
PowerDIN 4PZ
HKK

HKK(Hızlı Kurulum Kılavuzu)

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


PowerDIN 4PZ – Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)

NETIO ürünlerinden bir ürün satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzü ilk kez
kullanmadan önce, yanlış kurulum veya kullanımla ilgili sorunları önlemek için lütfen bu kısa 
kılavuzu okuyun. Daha fazla bilgi için lütfen adresinde bulunan Kullanım Kılavuzuna

bakın.http://netio-products.com .

Lütfen aşağıdaki uyarıyı dikkatlice okuyunuz.
NETIO PowerDIN 4PZ elektrikli bir cihazdır. Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir, garantinizi

geçersiz kılabilir veya yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik Bildirimleri

NETIO PowerDIN, doğrudan bir 230V AC kaynağına bağlanır; bu nedenle, yalnızca yetkin
personel tarafından kurulmalıdır!

1) Röle terminalleri elektrik şebekesine bağlıysa asla cihaz kapağını çıkarmayın! 
2) Yerel elektrik sistemi, bir güç anahtarı veya devre kesici ve aşırı akım koruması
içermelidir.
3) Üretici, cihazın yanlış kullanımından veya uygun olmayan bir ortamda 
çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
4) Cihaz, dış mekan kullanımı için sınıflandırılmamıştır.

5) Cihazı güçlü titreşimlere maruz bırakmayın.

6) Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir veya yangına neden olabilir. 

7) Cihazı sıvılardan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.

8) Cihazın düşmediğinden emin olun.

9) Cihaza sadece elektrik şebekesi ile kullanımı onaylanmış elektrikli cihazlar 
bağlanabilir.
10) Birden fazla cihazı seri bağlamayın.

11) Kablo fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

12) Cihaz sadece fişten çekildiğinde tamamen kapatılır.

13) Cihaz arızalanırsa, elektrik prizinden çıkarın ve satıcınızla iletişime geçin. 

14) Cihazın üzerini örtmeyin.

15) Mekanik olarak hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayınız.

16) Giriş ve çıkış kablolarının ilgili akıma göre derecelendirildiğinden emin olun.
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Minimum sistem gereksinimleri
JavaScript ve Çerez desteğinin etkin olduğu İnternet tarayıcısı (Firefox, Opera, Mozilla,
Chrome vb.) olan bir cihaz.

Paket içeriği:

- NETIO PowerDIN 4PZ
- Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKK)

Üstten/önden görünüm

1) 1x RJ45 LAN konnektörü
2) LED'ler (OUTPUTS, INPUTS, M2M ve WiFi)
3) RJ45 LED'leri – Ethernet durumu (sarı ve yeşil)
4) “KURULUM” butonu (yeşil etiketli plastik plakanın altında)
5) 230V Giriş ve Çıkış terminal blokları
6) Çıkış rölesi terminal blokları
7) Dijital Giriş terminal blokları
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LED ve Buton işlevleri

LED'ler

En az bir Çıkış AÇIK olduğunda yanar. Çıkış
durumu değiştiğinde yanıp söner.

KURULUM Butonu (üst plakanın altında)
Yeşil etiketli üst plakayı çıkarın – sol tarafta “DEFAULT” düğmesi bulunur.

Cihazı güçten ayırın. Düğmeye basın ve
basılı tutun. Cihazı elektrik şebekesine
bağlayın (düğmeye basılıyken) ve en az 10
saniye bekleyin. Yeşil LED (OUTPUTS)
yanıp söndükten sonra düğmeyi bırakın.
Cihaz fabrika ayarlarına döner ve AP modu
etkinleştirilir (Ethernet kablosu bağlı değilse).

Fabrika ayarlarına geri yükleme

OUTPUTS (yeşil)

INPUTS (yeşil)                                                                  Bazı giriş durumları değiştiğinde yanıp söner

Bazı M2M iletişimi devam ederkenM2M (kırmızı)
yanıp söner

WiFi (sarı)       WiFi'ye bağlandığında yanar
RJ45 LED'ler (yeşil ve sarı)                  Ethernet Bağlantısı ve Etkinliğini gösterir

İlk kullanımdan önce
NETIO PowerDIN 4PZ, ağa bağlanmak için Ethernet bağlantısı (RJ45) veya WiFi bağlantısı
kullanabilir. Aşağıdaki bağlantı seçeneklerinin açıklaması (LAN veya WiFi), "Fabrika
varsayılanlarını geri yükle" yapılmış cihazlar veya yeni cihazlar için geçerlidir.

1) NETIO PowerDIN 4PZ cihazını terminal bloklarını kullanarak elektrik şebekesine bağlayın.
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LAN bağlantısı
1) NETIO cihazınızı bir ağ kablosuyla (RJ45) bir LAN'a bağlayın.
2) Cihaz başlayana ve bir DHCP sunucusundan adres sağlanana kadar yaklaşık 30

saniye bekleyin.Bu durumda WiFi tamamen kapalıdır.
3) Aşağıda bulunan NETIO Discover bölümünden devam edebilirsiniz.

WiFi Bağlantısı

WiFi yalnızca Ethernet kablosu bağlı değilse etkinleştirilebilir!

1) Cihaz ilk kez açıldığında “AP modu” na girer. (Sarı WiFi LED'i hızla yanıp söner).
2) PC, tablet veya akıllı telefondan WiFi'ye bağlanın "PowerDIN-AP-xx”. (Şekil 1)
3) Cihaz konfigürasyon sayfası otomatik olarak açılmalıdır.

Açılmamışsa, bir web tarayıcısı açın ve bu adresi girin "http://10.0.42.1"
NETIO PowerDIN WiFi yapılandırma sayfası görünecektir. (Şekil 2)

Şekil 1 şekil 2
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4) Algılanan ağlar listesinden ağınızı seçin ve "Next" e  basın. (Şekil 3)

5)  Seçilen WiFi ağının şifresini girin. Cihaz adını da değiştirebilirsiniz. Ağınız DHCP
kullanmıyorsa, bu seçeneğin seçimini kaldırın ve IP adresini ve diğer ağ
parametrelerini manuel olarak girin (yalnızca uzman kişiler için). "Next" e basarak
onaylayın. (Şekil 4)

Şekil 3 Şekil 4

etiketteki SN (seri numarası)
- - - - - - - - - - xx
24A42C38E9EA

WiFi ağı:
PowerDIN-AP-xx

PowerDIN-AP-EA
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6) Bağlantı sonucunun olduğu bir sayfa görüntülenir. "WiFi status: Connected"
gösteriyorsa, ağ parametrelerini kontrol edin ve yapılandırmayı kaydetmek için
"Save&Connect” e tıklayın. (Şekil 5) Cihaz daha sonra AP modundan çıkar, seçilen
WiFi ağına bağlanır ve bir ağ yapılandırma özet sayfası görüntüler. (Şekil 6)  WiFi
bağlantısı sarı LED ile gösterilir.

Kurulumu bitirmek için buraya tıklayın!

Şekil 5 Şekil 6

7) Cihaz şimdi seçilen WiFi ağına bağlıdır.

Not: Ethernet kablosunun bağlantısı WiFi'yi kapatır ve cihaz, Ethernet kablosunun bağlantısı
kesilene kadar yalnızca LAN üzerinden iletişim kurar. Ethernet arayüzü (LAN) farklı IP adresi
kullanır.
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NETIO Discover
1) MS Windows : Web sitemizdeki NETIO Discover yardımcı programı yükleyin.

https://www.netio-products.com/en/download

2) Diğer işletim sistemlerinde (Mac, Linux, ...),NETIO Çoklu platformu keşfedin JAVA ile
yazılmış versiyonu kullanılabilir. Güncel bir JAVA sürümü gereklidir.
https:// wiki.netio-products.com/index.php?title=NETIO_UDP_Discover_-

_Java_based_Multiplatform_-_JAR

3) Size LAN üzerindeki cihazları gösterecektir. Ağınız bir DHCP sunucusu kullanıyorsa,

Netio Discover programındaki IP adresini tıklayın ve web arayüzünü açın.

Yerel ağda NETIO cihazlarının nasıl bulunacağını gösteren videoyu
izleyin: https://www.youtube.com/watch?v=Nv_rF0GTG3c
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NFC ön yapılandırması

NFC (Yakın Alan İletişimi), bazı cep telefonları (ve tabletler)
tarafından desteklenen bir teknolojidir.
NFC destekli bir cep telefonu ve NETIO Mobile 2 uygulaması ile kapalı bir cihaz bile
yapılandırılabilir. Cihaz açılır açılmaz yeni konfigürasyonu uygulayacaktır.

Örneğin:
- NFC, PowerDIN 4PZ'de WiFi bağlantı parametrelerini (ağ SSID + şifresi)

yapılandırmak için kullanılabilir. PowerDIN açıldığında belirtilen WiFi ağına otomatik
olarak bağlanır.

- NFC ve mobil uygulama, kurulu WiFi cihazına atanan IP adresini bulmak için
kullanılabilir.

NFC yapılandırması, kimlik doğrulaması için web yönetimi "admin" hesabının mevcut
şifresi kullanılır (varsayılan "admin” / “admin”).

NETIO Mobile 2 uygulama aynı zamanda yerel ağdaki 
NETIO cihazlarını da keşfedebilir. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.netio.netio
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WEB arayüzü
Varsayılan kullanıcı adı/şifre kombinasyonu admin/admin 'dir.

Çıkış durumunu değiştirmek için buraya tıklayın

NETIO Bulut
- Tüm NETIO cihazları desteklenir. -

3 yıl boyunca ücretsiz kullanım
- Bulut hesabı için Open API.

- Güvenli iletişim.
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Özellikler

100–240 V; 50/60Hz; 16 AGüç

2x, toplam 16 A / çıkış başına 16 AAnahtarlanabilir çıkışlar

Güç Çıkış röleleri

Mikro bağlantı kesme (μ) (dirençli yük), SPST
1E5 anahtarlama döngüleri, maks. darbe gerilimi 1.5 kV,
ısıya ve yangına dayanıklılık sınıfı 1
ZCS (Sıfır Akım Anahtarlama)

2x Potansiyelsiz (Kuru kontak) röle NO/NC (SPDT)
Çıkış rölesi 230V AC 2A / 48V DC 2A

S0 darbe sayacı ile 2x Kuru kontak girişi (32 bit)Dijital Girişler (DG)

Kablo Genişliği: 2.5mm2 (22-14AWG)
Tork: 0,5Nm (4,4Lb-In)
Terminal uzunluğu: 5-6mm

1x Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/sAğ arayüzleri
1x Wi-Fi IEEE 802.11 b/g; 2.4GHz

Çalışma sıcaklığı -20°C ila +55°C Kirlilik
derecesi 2.
2000 m'ye kadar irtifalarda sürekli çalışma için
tasarlanmıştır.

Çevre
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İç tüketim Maks. 2 W

Ek soğutma gerektirmez.

Terminal blokları

IP30, koruma sınıfı = sınıf 1



UYGUNLUK BEYANI
Üretici/İthalatçı:

Adres:

Ürün:

NETIO products a.s

U Pili 3/103
143 00 Praha 4, Czech Republic 
PowerDIN 4PZ

Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda bahsedilen ürün, Radyo Ekipmanı Direktifinin 
(2014/53/EU) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere 
uygundur:
EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ETSI EN 301489-1, 
ETSI EN 301489-17

LVD:
Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda belirtilen ürün, 2014/35/EU Direktifinin temel 
gerekliliklerine ve diğer ilgili gerekliliklerine uygundur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere 
uygundur:
EN/IEC 60950-1 a EN/IEC 62368-1:2014

RoHS:
Bu beyanın ilgili olduğu yukarıda bahsedilen ürün, 2011/65/EU Direktifinin (elektrikli 
ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) temel 
gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur.

Yukarıda bahsedilen ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere 
uygundur:
EN 50581: 2012

Çek Cumhuriyeti, Prag, 22 Temmuz 2020 Jan Řehák, Yönetim Kurulu Başkanı
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Yardımcı kurulum programı:

NETIO Discover
programını kurarak
LAN ağında cihazınızı
bulun.

Veya Android telefonlar için

“NETIO Mobile 2” mobil

uygulamasını kullanın.

Ağ modu LAN veya Wifi (Aynı anda sadece bir tanesi)

NETIO Yapılandırması Varsayılan: DHCP istemcisi

Varsayılan Web şifresi Kullanıcı adı: "admin", parola: "admin”

Cihazı kapatın. Butona basın ve basılı tutun. Cihazı elektrik
şebekesine bağlayın (buton basılıyken) ve en az 10 saniye
bekleyin. Yeşil LED OUTPUTS yanıp söndükten sonra
butonu bırakın.
Cihaz fabrika ayarlarına döner ve AP modu etkinleştirilir
(Ethernet kablosu bağlı değilse).

Varsayılan Fabrika
Ayarları

Cihazı NETIO Bulut'a bağlayın. Tüm röle çıkışlarını tek bir
Bulut Open API web ekranından kontrol edin.

NETIO Bulut

www.netio-products.com

3 yıl boyunca ücretsiz kullanım.
Nasıl yapılacağı NETIO web sitesinden kontrol edilebilir.

http://www.netio-products.com/

