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Запознайте се с Eve Light Switch

Захранващ блок Рамка
Конзола за 

монтаж

2,5 x 16 mm3,2 x 25 mm

Бутон на 
ключа

• Напрежение: 230 V~ 50 / 60 Hz  
• Капацитет на превключване: 5 A  
• Клеми: 1,5 mm2 негъвкав проводник 
• Външен вход: 230 V~ 
• Размери на разпределителната кутия за монтаж: ø 60 mm, минимум 

35 mm дълбочина
• Температура на средата: -10 °C до 50 °C
• Работна влажност: макс. 85% относителна, без кондензат
• Клас защита: IP30 
• Честотен обхват: 2402 - 2480 MHz  
• Макс. РЧ мощност (EIRP): < 4 dBm

1 Изход N Нулев 
проводник

L Външен проводник / 
фаза

Външен вход

Превключвател



1    0   4    9   6   8

4 5

Начало Монтаж - Подготовка

От таблото с предпазителите изключете предпазителя на ключа на 
осветлението. Включете и изключете няколко пъти ключа, за да сте 
сигурни, че няма ток.

Eve Light Switch може да се свързва, монтира и настройва само от 
упълномощен електротехник. Преди монтажа прекъснете 
електрозахранването на системата!

Eve Light Switch се използва за директно превключване на постоянно 
свързани електрически товари със захранващо напрежение 230 V~. В 
частност това може да са осветление и вентилация, но не и електрически 
нагреватели, електрически контакти и машини от всякакъв вид.

Eve Light Switch е предназначен за употреба в домашни условия и в 
подобни фиксирани инсталации. Преди монтажа се уверете, че данните 
от техническата табела и тези на вашата мрежа съвпадат.

Eve Light Switch не трябва да се използва заедно със системи за 
поддържане на живота или други уреди, които биха могли да застрашат 
живота или здравето на хора и животни или да причинят имуществените 
щети.

ВНИМАНИЕ - Опасност от токов удар!
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Запомнете кой проводник е свързан към входа на предишния ви ключ
(L), например като го отбележите с лепенка. След това разединете 
проводниците и извадете предишния ключ.

Eve Light Switch може да се монтира само при наличие на 
нулев проводник (N, обикновено син) в кутията).

Монтаж – стаи с един ключ за осветление

Демонтирайте предишния ключ на осветлението

Освободете ключа за осветлението и го извадете. Отбележете 
проводниците и ги снимайте при необходимост. Обикновено се вижда 
кой проводник е фазата (L) и кой е свързан към осветлението от 
посоката, от която проводниците влизат в разпределителната кутия и 
от обозначенията на предишния ви ключ.

1
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Свържете Eve Light Switch2

• 1: Изход (осветление) 

• N: Нулев проводник
Eve Light Switch изисква 
свързване към нулев проводник. 
Като опция при свързване на 
осветлението може да се 
използва втората нулева клема, 
като така се избягва 
използването на съответната 
лустер клема. Ако в кутията няма 
нулев проводник, Eve Light Switch 
е несъвместим с тази кутия. 

• L: Външен проводник / фаза 
(проводник под напрежение) 
Ако не сте сигурни кой 
проводник е под напрежение и 
кой е свързан към осветлението, 
просто направете опит. 
Разменянето на входа (L) и 
изхода (1) не поврежда Eve Light 
Switch.

Eve Light Switch не 
изисква свързване към 
заземителен проводник 
(PE, обикновено зелено-
жълт).

1x N

2x N
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Запомнете кой проводник къде е свързан, например като го отбележите 
с лепенка. След това разединете проводниците и извадете предишния 
ключ.

Монтаж – девиаторни ключове

Монтирайте Eve Light Switch в стаи с няколко ключа в края на веригата, 
точно преди осветлението. Ако не сте сигурни кои проводници са 
свързани, се консултирайте със специалист.

Демонтирайте предишния ключ на осветлението

Освободете ключа за осветлението и го извадете. Отбележете 
проводниците и ги снимайте при необходимост. Обикновено се вижда кой 
проводник е свързан към друг ключ и кой към осветлението, от посоката, 
от която проводниците влизат в разпределителната кутия и от 
обозначенията на предишния ви ключ.

Eve Light Switch може да се монтира само при наличие на 
нулев проводник (N, обикновено син) в кутията. Eve Light 
Switch изисква и независим, постоянно свързан проводник 
под напрежение (L, обикновено кафяв).

1
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Външен вход и неговата функция

Eve Light Switch има външен вход за съвместимост с множество 
конфигурации в помещения с няколко девиаторни ключа. След монтажа 
можете да използвате приложението Eve, за да настроите дали Eve Light 
Switch да реагира на кратък импулс (бутон) или на постоянна промяна 
(ключ) на този вход. Осветлението ви ще се превключва при всяка 
промяна.

Независимо от броя на ключовете след Eve Light Switch, e важно да 
запомните само едно: когато натиснете някой от традиционните бутони 
или ключове, в проводника към външния вход трябва да се задейства 
токов импулс (бутон) или промяна на напрежението на входа (ключ). 
След това Eve Light Switch поема превключването на вашето 
осветление.

2

Тъй като неизползваният проводник може да е под 
напрежение, се уверете, че той е добре изолиран и прибран 
в разпределителната кутия, например в лустер клема.

Тъй като Eve Light Switch реагира на всяка промяна на тока на външния 
изход, ви е необходим само единият входящ проводник на 
съществуващото девиаторно или кръстосано свързване, защото те 
провеждат ток алтернативно, когато е включен ключът след тях.
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Свържете Eve Light Switch

• : Външен вход (допълнителен ключ за осветление)

• N: Нулев проводник
Eve Light Switch изисква свързване към нулев проводник. Като 
опция при свързване на осветлението може да се използва втората 
нулева клема, като така се избягва използването на съответната 
лустер клема. Ако в кутията няма нулев проводник, Eve Light Switch е 
несъвместим с тази кутия.

3

• 1: Изход (осветление) 

• L: Външен проводник / фаза (проводник под напрежение)
Eve Light Switch изисква независим, постоянно свързан проводник под 
напрежение. Ако не сте сигурни кой проводник е под напрежение и 
кой е свързан към осветлението, просто направете опит. Разменянето 
на входа (L) и изхода (1) не поврежда Eve Light Switch. Eve Light Switch не изисква свързване към заземителен 

проводник (PE, обикновено зелено-жълт).
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Поставете захранващия блок в разпределителната кутия и го 
фиксирайте с винтовете 3.2 x 25 mm (включени в комплекта).

Поставете върху захранващия блок предишната рамка или тази от 
комплекта и я фиксирайте с винтовете от комплекта.

Поставете превключвателя и натиснете върху него бутона.

От таблото с предпазителите включете предпазителя на ключа на 
осветлението. Сега трябва да можете да включвате и изключвате 
осветлението, като натискате Eve Light Switch.

Монтаж

1

2

3

4

Ако осветлението не реагира, е вероятно да са разменени 
проводниците вход (L) и изход (1). Вижте инструкциите за 
демонтаж на Eve Light Switch и разменете проводниците, за 
да продължите.
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Настройка 

• Изтеглете приложението Eve от App Store.
• Отворете приложението Eve и чукнете върху Add Accessory (Добави 

аксесоар). Eve ще ви води в процеса на настройка. 

Ако вече сте инсталирали Eve, отидете на настройките на Eve и добавете 
Eve Light Switch.

За да добавите Eve Light Switch, използвайте кода за HomeKit на 
гърба на това ръководство.

Насладете се

Включвайте осветлението си от приложението или като използвате 
гласовата команда Siri.Вие можете да свържете осветлението си 
директно към Eve Light Switch.

Ако вече сте монтирали Eve Light 
Switch в обратната посока, 
можете да размените 
включването и изключването в 
настройките на аксесоарите.
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Нулиране

Извадете бутона, като издърпате централната плочка равномерно от 
двете страни.

Натиснете едновременно двата леви бутона и ги задръжте 10 секунди.21

2
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Демонтаж

От таблото с предпазителите изключете предпазителя на ключа на 
осветлението.

Включете и изключете няколко пъти Eve Light Switch , за да сте 
сигурни, че няма ток.

Извадете бутона, като издърпате централната плочка равномерно 
от двете страни.

Извадете бутона, като подпъхвате последователно отвертката във 
всеки ъгъл равномерно.

Развийте винтовете, извадете фиксиращия блок и свалете 
рамката.

Сега можете да извадите захранващия блок от разпределителната 
кутия и да разедините проводниците.

1
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Видео урок

www.evehome.com/lightswitch-video

Пазете вашия HomeKit Setup Code (код за настройки на домашния 
пакет) на сигурно място. Той ви е необходим, за да добавите Eve към 
вашия дом и никой освен вас няма копие от него.

С настоящото Eve Systems декларира, че този уред съответства на 
основните изисквания и другите приложими разпоредби на 
Директива 2014/53/EC. Тази декларация за съответствие е налична 
на www.evehome.com/doc.

Продукт: 10EBC1701 • Модел: 20EBC1701 • Част: 51EBC1701


