
STEROWNIK WIFI 
 

Model: Indeks: EAN: 
WS-70H1 H11H170 5905548276281 
   

 
 

Opis: 
 

   Sterownik WiFi „El Home” WS-70H1 jest uniwersalnym przełącznikiem przeznaczonym do zastosowania w instalacjach 
niskonapięciowych. Umożliwia zdalne i automatyczne włączanie/ wyłączanie urządzeń. Urządzenie działa w oparciu o domową sieć 
WiFi, chmurę Amazon Web Services oraz polskojęzyczną aplikację mobilną eWeLink, która jest mózgiem całego systemu i działa 
wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. 
   Sterownik WiFi "El Home" WS-70H1 posiada dwa tryby pracy monostabilny, po naciśnięciu przycisku "włącz" w aplikacji 
eWeLink, urządzenie zostanie aktywowane na czas około 1 sekundy, a następnie automatycznie wróci do stanu początkowego oraz 
bistabilny, po naciśnięciu przycisku "włącz" w aplikacji eWeLink urządzenie zostanie aktywowane i jego stan pozostanie 
niezmieniony do momentu wyłączenia przez użytkownika lub któryś z wcześniej zdefiniowanych, automatycznych trybów pracy. 
Podłączenie sterownika ustawionego w trybie monostabilnym do automatu bramowego pozwala na sterowanie bramą wjazdową za 
pomocą smartfona lub tabletu. 
   Urządzenie może być zasilane za pomocą zasilacza DC 5V wykorzystującego złącze mikro USB lub AC/DC 7 - 32V przy 
wykorzystaniu kostki 2 zaciskowej.   
   Uwaga: Sterownik nie posiada obudowy (konstrukcja otwarta), dlatego zalecane jest umieszczenie modułu w obudowie, szafie 
lub puszce w sąsiedztwie centrali, lub sterowanego urządzenia. 

 

Specyf ikacja techniczna:  
 

Napięcie zasilania 
DC 5V  
DC 7 - 32V  
AC 7 - 32V 50/60Hz 

Dopuszczalne obciążenie 
DC 30V/ 3A  
AC 50V/ 3A 

Interfejs komunikacji bezprzewodowej IEEE 802.11 b/g/n, 2G, 3G, 4G 
Moc nadajnika WiFi 2 dB 
Częstotliwość WiFi 2,4 GHz 

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 
Współpraca z systemami mobilnymi Android, iOS 

Obsługiwane protokoły P2P, TCP, SMTP 
Zalecane miejsce instalacji Wewnątrz 

Obsługiwane protokoły P2P, TCP, SMTP 
Zalecane miejsce instalacji Wewnątrz 

Wilgotność 40% - 80% 
Temperaturowy zakres pracy -10°C ~ +40°C 

Współczynnik ochrony IP00 
Wymiary (W x SZ x G) 20 x 67 x 41 mm 

Waga netto 25 g 
Wymiary opakowania (W x SZ x G) 30 x 60 x 95 mm 

Waga brutto opakowania 45g 
Typ opakowania Karton 

 
 


