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ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS

Ficha técnica do produto

CONTROLADOR
ON/OFF WiFi

www.s-lighting.pt

ESL7900

- Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento, 
recupera automaticamente.
- Controlável por WiFi, RF e botão de pressão, sem função 
de dimmer.
- Para ligação de lâmpadas LED de cor única, lâmpadas 
tradicionais e halógenas
- Compatibilidade com controlo remoto RF 2.4G.
- Possibilidade de montagem em caixa de aparelhagem. 
Fácil de instalar.
- Controlo de Cloud com aplicação Tuya: apoio on/off, 
atraso on/off, e função de execução do cronômetro
- Controlo de voz, suporte amazon ECHO e Smart speaker 
TmallGenie.
- Cada controlador também pode funcionar como 
conversor WiFi-RF, e, em seguida, usar o aplicativo Tuya 
para controlar um ou mais interruptores ou controladores 
RF sincronicamente. 

Voltagem de entrada 100-240Vac

Temp. operação 

Temp. caixa (Máx.)

Ambiente

IP20  IP 

Dados de dimming

                          

      

            

Variedade Dimming            

Tuya APP + RF + Push Dim

30m(espaço sem barreiras)

256 níveis

0 -100%

Entrada e saída

Garantia

 2 anos  Garantia

Sinal de entrada

Distância de controlo RF    

Níveis Dimming 

Ta: -30OC ~ +55 OC

T c: +65 OC

Sinal de saída 0/1-10V (20mA)

Segurança e EMC

Normas EMC

Certificação CE,EMC,LVD

Segurança standard(LVD)

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 61347-2-11:2002
EN 61347-1:2015
EN 62493:2015

Entrada AC L

Entrada AC N 

Saída AC N 

Saída AC N 

Combinar/definir chave

Entrada de interruptor

A2

L N LN

A1

   

100-240
   VAC

 Match
 Min set

In
te

rr
up

to
r 

de
 p

re
ss

ão

   

   

ENTRADASAÍDA



FIAÇÃO DO SISTEMA

Conexão e operação de rede Tuya APP

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

Ficha técnica do produto
www.s-lighting.pt

Pressione e segure a tecla Match/Set por 2s,
ou pressione duas vezes a tecla Match/Set rapidamente,
Limpe a conexão de rede anterior, entre no modo de 
configuração inteligente,o indicador LED azul pisca rapidamente.
Pressione e segure a tecla Match/Set por 5s:
Limpe a conexão de rede anterior, entre no modo de
configuração AP,o indicador LED azul pisca lentamente.
Se a configuração inteligente falhou, tente a configuração do APP.
Se a conexão de rede Tuya APP for bem-sucedida,
o indicador LED azul irá parar de piscar,e no Tuya APP, 
pode encontrar o dispositivo DIM.
Operação de interface Tuya APP:
Toque no slide de brilho para ajustar o brilho.

 Router do WiFi Telemóvel

Comando RF (Opcional)

Comando painel RF(Opcional)

15m

30m

30m

WiFi

3G/4G/5G
Tuya Cloud

Amazon ECHO

WiFi

Luz LED não dimável

Luz LED não dimável

Luz LED não dimável

Luz LED não dimável

Conexão com fios 
Conexão sem fios 

Nota: 
1.  A distância acima é medida em um 
ambiente espaçoso (sem obstáculos). 
Consulte a distância de teste real antes 
da instalação.

2.  Verifique se a rede do roteador WiFi 
está na banda 2.4G, a banda 5G não 
está disponível, e não oculte a rede do 
seu roteador.

3.  Mantenha a distância entre os 
dispositivos e o roteador próxima e 
verifique os sinais de WiFi.

Botão de pressão:
- Pressionar brevemente para acender a luz.
- Pressionar novamente para apagar a luz.

Nota: 
Um retransmissor AC ou contactor adicional é necessário 
quando a corrente de entrada total da carga (como a bomba) é 
superior a 1,5A.
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REF.
ESL7900

CÓD. BARRAS
100100900034

.
1

PESO
0,05Kg

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Exemplo de montagem

Push Dim

Controlável por:

Comando Painel de 
parede

Tuya App

Ficha técnica do produto
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Comando remoto (opcional)

Conversor de Wi-Fi para combinar 
com outro interruptor ou controlador RF

O utilizador final pode escolher as formas adequadas de correspondência / exclusão. Duas opções são oferecidas para seleção:

O utilizador final pode escolher as formas adequadas de correspondência / exclusão. Duas opções são oferecidas para seleção:

Use a chave de correspondência

Corresponder:
Pressione a tecla match do controle remoto, pressione 
imediatamente a tecla liga / desliga ou a tecla de zona no controle 
remoto.

Excluir:
Pressione e segure a tecla de correspondência por 10 s para excluir 
todas as correspondências, a luz pisca 5 vezes significa que todos 
os controles remotos correspondidos foram excluídos.

Use a chave de correspondência

Corresponder:
Pressione brevemente a tecla de correspondência do controlador e 
pressione imediatamente a tecla liga / desliga no APP Tuya. O 
indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que a 
correspondência foi bem-sucedida.

Excluir:
Pressione e segure a tecla de correspondência do controlador por 
5s. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que 
todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

Use a reinicialização de energia

Corresponder:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue novamente, pressione 
imediatamente a tecla liga / desliga ou a tecla de zona 3 vezes no 
controle remoto.
A luz pisca 3 vezes significa que a correspondência foi 
bem-sucedida.

Excluir:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue novamente, pressione 
imediatamente a tecla liga / desliga ou a tecla de zona 5 vezes no 
controle remoto. A luz pisca 5 vezes significa que todos os controles 
remotos correspondentes foram excluídos.

Use a reinicialização de energia

Corresponder:
Desligue o controlador e, em seguida, ligue-o novamente, 
pressione imediatamente a tecla liga / desliga 3 vezes no APP Tuya. 
A luz pisca 3 vezes significa que a correspondência foi 
bem-sucedida.

Excluir:
Desligue o controlador e, em seguida, ligue-o novamente, 
pressione imediatamente a tecla liga / desliga 5 vezes no APP Tuya. 
A luz pisca 5 vezes significa que todos os controles remotos 
correspondentes foram excluídos.

 

Especificações:

Tensão de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Sinais de entrada

Distância controlo RF
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)

Norma de segurança
(LVD)

Certificação
Garantia

AC100-240V
AC100-240V
Máx. 1.5A
150-360W
Tuya App + RF +
botão de pressão
30m  ( sem barreiras)
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013
EN 61347-2-11:2002
EN 61347-1:2015
EN 62493:2015
CE, EMC, LVD
3 anos


