
INSTUKCJA OBSŁUGI
2 kanałowy licznik żużycia energi WiFi

LEGENDA:
N- Neutralny, zasilanie(110-230V AC)
L- Fazowy, zasilanie(110-230V AC)
O- Wyjście do sterowania stycznika(max. 2A)
P1+ Dodatnie złacze pętli pomiarowej 1
P1-  Ujemne złacze pętli pomiarowej 1
P2+ Dodatnie złacze pętli pomiarowej 2
P2-  Ujemne złacze pętli pomiarowej 2
2 kanałowy licznik zużycia energi elektrycznej jest
przeznaczony do instalacji w standardowych rozdzielniach,
za bezpiecznikami, w celu pomiaru zużycia prądu na
każdym kanale oraz do sterownia stycznikiem. Shelly 
może działać jako niezależne urządzenie lub jako dodatek
do kontrolera automatyki domowej.

• Napiecie impulsowe: 4000V

Obsługiwane napięcie:
110-230V ±10% 50/60Hz AC
Max. prąd mierzony na kanale:
120A/230V
Max. obciążenie przekaźnika:
2A/230V
Zgodny z normami EU:
- RE Directive 2014/53/EU
- LVD 2014/35/EU
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/UE
Temp. pracy:
- od -40°C do 40°C
Moc sygnału radiowego:
1mW
Protokół połączenia:
WiFi 802.11 b/g/n
Częstotliwość:
2400 – 2500 MHz;
Zasięg sygnału(zależny od kontukcji
bydynku):
- do 50m na zewnątrz
- do 30m wewnątrz
Wymiary(DxSxW):
39 x 36 x 17 mm 
Pobór energi:
< 1 W

Informacje techniczne
• Kontroluj Shelly, poprzez WiFi, z talefonu, PC, system

automatyzacji lub z każdego urządzenia obsługującego
protokoły HTTP lub UDP. 

UWAGA!                     Niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
Montaż urządzenia do sieci elektrycznej należy
 wykonać ostrożnie.

Wprowadzenie do Shelly®

Shelly  to rodzina innowacjyjnych urządzeń, którą można
sterować przez smartfona, PC lub system automatyzacji.
Shelly korzysta z WiFi. Może połaczyć się z twoją siecią lub
utworzyć własny punkt dostępu. Shelly może pracować 
niezależnie - bez systemu automotyzacji, w lokalnej sieci
WiFi lub poprzez chmurę, jeśli chcesz mieć dostep z każdego
miejsca na Ziemi. 

®

-

Shelly posiada zintegrowany serwer poprzez, który
urzytkownik może ustawiać i kontrolować urządzenia
podłączone do systemu. Shelly ma dwa tryby pracy WiFi:
Punkt dostepu(AP) oraz Klient(CM). Żeby móc korzystać
z trybu Klienta sieci, urządzenie musi znajdować się w
zasiegu routera WiFi. Shelly komunkuje się z innymi
w sieci za pomocą protolołu HTTP. Producent może
zapewnić protokł API. Urządzenia Shelly mogą być 
kontrolowane nawet gdy urzytkownik jest poza lokalną
siecią WiFi, jeśli router ma dostep do internetu. Funkcję
korzystania z chmury należy aktywować poprzez Internowy
server lub aplikacje mobilną. Dostep do sterowania Shelly
możesz mieć też przez stronę: 

 
  ®  
 
 
   
 
 ® 
 
 
 
 
 
 
 

https://my.Shelly.cloud/.

Instrucja instalacji
UWAGA!                     Niebezpieczeństwo porażaniem prądem.

Instalacje powinna wykonać wykwalifikowana osoba.
-

UWAGA!                     Niebezpieczeństow porażenia prądem!
Nie montuj zacisków do pomiaru prądu, zanim nie
podłączysz ich do Shelly EM, na zciskach może pojawić 
się wysokie napięcie.

UWAGA!                       Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, możliwe że na 
zaciskach wciąż jest wyskie napięcie. Wszystkie zmiany 
połączeń należy wykonywać po odłączniu zasilania.

UWAGA!  Nie podłączaj urządzeń przekraczających-
maksymalne obiążenie

UWAGA!  Podłączączaj urządzenia zgodnie z
instrukcją. Inne sposoby mogą spowadować zniszczenia
lub/oraz obrażenia fizyczne

UWAGA!  Przed instalacją przeczytaj uważnie
dokumentację techniczną. Niestosowanie się do rekom-
endowanych procedur może spowodować awarię, 
uszkodzenie zdrowia lub narusznie prawa. Allterco
Robotics ani dystybutor nie są odpowiedzialni za straty
spowodowane niewłaściwym montażem

UWAGA!  Używaj tylko z sieciami elektrycznymi
spełniającymi określone wymagania. Zwarcie w sieci  
lub uszkodzony odbiornik może uszkodzić urządzenie.

REKOMENDACJA:     Podłączać urządznie tylko
do sieci i urządzeń spełniających normy i standardy
bezpieczeństwa.

INSTALACJA
Pierwsze włącznie
Przed instalacją urządzenia upewnij się, zę zasilanie
jest wyłączone(bezpieczniki wyłączone)
Podłącz Shelly EM do instalacji zgodnie z schematem
połączeń

Jeśli chcesz możesz używać Shelly z aplikcją Shelly Cloud
i usługą Shelly cloud. Możesz też zapoznać się z 
instukcjami zarządznia i kontroli poprzez Interfejs -
dostępny bezpośrednio przez przeglądarkę internetową

Kontroluj swój dom głosem
Wszystkie urządzenia Shelly wspópracują z Amazon
Echo i Google Home
Zobacz instrukcje, krok po kroku:
https://shelly.cloud/compatibility/Alexa
https://shelly.cloud/compatibility/Assistant

MOBILNE APLIKACJE
ZARZĄDZANIE SHELLY®

Shelly Cloud daje Ci możliwość kontrolowania urządzeń
Sahelly®z każdego miejsca na świecie.
Potrzebujesz jedynie połączenia z internetem i naszej -
aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie
Aby zaintalować aplikacje odwiedż Sklep Google Play
lub App Store.

Rejestracja
Uruchamiając Shelly Cloud po raz pierwszy musisz  
stworzyć konto, przez które bedziesz kontolować

Zapomniałeś hasła
W przypadku, gdy zgubiłeś lub zapomniałeś hasło, wpisz
swój adres e-mail, który podałeś przy rejestracj. Otrzymasz

-

insrukcje jak zmienić hasło,
UWAGA! Dokładnie wpisz swój ades e-mail podczas 
rejestracji, bo on zostanie użyty, gdy zapomnisz hasła.

Po rejestracji, stwórz swój pierwszy pokój, do którego
zamierzasz dodać i urzywać Shelly EM.

Shelly Cloud daje Ci możliwość stworzenia scen, aby -
automatycznie włączać/wyłączać urządzenia o określonych
godzinach lub w oparciu o parametry takie jak temperatura
wilgotność, jasność itd. (z dostępnymi sensorami Shelly)
Shelly Cloud pozwala kontrolowac i monitorować poprzez -
samartfona, tableta lub PC.
Instalacja urządzenia
Aby dodać urządzenie, podłącz je do sieci elektrycznej -
zgodnie z dołączonym schematem.
Krok 1
Po poprawnym zamontowaniu i właczeniu zasilania -
urządzenie Shelly stworzy własny punkt dostepu WiFi 
(tryb AP).

UWAGA:Jeśli urządzenie nie stworzy punktu dostepu 
WiFi z SSID takim jak: shellyem-35FA58sprawdź, czy
podłączyłeś je zgodnie ze schematem.
Jeśli wciąz nie widzisz sieci z SSID podobnym do:shelly-
em-35FA58  zresetuj urządzenie. Aby to zrobić należy
przez 10 sekund przytrzymać przycisk,który znajduje 
z tyłu urządzenia Shelly EM. Wtedy urządzenie wejdzie
w tryb AP. Jeśli to nie pomoże spóbuj ponownie lub
skontaktuj się z obsługą klienta:: support@Shelly.cloud

Krok 2
Wybierz: "Dodaj Urządzenie"
W celu dodania kolejnych urządzeń, skorzytaj z menu
dostępnego w prawym górnym rogu i wybierz: "Dodaj
urządzenie", następnie wpisz nazwę (SSID) i hasło sieci,
do której chcesz podłączyć urządzenie.

Krok 3
Jeśli używasz iOS: zobaczysz następujący ekran

Otwórz ustawienia, przejdź do WiFi i wybierz sieć
stworzona przez Shelly, jej nazwa będzie podobna
do: shellysem-35FA58.
Jeżeli używasz Androida: twój smartfon/tablet
automatycznie wyszuka urządzenia Shelly i podłączy je
do sieci, do której ty także jesteś podłączony.

Po pomyślnym podłączeniu zobaczysz następujące 
powiadomienie

Krok 4
Po około 30 sekundach, po odkryciu nowych urządzeń -
w twojej sieci, pojawią się one na liście: "Wykryte
urzędzenia".

Specif cation
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L
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                     Nie pozwalaj dzieciom bawić się Shelly,
ani żadnymi urządzeniami połączonymi z nim.

UWAGA!!

wszystkie urządznia Shelly.



Interfejs przeglądarkowy
Nawet bez aplikacji mobilnej możesz kontrolować Shelly 
przez przeglądarkę, jeśli jesteś w zasięgu domowej
sieci WiFi
Objaśnienia Skrótów
Shelly-ID  - unikatowa nazwa urządznia. Składa się z 6
lub więcej znaków. Zawiera liczby i litery
np. 35FA58
SSID- nazwa sieci WiFi, np. Shellyem-35FA58.
Access Point (AP) - tryb, w którym urządzenie tworzy 
własną sieć WiFi.
Client Mode (CM)- tryb, w którym urządzenie łączy się z-
inną siecią WiFi.

Instalacja
Krok 1
Podłącz Shelly do sieci elektrycznej zgodnie ze schemat-
em i umieść w odpowiednim miejscu. Po załączeniu 
zasilania, Shelly stworzy swoja sieć WiFi(AP).
UWAGA: W przypadku, gdy urządzenie nie wejdzie w 
tryb AP, sprawdź, czy prawidłowo podłączyłeś przewody
Jeśli nadal nie widziś sieci o nazwie podobnej do: shelly
em-35FA58  zresetuj urządzenie, trzymająć przez 10 
sekund przycisk znajdujący sie z tyłu urządzenia. Jeśli
nie pomoże, powtórz operację lub skontaktuj się z 
obsługą klienta: support@Shelly.cloud

Krok 2
Kiedy Shelly stworzy swoją sieć WiFi(AP), podłącz się do
niej swoim smartfonem, tabletem lub PC.

Krok 3
Wpisz:192.168.33.1  w pole adresu strony i załaduj inter- 
fejs przeglądarkowy Shelly

Strona Główna
To jest główna strona interfejsu przeglądarkowego
Tutaj zobaczysz następujące informacje:
• Aktualne żużycie na kanale 1
• Współczynnik mocy na kanale 1
• Aktualne żużycie na kanale 2
• Współczynnik mocy na kanale 2
• Napięcie
• Przycisk Zasilania
• Połączenie z Chmurą
• Aktualny czas
• Ustawienia

Minutnik
Aby zarządzać zasialniem w energię możesz ustawić:
Auto OFF: Po włączeniu, automatycznie wyłączy się po -
określonym czasie w sekundach. Wartość 0, wyłącza tę
funkcję
Auto ON: Po wyłączeniu, automatycznie włączy się po -
określonym czasie w sekundach. Wartość 0, wyłącza tę
funkcję

Reguły tygodniowe
Funkcja wymaga połączenia z internetem
Shelly otrzymuje aktualne dane o wschodzie i zachodzie
słońca w twoim rejonie
Shelly może włączać/wyłączać się o ustalonym czasie, o
wschodzie/zachodzie słońca, lub jakiś czas przed/po nim.

Internet/Bezpieczeństwo
Tryb WiFi-klient:                            Pozwala urządzeniu łączyć się z 

Tryb zapasowej sieci WiFi:                Pozwala na połączenie 
z inną siecią WiFi, jeśli domyślna jest poza zasięgiem
Wpisz odpowiednie dane, naciśnij Ustaw.
Tryb WiFi-punkt dostępu:      Urządzenie tworzy własną
sieć WiFi. Po wpisaniu odpowiednich danych naciśnij,
Stwórz punkt dostępu.
Zabezpieczenie loginem:                  Zabezpiecz loginem i hasłem
dostęp do interfejsu przeglądarkowego. Wpisz swoje 
swoje dane i naciśnij Ustaw login.
Serwer SNTP:    Mozesz zmienić domyślny SNTP. Wpisz
adres i naciśnij Zapisz
Zaawansowane-ustawienia programisty:                     Tutaj
możesz zmienić sposób wykonywania akcji
• Przez CaAP(CoIOT)
• Przez MQTT
Chmura:     Aktywuj/dezaktywuj tę usługę.

Ustawienia

Ustaw datę/czas
Możesz ręcznie ustawić datę i czas na urządzeniu
Ustawienia Fabryczne:                                     Przywraca urządzenie do
początkowego stanu.
Ponowne uruchomienie:                   Wyłącza i włącza.
Informacje o urządzeniu:                        Wyświetla nazwę urządzenia
pokazuje nazwę sieci do której jest połączone i siłę
sygnału.

Opis warości mierzonych przez Shelly EM
1.Żużycie prądu
To jest moc, która została zużyta przez obwód elektrycz-
ny napięcia AC, określana jako moc czynna. Mierzona 
w kilowatach (kW) i megawatach (MW). To jest moc, 
która rzeczywiście zasila twoje układy i urządzenia. To 
jest energia, za którą płacisz. Jest pokazna na wykresie
na niebiesko.
Jeśli masz panele fotovoltaniczne i oddajesz energię, to
zobaczysz ją na wykresie ze znakiem "-", oznaczoną na
zielono.
2.Moc bierna
To jest moc, która "płynie" tam i spowrotem, i reaguje
ze sobą, znosząc się. Moc bierną mierzy sięw jednostach
var. Nie płacisz za zużycie tej energi.

-

3.Współczynnik Mocy

4.Napięcie
Jest to róznica potencjałów miedzy dwoma punktami
obwodu.

Możesz pobrać historię zużycia na stronie:
https://my.shelly.cloud/

Producent: Allterco Robotics EOOD
Adres: Sofa, 1407, 103 Cherni Vrah Blvd.
Tel: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
http://www.Shelly.cloud
Deklaracja zgodności dostępna pod adresem:
https://Shelly.cloud/declaration-of-conformity/
Zmiany w danych kontaktowych publikowane są
na oficialnej stronie naszych produktów:
http://www.shelly.cloud
Użytkownik zobowiązany jest do informowania o 
wszelkich poprawkach warunków tej umowy przed
ubieganiem się o prawa konsumenta.
Wszystkie znaki towarowe Shelly®i inne prawa własności
związane z urządzeniem należą do Allterco Robotics
EOOD.

Szegółowe MENU
Tutaj zobaczysz chwilowe wartości:
•Żużycie (Watt)
• Napięcie (Volt)
• Moc bierna (var)
• Współczynnik mocy (od -1 do 1)
Poniżej zobaczysz wykres wartości z poprzednigo roku
•Żużycie*
• Napięcie - z najmiejszą i największą wartością

*Jeśli podłączyłeś pod Shelly EM panele fotowoltaniczne
będą na wykresie oznaczone kolorem zielonym

Ustawienia
Minutnik

Żarządzaj zasilaniem automatycznie:
Auto OFF:Po włączeniu, nastąpi automartczne wyłączenie
po ustalonym czasie (w sekundach). Wartość 0, wyłącza
tę funkcję.

Auto ON:Po wyłączeniu, nastąpi automatyczne włączenie
po ustalonym czasie (w sekundach). Wartość 0, wyłącza
tą funkcję.

Reguły Tygodniowe
Ta funkcja wymaga połączenia z internetem.
Shelly otrzymuje aktualne informacje o wschodzie i
zachodzie słońca w twoim rejonie
Shelly może włączać/wyłączać się automatycznie o usta-
lonym czasie, o wschodzie/zachodzie lub jakiś czas przed/
po nim.

Internet/Bezpieczeństwo
Tryb WiFi - klient:   Pozwala urządzeniu połączyć się z 
dostępną siecią WiFi. Po wpisaniu odpowiednich danych,
naciśnij "Połącz".
Zapasowa sieć WiFi:     Pozwala urządzeniu na połączenie-
z inną siecią jeśli główna nie będzie dostępna. Wpisz 
odpowiednie danę i naciśnij: "Ustaw".
Tryb WiFi - punkt dostępu:       Urządzenie tworzy własną
sieć WiFi. Wpisz odpowiednie dane i naciśnij: "Stwórz 
punkt dostępu".
Chmura:     Aktywuje połączenie z usługami poprzez Chmurę.
Zabezpieczenie loginem                : Możesz zabezpieczyć dostęp
do interfejsu przeglądarkowego loginem i hasłem.  

Ustawienia
Typ przekładnika prądowego
Możesz wybrać rodzaj przekładnika prądu(do pomiaru zużycia).
Tryb domyślnie włączony
Ustawia domyślny stan wyjścia, gdy Shelly jest zasilany.
ON: Ustawia Shelly tak że jest wyjście jest właczone.
OFF:Ustawia Shelly tak, że wyjście jest wyłączone
Last Mode:Ustawia Shelly tak, że wyjście pozostaje w stanie,
takim, jakie miało gdy było zasilanie.
Aktualizacja Oprogramowania
Uaktualnia oprogramowanie, gdy zostanie wydane.
Strefa Czasowa i Geo-lokacja
Aktywuje/Dezaktywuje automatyczną detekcję strefy czasowej
i geo-lokację.
Ustawienia Fabryczne
Przywraca Shelly do ustawień Fabrycznych.
Informacje o urządzeniu
Tutaj zobaczysz:
• Nazwę urządzenia
• Numer IP - numer urządznia w twojej sieci
• Typ urządzenia
• Nazwę sieci WiFi - do, której Shelly jest podłączone
• Siłę sygnału WiFi

Edytuj Urządzenie
Tutaj możesz edytować:
• Nazwę urządzenia
• Pokój do, którego urządzenie jest przypisane
• Zdjęcie urządzenia
Gdy skończysz naciśnij: Zapisz Urządzenie.
Niektóre z funkcji aplikacji Shelly Cloud dostępne są
także na: https://my.shelly.cloud/

Krok 5
Otwórz "Odkryte urządzenia" i wybierz urządzenie
które chcesz dodać do swojego konta

Krok 6
Nadaj nazwę dla tego urządzenia. Wybierz pokój, w
którym urządzenie ma byc umieszczone. Możesz wybrać
ikonę lub dodać zdjęcie, aby łatwiej je rozpoznać. Potem
"zapisz urządzenie".

Krok 7
Aby móc kontrolować urządzenia poza siecią WiFi,
naciśnij "TAK", pod tym powiadomieniem. -

Ustawienia Urządzeń Shelly
Po podłączeniu Shelly EM do aplikacji, możesz sterować
nim, zmieniać ustawienia i zautomatyzować jego działanie
Aby przełączyć przekaźnik w urządzeniu naciśnij przycisk-
zasilania. Aby wejść w szczegóły danego urządznie, -
naciśnij jego nazwę. Z tego ekranu możesz kontrolować
urządzenie oraz edytować jego ustawienia. 

dostępną siecią WiFi. Po wpisaniu odpowiednich 
danych, naciśnij Połącz

Tryb domyślnie włączony

ON:Ustawia Shelly tak że jest wyjście jest właczone.
OFF:Ustawia Shelly tak, że wyjście jest wyłączone
Last Mode:
stanie takim, jakie miało gdy było zasilanie.

Ustawia Shelly tak, że wyjście pozostaje w,

Ustawia domyślny stan wyjścia, gdy Shelly jest zasilany.

Typ przekładnika prądowego
Możesz wybrać rodzaj przekładnika prądu(do pomiaru
zużycia).
Aktualizacja Oprogramowania
Uaktualnia oprogramowanie, gdy zostanie wydane.
Strefa Czasowa i Geo-lokacja
Aktywuje/Dezaktywuje automatyczną detekcję strefy
czasowej i geo-lokację.

Jest to stosunek mocy czynnej wydzielonej w układzie     
do mocy Pozornej. Jest to wartość bezwymiarowa.
Mieści się w przedziale od -1 do 1. Wy idealnych 
warunkach wynosi blisko 1.


