Shelly EM от приложението Shelly, MQTT или Rest

API.
Прекомерно потребление и защита от

свръхконсумация

Без повече забравени включени уреди. Вграденият

таймер за обратно отброяване може автоматично да

изключи фур- ната ви след час.
Вграден уеб сървър

Включете / изключете устройства Shelly директно от

интер- фейса, без да е необходим допълнителен

контролер или хъб, благодарение на вградената

мрежа.

Графици за изгрев / залез

Shelly EM може автоматично да се включва / изключва

въз основа на часовете на изгрев и залез.

Седмични графици

Изберете час и създайте персонализирани ежедневни

графи- ци за вашите устройства.
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МЕРКИ И КОНТРОЛ ДО

2Х12А

С Shelly EM можете да измервате колко енергия произвежда вашата соларна

система.

КОНТРОЛИРАЙТЕ

120A  БЕЗОПАСНО 

И ЛЕСНО

Shelly EM има вграден релеен

изход

• Дистанционно управление от

всяко място

Можете да управлявате изхода

ShellyEM от приложението Shelly,

MQTT или Rest API

• Контрол на претоварването

на мре- жата

Автоматично изключване или

извес- тие, когато бъде

достиганата граница- та на

потребление.

• Изключете при достигане на

обща консумация

Автоматично изключване при

дости- гане на мощност.

• Седмично планиране по

часове или залез/изгрев на

слънцето

Автоматично включване и

изключва- не по час или залез и

изгрев.

Захранване 110-230V ±10, 50/60Hz AC

Измерване

на  

мощност

2 канала до 12А всеки

История на  

консумация

та

365 дни вградена история на енергията (Wh)

Контрол 

на  

контакто

ра

Максимален товар 2A / 230V 50/60Hz.

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-40°C ÷ 40°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Безжичен /

WiFi  

протокол

802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

39x36x17 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

Допълнител

ни  функции

• Изключване при свръхнатоварване

• Ограничение на потреблението

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
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PLUG 

С SHELLY PLUG S 

МОЖЕ  ДА 

КОНТРОЛИРАТЕ 

ВСЯКО  УСТРОЙСТВО 

В ДОМА СИ,

КЪДЕТО И ДА СЕ

НАМИРАТЕ

С SHELLY PLUG S 

МОЖЕТЕ  ДА 

СЪЗДАДЕТЕ 

СОБСТВЕНА  СЦЕНА, 

КОЯТО ЩЕ ИЗПРАЩА  

ИЗВЕСТИЕ ДИРЕКТНО 

НА  ВАШИЯ ТЕЛЕФОН

С SHELLY PLUG S 

МОЖЕТЕ ДА  

ОПТИМИЗИРАТЕ 

ВРЕМЕТО СИ

Wi-Fi Свързаност

Просто свържете Shelly PLUG S към вашата Wi-Fi

мрежа и се насладете на това да управлявате дома

си през своя теле- фон.

Консумация на енергия

Shelly Plug ще изключи всеки уред, ако е

предварително за- даденото ниво на потребление е

достигнато.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате своя

Shelly PLUG S, е смартфон и безплатното мобилно

приложение Shelly Cloud.
Следвайте слънчевата светлина

Shelly Plug може автоматично да се включва / 

изключва въз  основа на часовете на изгрев и залез.

Седмично планиране

Създавайте персонализирани ежедневни графици за 

вашите  устройства.

Контрол на мобилни приложения

Можете да включвате и изключвате уредите си от

всяка точ- ка на света.

Таймер за обратно броене

Без повече забравени включени уреди. Вграденият

таймер за обратно отброяване може автоматично да

изключи фур- ната ви след час.

До 2500W

С Shelly Plug можете да управлявате широка гама от 

устрой- ства.

Силно съвместим

Съвместим с Android, iOS, Amazon Alexa и Google

Assistant.
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НАЙ-МАЛКИЯТ УМЕН WI-FI 

КОНТАКТ  С ИЗМЕРВАНЕ НА

МОЩНОСТТА
Shelly Plug S се побира навсякъде и е най-интелигентният Wi-Fi щепсел. Той автоматично 

контролира осветление, отопление и всеки друг свързан електрически уред във вашия дом.

Захранване Input 110-230V,50/60Hz AC

Максимално  

натоварван

е

12A / 230V, 50/60Hz

Съответства на  

стандартите на

ЕС

RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Работна  

температура
-20°C ÷ 40°C

Мощност на  

радиосигнал

а

1mW

Безжичен / WiFi  

протокол
802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителство)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размери  

(ВxШxД)
70x44x44 мм

Процесор (CPU) Texas Instruments CC3200

Дистанционе

н  контрол
Чрез мобилно приложение и Web интерфейс

Съвместимост Android (4.2+) & iOS (8+), web браузър

Езици
Множество чрез мобилно приложение и web ин-

терфейс

SAR 1.15 W/Kg

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ • Контролирайте чрез Wi-Fi от

мобилен телефон, компютър,

система за автоматизация или

друго устройство, поддържащо

HTTP и / илиUDP протокол.

• Управление на микропроцесора.

• Управляващи елементи: 1 реле.

• Shelly може да се контролира от

ин- тегрирания бутон.

Лесен монтаж

1.Включете Shelly в

съществуващия контакт.

2.Вземете смартфона си и

добаве- те Shelly Plug S към

приложението Shelly Cloud.

3.Свържете към Shelly Plug S

домашните си уреди и се

наслаждавайте.
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SHELLY PLUG ВИ 

СПЕСТЯВА  ЕНЕРГИЯ 

И ПАРИ

С SHELLY PLUG, 

МОЖЕТЕ  ДА 

КОНТРОЛИРАТЕ 

ВСЯКО  УСТРОЙСТВО 

В ДОМА СИ,

КЪДЕТО И ДА СЕ

НАМИРАТЕ

С SHELLY PLUG МОЖЕТЕ 

ДА  ОПТИМИЗИРАТЕ 

ВРЕМЕТО СИ

Wi-Fi Свързаност

Shelly™ Plug може да се свърже с всяка Wi-Fi мрежа 

или да  работи като точка за достъп.

Консумация на енергия

Shelly ™ Plug има вграден прецизен измервател на

мощност- та. Можете да измервате общата

консумация на всички елек- трически устройства,

които контролирате.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате своя

Shelly Plug, е смартфон и безплатното мобилно

приложение Shelly Cloud.
Следвайте слънчевата светлина

Shelly Plug може автоматично да се включва / 

изключва въз  основа на часовете на изгрев и залез.

Седмично планиране

Създавайте персонализирани ежедневни графици за 

вашите  устройства.

Контрол с мобилното приложение

Можете да включвате и изключвате уредите си от 

всяка точ- ка на света.

Таймер за обратно броене

Без повече забравени включени уреди. Вграденият

таймер за обратно отброяване може автоматично да

изключи фур- ната ви след час.

До 3500W

С Shelly Plug можете да управлявате широка гама от 

устрой- ства.

Силно съвместим

Съвместим с Android, iOS, Amazon Alexa и Google

Assistant.
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Захранване Input 110-230V,50/60Hz AC

Максимално  

натоварване
16A / 230V per output

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Работна  

температура
0°C ÷ 40°C

Мощност на  

радиосигнал

а

1mW

Безжичен / WiFi  

протокол
802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  от 

местното  

строителство)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размери

(ВxШxД)
98x56x35 мм

Процесор (CPU) Texas Instruments CC3200

Дистанционен  

контрол
Чрез мобилно приложение и Web интерфейс

Съвместимост Android (4.2+) & iOS (8+), web браузър

Езици
Множество чрез мобилно приложение и web ин-

терфейс

Електрическа  

консумация
< 1 W

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ • Управление чрез WiFi от

мобилен телефон, компютър,

система за ав- томатизация или

друго устройство, поддържащо

HTTP и / или UDP про- токол.

• Управление на микропроцесора.

• Управляващи елементи: 1 реле.

• Shelly може да се контролира от

ин- тегрирания бутон.

НАЙ-ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ WI-FI

КОНТАКТ  НА ПАЗАРА
Shelly Plug автоматично контролира осветлението, отоплението и всеки друг свързан

електрически уред във вашия дом, независимо къде се намирате. Когато електрически уред

или лампа са включени в Shelly Plug, можете да ги включвате и изключвате чрез мобилното

приложение Shelly Cloud отвсякъде и по всяко време.
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H&T

СЛЕДЕТЕ

ВЛАЖНОСТТА  В 

ДОМА СИ

СЛЕДЕТЕ

ТЕМПЕРАТУРАТА  В 

ДОМА СИ

ЗАЩИТЕТЕ

ЦЕННИТЕ  СИ

ВЕЩИ

Влажност

Следете промените във влажността. Избягвайте 

сухота или  условия за поява на мухъл при постоянно 

висока влажност.
Температура

Бъдете наясно с температурните изменения и 

поддържайте  дома си уютен по всяко време.

Батерия

Живот на батерията до 18 месеца. Чувствайте се 

спокойни с  дълготрайния живот на батерията.

Лесно управление

Единственото нещо, от което се нуждаете, за да

управлява- те Shelly H&T, е мобилен телефон и

безплатното приложение Shelly Cloud.

Wi-Fi

Свържете Shelly H&T директно с вашия Wi-Fi.

Безплатна история на Cloud-а

С Shelly H&T можете да видите записаните данни за 

влаж- ността и температурата в дома ви до една 

година назад.
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• Shelly H&T съхранява история

за температурата и влажността

във вашия дом в продължение

на годи- на - по дни и часове.

• С Shelly H&T можете да

оптимизира- те консумацията

на енергия за ото- пление и

охлаждане на вашия дом. Не

харчете допълнителни пари за

консумация на енергия, ако не

сте у дома.

• Контролът на влажността е

много важен за вашето здраве.

Поддър- жайте го на оптимално

ниво с Shelly H&T.

• Бъдете информирани по всяко

време и навсякъде за

температурата и влажността

във вашия дом и ги

контролирайте само с едно

прило- жение, без каквото и да

било допъл- нително

оборудване.

WI-FI СЕНЗОР ЗА ВЛАЖНОСТ И 

ТЕМПЕРАТУРА
Shelly H&T е първият в света Wi-Fi сензор за влажност и температура, работещ над 1 година

на батерия.

Захранване CR123A – 3V (Не е включена)

Живот на  

батерията
До 18 месеца

Електрическа  

консумация

• Static ≤70μA

• Awake ≤250mA

Диапазон на  

измерване на  

влажност
0~100% (±5%)

Диапазон на  

измерване на  

температура
-40°C ÷ 60 °C (± 1°C)

Работна  

температура
-40°C ÷ 60°C

Мощност на  

радиосигнала
1mW

Безжичен / WiFi  

протокол
802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен обхват  

(в зависимост  

от местното  

строителство)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размери  

(ВxШxД)
35x45x45 мм

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
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НЕЗАБАВНИ

ИЗВЕСТИЯ

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

СВОЕТО  ПОДОВО 

ОТОПЛЕНИЕ,  

САМО КОГАТО 

ИМАТЕ  НУЖДА ОТ 

НЕГО

Аларма за открито наводнение

Ще получите известие, ако Shelly Flood засече

течност.

Температура

Бъдете наясно с температурните колебания и 

поддържайте  подовото отопление при желаната

температура.

Батерия

Чувствайте се спокойни с живот на батерията до 18

месеца.

Лесно управление

Единственото нещо, което ви трябва, за да

управлявате Shelly Flood, е мобилен телефон и

безплатното приложение Shelly Cloud.

Wi-Fi

Свържете Shelly Flood директно с вашия

Wi-Fi.

Безплатна история на Cloud-а

С Shelly Flood можете да видите записани данни за

температурата до една година назад.
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Захранване CR123A – 3V (Не е включена)

Живот на  

батерията
До 18 месеца

Електрическа  

консумация

• Static ≤5μA

• Awake ≤100mA

• Alarm ≤120mA

Диапазон на  

измерване на  

температура
-20°C ~ 50°C (± 1°C)

Работна  

температура
-40°C ÷ 60°C

Мощност на  

радиосигнала
1mW

Безжичен / WiFi  

протокол
802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен обхват  

(в зависимост  

от местното  

строителство)

• до 30 м на открито

• до 10 м на закрито

Размери  

(ВxШxД)
70x70x19 мм

Съответства на  

стандартите на

ЕС

• RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СЕНЗОР ЗА НАВОДНЕНИЕ С ИЗМЕРВАНЕ 

НА  ТЕМПЕРАТУРАТА
С Shelly Flood можете да наблюдавате температурата в дома си и да получавате незабавно 

известие, ако  сензорът е засякъл изтичане на течност.

ЛЕСНО ИНСТАЛИРАНЕ

3 лесни стъпки

1.Изтеглете приложението Shelly

Cloud на вашия смартфон или

таблет.

2.Свържете сензора Shelly Flood

към вашия Wi-Fi рутер.

3.Поставете устройството на

удобно за вас място.
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Безжичен

Не е необходим HUB - Свържете Shelly RGBW2 

директно към  вашия Wi-Fi вкъщи.

Седмични графици

Изберете час и настройте осветлението да се включва 

/ из- ключва или да променя цвета си.

Графици за изгрев / залез

Shelly RGBW2 автоматично ще следи изгрева и залеза

и може  да контролира осветлението според тях.

Цветни ефекти

6-те уникални цветни ефекта ще дадат настроение на

вашето  парти и ще ви помогнат да се отпуснете у 

дома.
Управление от разстояние

Управлявайте LED осветлението у дома, независимо

къде се намирате. Вече никога няма да забравите

светлините вклю- чени и домът ви никога повече няма

да ви посрещне в тъм- нина.

Силно съвместим

Съвместим с Android, iOS, Amazon Alexa и Google

Assistant.

Поддържа 12V или 24V

С Shelly RGBW2 можете да използвате бели, RGB, 

RGBW ledлен- ти и 12 / 24V led крушки, с до 288W 

комбинирана мощност.
ON / OFF И ФУНКЦИЯ ЗА ДИМИРАНЕ

Без повече забравени включени уреди. Вграденият

таймер за обратно отброяване може автоматично да

изключи освет- лението ви след един час.

ВКЛЮЧЕ

НО

SHELLY

RGBW2

LED ЛЕНТИ И / ЛЕД 

МОДУЛИ  ИЛИ КРУШКИ

WI-FI

КОНТРОЛ

Вземете 110–220V AC до 12-

24V DC

Свържете Shelly RGBW2 към

силовия  трансформатор

Поддържа всякакви 12V или 24V

бели, RGB, RGBW led ленти и

12 / 24V led крушки, с до 288W

комбинирана мощност

Имате пълен контрол от 

мобилното  си устройство

RGBW
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Интерфейси

Изходен

интерфейс

4 ways PWM: R/G/B/W

3 ways PWM: R/G/B

4ways PWM: 4xWhite ленти или 4x12 / 24v led

крушки

Интерфейс Бутон за нулиране, вход от AC 230V

превключвател

AC

превключвател

Функция за включване / изключване и

затъмняване

WiFi режим

на  работа
STA / AP / STA + AP / Smart Config

Специалност

по  

сигурността

Няма, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP /

AES)

WiFi стандарт IEEE 802.11b / g / n

WiFi мощност

802.11b (CCK) 11Mbps: 20+/-1.5dBm

802.11g (OFDM) 54Mbps: 15.5+/-1.5dBm

802.11n(HT20@MCS7) 72.2Mbps: 14.5+/-

1.5dBm

Честота 2.4GHz-2.5GHz (2400M-2483.5M)

Антена Вградена

Входна мощност

на  постоянен

ток

12-24V

DC изходна  

мощност

12V

144W - комбинирана мощност; 45W - на

канал

DC 

Изходна  

мощност

24V

288W - комбинирана мощност; 90W - на

канал

Ток в режим

на  

готовност

≤50mA

Работна  

температу

ра

-10°C ÷ 50°C

Работна

влажност

5% до 95% (без кондензация)

WiFi обхват
На закрито: 35 м, на открито: 60 м (в зависимост 

от  околната среда)

Размери (ВхШхД) 43x38x14 мм

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• Фокусирайте се върху лампи с

мощ- ност 8 ~ 36W като

прожектор, таван- на лампа,

настолна лампа, висяща лампа

или друга

• Поддържа 5 PWM, прилагани за

управление на 5 цвята LED (R /

G / B

/ CW / WW),

• Предлага приложение за 

мобилен  телефон, достъпно за 

iOS и Android

• Конфигурирайте мрежата чрез 

мо- билното приложение

• Поддържа локално и 

дистанционно  управление

• Поддържа седмични графици

• Поддържа графици, базирани на

час  на изгрев / залез

• 6 цветни ефекта

WI-FI RGBW2 LED КОНТРОЛЕР
Направете вашите LED ленти интелигентни без допълнителни инвестиции. Shelly RGBW2 се

свързва като всеки LED контролер. Основната полза е, че ще можете да контролирате

светлината директно от мобилния си телефон.

ЛЕГЕНДА:

AC или DC превключвател за 

включване /  изключване /

затъмняване

+ 12 / 24V DC

- 12 / 24V DC

Червена

светлина  

Зелена 

светлина  Синя 

светлина  Бяла

светлина

W
 B

 G
 R

 G
N

D
 D

C
I
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A60

MODEL

ST64

MODEL

G125

MODEL

Wi-Fi Свързан

Не е необходим HUB - Свържете Shelly крушка

директно към вашия домашен Wi-Fi и избирайте от 16

милиона цвята.

Енергийна ефективност

Намалете използването на енергия без яркост или

загуба на качество.

Лесно управление

Единственото нещо, от което се нуждаете, за да

управлявате всичките си Shelly крушки, е мобилен

телефон и безплатното приложение Shelly Cloud.
Приглушена светлина

Насладете се на приглушена светлина, като 

прецизирате яр- костта.

Задайте графици

Shelly Bulb може да ви събуди и да ви помогне да се

заредите  с енергия, да четете, да се концентрирате и 

да релаксирате.

Силно съвместим

Съвместим с Android, iOS, Amazon Alexa и Google

Assistant.

Следвайте слънчевата светлина

Shelly Bulb може автоматично да се включва / 

изключва въз  основа на часовете на изгрев и залез.
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Тип A60 / A19 1 ST64 / ST21 1 G126 / G40 1

Захранване 7W 4W

Гнездо E27 / E26 2

Номинал

на  

мощност

PF > 0.5

Яркост 750lm 260lm

Цветна  

температу

ра

2700K

Работна  

температу

ра

-10°C~+40°C

Ъгъл на лъча 360о

Съответства на

ЕС  стандарти

RE Директива 2014/53/EU

LVD 2014/35/EU  

EMC

2004/108/WE  

RoHS2

2011/65/UE

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен 

обхват  (в 

зависимост от

местното

строител- ство)

до 15 м на 

открито  и до 8 м 

на закрито

Размери 60x115 мм 64x160 мм 125x155 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

SAR 1.10 W/Kg

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

УМНА ДИЗАЙНЕРСКА

КРУШКА
Shelly Vintage - снабдена с Wi-Fi, Cloud и MQTT с възможност за затъмняване на светлината, 

управление с  глас, интелигентно събуждане и нощен режим.

1 A19, ST21 и G40 са еквивалентни в САЩ на A60, ST64 

и G125
2 гнездо за A19, ST21 и G40
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Wi-Fi Свързаност

Не е необходим HUB - Свържете Shelly крушката 

директно  към вашата Wi-Fi мрежа у дома и 

контролирайте яркостта.
Енергийна ефективност

Намалете използването на енергия без яркост или 

загуба на  качество.

Лесно управление

Единственото нещо, от което се нуждаете, за да

управлявате всичките си Shelly крушки, е мобилен

телефон и безплатното приложение Shelly Cloud.

Приглушена светлина

Насладете се на приглушена светлина, като сами 

избирате  яркостта.

Задайте графици

Shelly Bulb може да ви помогне да се събудите бързо и

да се заредите с енергия, да четете, да се

концентрирате и да релаксирате.

Силно съвместим

Съвместим с Android, iOS, Amazon Alexa и Google

Assistant.

Следвайте слънчевата светлина

Shelly Bulb може автоматично да се включва / 

изключва въз  основа на часовете на изгрев и залез.

СКАЛА ЗА

ЦВЕТНА  

ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3500

K

4500

K

6000

K

6500

K
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УМНА ВИНТИДЖ 

КРУШКА ЗА  

ПРИГЛУШЕНА

СВЕТЛИНА
Shelly Duo - вграден Wi-Fi, Cloud и отворен MQTT с възможност за затъмняване, управление с 

гласа, интелигентно събуждане и нощен режим.

Захранване 110-230V ±10% 50/60Hz AC

Гнездо E27 GU10

Номинал

на  

мощност

• RGB: 6W

• Топло бяло: 9W
4.8W

Яркост Топло бяло: 475 lm Топло бяло: 475 lm

Цветна  

температу

ра

2700K - 6500K 2700K - 6500K

Работна  

температу

ра

-25°C ÷ 55°C -10°C ÷ 40°C

Ъгъл на лъча 270°

Съответства на

ЕС  стандарти

RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

• до 15 м на открито

• до 8 м на закрито

Размери 60х122 мм 50x73 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

SAR 1.10 W/Kg

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Shelly

DUO

Shelly DUO

GU10
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Wi-Fi Свързан

Не е необходим HUB - Свържете Shelly UNI директно 

към ва- шия Wi-Fi вкъщи.

Универсално гъвкаво захранване

Shelly UNI може да се захранва с широкия диапазон от

12V-36V DC и 12V-24V AC.

Универсален ADC

Обхватът на ADC може да измерва всяко напрежение

от 0 до 30 VDC. Двойните диапазони от 0-12V и 12-

30V дават изклю- чително висока точност.

Универсални сензори за температура и влажност

Shelly UNI поддържа до 3xDS18B20 температурни

сензора или 1 сензор за влажност, което прави

възможно задействането на изходи, локални и

облачни сцени.

Универсални цифрови входове

Включва 2 цифрови входа, които могат да поддържат

различ- ни напрежения и да работят отделно от 2.2-

36V DC и 12-24V AC.

Универсални протоколи

Shelly UNI поддържа REST, MQTT, CoAP, Alexa, Google

Home и Samsung Smart Things, което го прави високо

съвместим с всички основни платформи за домашна

автоматизация.

Универсална съпротивление

Въпреки че няма пластмасова кутия, прозрачният

изолацио- нен капак над чипа го предпазва от висока

влажност, прах и заплаха от късо съединение при по-

продължително времена работа.

ВХОДОВЕ И

ИЗХОДИ
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Захранване 12V – 24V AC, 12V – 36V DC

Входове
2 Separated digital inputs from 2.2-36V DC and

12-24V AC

Изходи
2 Potential free outputs up to 36VAC and 

24VDC,  max 100 mA each

Power

measurement

1 ADC – dual ranges from 0-12V and 12-30V

Канали 2

Работна  

температу

ра

-40°C ÷ 40°C

Електричес

ка  

консумация

< 1W

Съответства на  

стандартите на

ЕС

RE Директива 2014/53/EU

• LVD 2014/35/EU

• EMC 2004/108/WE

• RoHS2 2011/65/UE

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

• до 50 м на открито

• до 30 м на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

20x33x13 мм

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Не е необходим HUB.

• Широк обхват на напрежение.

• 2 цифрови входа

• 2 свободни изхода

• ADC обхватът може да измерва

вся- ко напрежение от 0 до 30

VDC

• Поддържа до 3xDS18B20

темпера- турни сензори или

един сензор за влажност

• Прозрачният изолационен капак

върху чипа го предпазва от

висока влажност, прах и

заплаха от късо съединение

• Проектиран да се побере в

повече- то стандартни

електрически кутии и ключове.

• Може да се интегрира за работа

с всички други устройства на

Shelly.

• Съвместим с Android, iOS,

Amazon Alexa, Google Assistant

и сървърите за домашна

автоматизация, използ- ващи

MQTT, CoAP и REST API.

• Лесно направете проект Arduino

жив и използваем във вашия

план за автоматизация.

ИНТЕЛИГЕНТНИЯ

ИМПЛАНТ,  КОЙТО 

РАБОТИ С WI-FI

Направете всеки стар уред умен! Shelly UNI е най-малкият универсален модул с два налични 

цифрови  входа и безпотенциални изходи, предоставящи безкрайни функционалности.
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Няма допълнителен контролер

Shelly Dimmer 2 използва вашата домашна Wi-Fi 

мрежа, не са  необходими допълнителни контролери.

Функция за включване / изключване и

затъмняване

С Shelly Dimmer 2 можете да включите / изключите 

или  да използвате функция за затъмняване, за да 

настроите  вашите светлини според 

предпочитанията си.

Защита от прегряване

Вътрешен температурен датчик за защита от

прегряване.

Поддържа 100-240V ~ 50 / 60Hz

С Shelly Dimmer 2 можете да използвате нажежаеми 

и  халогенни светлини: 10-220W, приглушени/ LED 

светлини:  50-200VA / 10W - 200W или резистивно 

индуктивни товари:  феромагнитни трансформатори 

50-150VA.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате своя 

Shelly  Dimmer 2, е смартфон и безплатното мобилно 

приложение  Shelly Cloud

МАЛЪК РАЗМЕР 

ПЪЛЕН С  

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Интелигентен дизайн

позволяващ на Shelly Dimmer 2

да се побере в повечето

стандартни електрически кутии

и ключове. Shelly Dimmer 2 е

малко устройство, предлагащо

много функции за затъмняване.

L  

N

SW1 SW2 L L L N O

L  

N

SW1 SW2 L L L N O

Стандартно 

окабеляване  с 

неутрално

захранване.

За окабеляване без 

нула в  електрически

инсталации.
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СЪЗДАЙТЕ ПЕРФЕКТНАТА ДОМАШНА  

АТМОСФЕРА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА  

НАСТРОЕНИЕТО ВИ
Затъмняване без неутрална линия. Разработихме Shelly Dimmer 2, за да можем да покрием

всички възможни електрически инсталации по целия свят. Shelly Dimmer 2 може да се използва

на места, където липсва неутралната линия и осигурява пълен набор от функции за контрол на

силата на светлината.

Захранване 110-230V ±10%, 50/60Hz

Може да

работи  без 

неутрална  

линия

Да

Съответства на  

стандартите на

ЕС

RE Директива 2014/53/EU

LVD 2014/35/EU  

EMC 

2004/108/WE  

RoHS2

2011/65/UE

Работна  

температу

ра

0 ÷ 35°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz;

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

до 50 м на

открито  до 30 м 

на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

42x36x14 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1 W

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

L

N

SW1 SW2 L L L N O

L

N

Bypas

s

SW1 SW2 L L L N O
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Използвайте с всяка крушка,

която пожелаете

Shelly Dimmer 2 може да се

използва за различни крушки. От

халогенни и лам- пи с нажежаема

жичка до димируеми светодиоди

и резистивно-индуктивни

феромагнитни трансформатори.
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Няма допълнителен контролер

Сензорът Shelly Door/Window 2 използва вашата 

домашна  WiFi мрежа.

Сензор за отваряне-затваряне

Shelly Door/Window 2 улавя и съобщава за 

отварянето и  затварянето на врати и прозорци.

Температурен сензор

Бъдете наясно с температурните колебания и 

поддържайте  дома си уютен и комфортен по всяко

време.
Без кабел

Поставете Shelly Door/Window 2 на вашата 

врата или  прозорец.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате своя 

Shelly  Door/Window 2 сензор, е смартфон и 

безплатното мобилно  приложение Shelly Cloud

Живот на батерията до 2 години

Чувствайте се по-спокойни с дълготрайния 

живот на  батерията

БЪРЗА РЕАКЦИЯ

НА  СВЕТЛИНА

За по-малко от 1,5 седунди

сензора ще изпрати заявка до

друго Shelly устройство или

посредством MQTT. Времето за

реакция зависи от локал- ната

WiFi мрежа. Силата на сигнала,

фиксирано IP и бърз рутер

поддър- жат бързо

присъединяване

ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА

Повече от 12 000 събуждания и

над 18 месеца живот на

батерията. Про- цесор с много

ниска консумация комбинирано

с 2хCR123A батерии

позволяват повече от две години

живот на батерия - правейки

Shelly Door/Window 2

устройството с най-голям живот

на батерията.
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СЕНЗОР ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С LUX  

ИЗМЕРВАНЕ И БЪРЗ ОТГОВОР

Сензорът Shelly Door/Window 2 е предназначен да долови и информира за отваряне и

затваряне на врати и прозорци. Неговият компактен и подобрен дизайн позволява лесното му

инсталиране на всяка врата или прозорец, а благодарение на дизайна си сензорът е почти

невидим.

Захранване Two 3V DC - CR123A Batteries

Живот 

на  

батерия

та

до 18 месеца

Съответства на  

стандартите на

ЕС

RE Директива 2014/53/EU

LVD 2014/35/EU  

EMC 

2004/108/WE  

RoHS2

2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-10 ÷ 50°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz;

Работен 

обхват  (в 

зависимост от

местното

строител- ство)

до 50 м на

открито  до 30 м 

на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

Сензор 82x23x20

мм  Магнит 

52x16x13 мм

Електричес

ка  

консумация

Статичен ток: ≤10 

µA  Алармен ток: 

≤60 mA

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вратата / прозорецът е

отворен

230LUX е

открит

Светлина ВКЛЮЧЕНА
чрез REST HTTP / MQTT / CoAP /

Cloud
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Няма допълнителен контролер

Сензорът Shelly GAS използва вашата домашна Wi-Fi 

мрежа,  не са необходими допълнителни контролери.

Сензор за газ

Интелигентен сензор за газ, който може да 

открива  природен газ, грижейки се за 

безопасността на вашето  домакинството.

Устойчив на пламък

С огнеустойчива обвивка, Shelly GAS ще бъде винаги 

там за  теб.

Без кабел

Просто го включете в

контакта.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате своя 

сензор  Shelly GAS, е смартфон и безплатното 

мобилно приложение  Shelly Cloud

ПРИСТАВКА

Shelly GAS поддържа

удължители на щепселите, за

да бъде съвместим с различни

стандарти на електриче- ските

контакти.
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УМЕН WI-FI ГАЗ ДЕТЕКТОР ЗА 

ПРИРОДЕН ГАЗ
Много домакински уреди използват природен газ, но малко домове имат сензорно откриване за

течове на газ. Това може да бъде опасно. Shelly GAS е детектор за природен газ, който може да

ви помогне да осигурите допълнителна защита за вашия дом и семейство. Дългият му живот,

високата му чувствителност и Wi-Fi технологията ви позволяват винаги да знаете дали

използваният в домакинството газ заплашва дома ви.

Захранване 110-230V ±10%, 50/60Hz

Алармен

индикатор

LED Flash & Sound

Алармена  

чувствителн

ост

6% LEL

Изход за 

манипули- ране 

на клапан

11-13V, 500mA

Ниво на звука ≥70dB

Газ детектор Природен газ

Съответства на  

стандартите на

ЕС

RE Директива 2014/53/EU

LVD 2014/35/EU  

EMC 

2004/108/WE  

RoHS2

2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-10 ÷ 50°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz;

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

до 50 м на

открито  до 30 м 

на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

89,5x89,5x38 мм

(plug not included)

Електричес

ка  

консумация

< 3 W

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Умни сцени

Shelly GAS може да се използва

поч- ти навсякъде - в кухнята, във

вашата баня и т.н. Поставете

устройството навсякъде, където

смятате, че има дори малък шанс

за изтичане на газ, и създайте

персонализирани сцени при

засичане на газ - прозорците

могат да бъдат отворени, вратите

- отключени или светлините да се

включат.
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Няма допълнителен контролер

Shelly i3 използва вашата домашна Wi-Fi 

мрежа, не са  необходими допълнителни

контролери.

Поддръжка с няколко щраквания

До 24 възможни действия. Контролирайте 

светлините,  затворете щорите и отворете вратата. 

Управлявайте всяко  устройство Shelly и всяка сцена 

по желания от вас начин.
3 AC входа

Shelly i3 има три входа за всяка ситуация. 

Можете да  създавате сцени в приложението 

Shelly Cloud и да  управлявате всички тях.

Безплатен облак

Всичко, от което се нуждаете, за да управлявате 

своите  устройства Shelly, е смартфон и 

приложението Shelly Cloud.
Поддържа 100-240V ~ 50 / 60Hz

Shelly i3 е съвместим с всички основни

международни  стандарти за напрежение.

Управление на сложни сцени

С Shelly i3 можете да изпълнявате синхронизирани 

действия  на няколко устройства Shelly. С едно 

натискане можете да  включите / изключите 

осветлението в цялата къща.

РАЗМЕРЪТ ИМА

ЗНАЧЕНИЕ

Shelly i3 е по-малък и по-тънък

от релето Shelly 1. Може да се

побере под всеки стенен

превключвател или тясно

място. Устройството може да

бъде поставено навсякъде,

където искате, а площта му е

по-малка от 15,5 см2.

RESET  

BUTTO

N

I3 I2 I1 L N

-

+

RESET  

BUTTO

N

I3 I2 I1 L N

N

L

Захранва

не  110-

240V AC

Захранва

не  24-

60V DC
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WI-FI УСТРОЙСТВО ЗА АКТИВИРАНЕ НА

СЦЕНИ

Shelly i3 няма релета, но е достатъчно малък, за да бъде инсталиран практически навсякъде и

показва състоянието на 3 входа. Устройството може да бъде поставено в един от ключовете и

може да командва други свързани релета Shelly, сензори или устройства, контролирани от

HTTP, MQTT или CoAP. Възможностите са безкрайно много чрез дискретни команди в

домашната мрежа или сцени в облака.

Захранване
• 110-240V ±10% 50/60Hz AC

• 24-60V DC

Комплексно 

упра- вление 

на сцената

Активиране или деактивиране на 

синхронизира- ни действия на няколко 

Shelly устройства.

Съответства на  

стандартите на

ЕС

RE Директива 2014/53/EU

LVD 2014/35/EU  

EMC 

2004/108/WE  

RoHS2

2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-40 ÷ 40°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz;

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

до 50 м на

открито  до 30 м 

на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

40x36x10 мм

Електричес

ка  

консумация

< 1mW

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Поддръжка на множество 

действия  Shelly i3 поддържа до 8 

различни  действия на бутон. Те 

могат да упра- вляват различни 

устройства директно  или чрез 

сцени в Shelly Cloud. С едно  

щракване може да се включи /

изклю- чи светлината, с две 

щраквания да  се включи / 

изключи вентилаторът,  a дълго 

натискане на бутона за прев-

ключване може да задейства цяла  

сцена. Възможностите са безброй:

• бутон включен

• бутон изключен

• кратко натискане

• дълго натискане

• 2x кратко

натискане

• 3x кратко

натискане

• късо + дълго

• дълго + късо
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Няма допълнителен контролер

Shelly Button 1 използва вашата домашна WiFi 

мрежа, не са  необходими допълнителни контролери.

Вградена батерия

Захранва се от акумулаторни батерии, позволяващи 

повече  от 3000 действия на зареждане.

Цветова индикация

Индикация с различна цветова реакция за 

различните  ситуации.

Бърз отговор

Време за реакция по-малко от 2s на батерията и 0,1s 

на USB  захранването.

Силно съвместим

Shelly Button1 е свързан с облак, но може да бъде 

свързан и  чрез MQTT, CoAP, REST API.

ДЪЖДЪТ НЕ Е ПРОБЛЕМ

Shelly Button е сертифициран по

IPX5. Устройството не може да

се по- тапя във вода, но

влажността и дъ- ждът не са

проблем. Независимо от

метеорологичните условия,

можете да използвате вашия

Shelly Button1, където

пожелаете.
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КОНТРОЛИРАЙТЕ ВСИЧКО САМО 

С КЛИК
Разработихме Shelly Button1, за да ви помогнем лесно да активирате или деактивирате всяко

устройство или сцена само с едно кликване. Освен това, Shelly Button1 е толкова компактен,

че може да бъде поствен или носен навсякъде. Бутонът се захранва с батерия и можете да го

носите в чантата си, калъфа си за лаптоп или дори в джоба си и да го използвате където и да

сте и винаги, когато имате нужда.

Захранване Two 3V DC - CR123A Batteries or micro USB

5V

Живот 

на  

батерия

та

3000 действия на зареждане

Комплексно 

упра- вление 

на сцената

Активиране или деактивиране на 

синхронизира- ни действия на Shelly

устройства

Димиране Да

Съответства на  

стандартите на

ЕС

RE Директива 2014/53/EU

LVD 2014/35/EU  

EMC 

2004/108/WE  

RoHS2

2011/65/UE

Работна  

температу

ра

-40 ÷ 40°C

Мощност 

на  

радиосигна

ла

1mW

Радио протокол WiFi 802.11 b/g/n

Честота 2400 - 2484 MHz;

Работен

обхват  (в 

зависимост  

от местното  

строителств

о)

до 50 м на

открито  до 30 м 

на закрито

Размер

и  

(ВxШx

Д)

45x45x16 мм

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
1 бутон - 4 действия

Без повече дразнещо ярка

светлина през тъмните часове

рано сутринта. Задайте

обичайния си график и избе- рете

мека и приглушена светлина, до-

като навън все още е тъмно.

• 1X - Включване / изключване на

ос- ветлението в спалнята

• 2X - Щорите са затворени

• 3X - Включване / изключване на  

вентилатора

• Продължително натискане -

Изклю- чете всички светлини
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АКСЕСОАРИ ЗА SHELLY

ПРОДУКТИ
С тези аксесоари можете да подобрите работата си с продуктите 

на Shelly

Shelly Button
Безопасен начин да използвате Shelly 1, Shelly

1PM и Shelly Dimmer извън стената. Можете да

направите всяка лампа за бюро, вентилатор или

нагревател ин- телигентни.

Shelly H&T power

supply
Позволява ви да захранвате своя Shelly H&T с 

USB  вместо с батерия.

Токов

трансформатор  с 

разделено ядро
Използва се заедно с Shelly EM или Shelly 3EM 

за  измерване на енергията.

Добавка за  

температурен

сензор
Добавка за вашия Shelly 1 или Shelly

1PM.
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EAN КОДОВЕ ЗА SHELLY

ПРОДУКТИ

Устройство Пакет x1 Пакет x2

Shelly 2,5 3809511201855 3809511202975

Shelly 1PM 3809511201985 3809511202968

Shelly 1 3809511201862 3809511202951

Shelly 3EM 3809511202111 ----------

Shelly EM 3809511202104 ----------

Shelly Plug S 3809511203316 ----------

Shelly Plug White 3809511201879 ----------

Shelly Plug Black 3809511201886 ----------

Shelly H&T White 3809511201930 ----------

Shelly H&T Black 3809511201947 ----------

Shelly Flood 3809511202005 ----------

Shelly RGBW2 3809511201961 3809511203422

Shelly Vintage A60 3809511202272 ----------

Shelly Vintage G125 3809511202289 ----------

Shelly Vintage ST64 3809511202296 ----------

Shelly Duo 3809511202401 ----------

Shelly DUO GU10 3809511202586 ----------

Shelly Bulb White 3809511201923 ----------

Shelly Bulb Black 3809511201893 ----------

Shelly UNI 3809511202685 ----------

Shelly Dimmer 3809511202166 3809511203415

Shelly Door/Window 2 3809511202173 ----------

Shelly Gas 3809511202463 ----------

Shelly i3 3809511202593 ----------

Shelly Button 1 3809511202623 ----------

Shelly Button White 3809511202180 ----------

Shelly Button Black 3809511202197 ----------

Shelly H&T USB White 3809511202210 ----------

Shelly H&T USB Black 3809511202227 ----------

Split core current transformer

50A

3809511202128 ----------

Split core current transformer

120A

3809511202135 ----------

Temperature sensor add-on 3809511202265 ----------
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www.Shelly.cloud
от Allterco RoboticsЗа запитвания за продажби, моля, пишете на

sales@allterco.com.

http://www.Shelly.cloud/
mailto:sales@allterco.com

