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Σύστημα momit Home
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Το σύστημα momit Home αποτελείται από έως 3 συσκευές 

- Μονάδα επικοινωνίας
- Θερμοστάτης
- Μονάδα ασύρματης λειτουργίας* (παραγγέλνεται ξεχωριστά) 

Μονάδα επικοινωνίας Θερμοστάτης Μονάδα ασύρματης λειτουργίας 

Παρουσίαση προϊόντων

*Πωλείται ξεχωριστά
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Χαρακτηριστικά

Η μονάδα επικοινωνίας είναι η συσκευή που συνδέεται με το 
Internet με ένα καλώδιο Ethernet. Χρησιμοποιεί ασύρματη 
τεχνολογία επικοινωνίας 802.15.4 με τον θερμοστάτη mo-
mit Home. Η μονάδα επικοινωνίας σας δίνει τη δυνατότητα 
να ελέγχετε τον θερμοστάτη σας μέσω κινητού, tablet ή 
κομπιούτερ μέσω της ιντερνετικής εφαρμογής momit App.

Μονάδα επικοινωνίας
5V τροφοδοσία από USB
Οθόνη ενδείξεων LED
Πλατφόρμα καταχώρησης με κωδικό QR
Διασύνδεση με Internet
Radio: IEEE 802.15.4
Διαστάσεις : 123 X 123 X 44 mm
Βάρος : 150 γραμμάρια
CE
RoHS

Χαρακτηριστικά:
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Αντικαταστήστε τον παλιό σας θερμοστάτη με 
ένα νέο έξυπνο. Εύκολη τοποθέτηση, το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να αφαιρέσετε τον 
υπάρχοντα θερμοστάτη και να προσαρμόσετε 
τον momit Home. 

 Θερμοστάτης 

- Εύκολη εγκατάσταση
- Έλεγχος βάνας, καυστήρα, κυκλοφορητή
- Ένδειξης θερμοκρασίας χώρου, επιθυμητής θερμοκρασίας και 
κατάστασης
- Πλήκτρα αλλαγής επιθυμητής θερμοκρασίας, λέβητα on/off
- Αισθητήριο θερμοκρασίας, υγρασίας και παρουσίας
- Ακρίβεια 0.3 °C
- Εφαρμογή για IOS, Android, Windows Phone & Blackberry
- Πλατφόρμα καταχώρησης με κωδικό QR
- Προσαρμογή του θερμοστάτη με διαφορετικού χρώματος πρόσοψη 
(λευκό/ μαύρο)
- Προσαρμοσμένο πλαίσιο 
- Τροφοδοσία από δύο αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ (διάρκεια ζωής έως 3 
μήνες)
- Ρελέ: 2A στα 30 VCC, 0.2A στα 230 VAC
- Radio: IEEE 802.15.4
- Διαστάσεις : 100 X 100 X 25 mm
- Βάρος : 150 γραμμάρια
- CE
- RoHS

Χαρακτηριστικά:
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- Ρελέ: 10A
- 110V/230 V, 50/60 Hz τροφοδοσία
- Πλήκτρο on/off του συστήματος θέρμανσης
- Πλατφόρμα καταχώρησης με κωδικό QR
- Radio: IEEE 802.15.4
- Διαστάσεις : 103 X 107 X 27 mm
- Βάρος : 150 γραμμάρια
- CE
- RoHS

Η συσκευή δίνει τη δυνατότητα στον θερμοστάτη momit 
Home να ελέγχει το σύστημα θέρμανσης ασύρματα. 

Χαρακτηριστικά:
Μονάδα ασύρματης λειτουργίας
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Αυτή η ενότητα ασχολείται με τους συνδυασμούς των 
συσκευών momit έτσι ώστε να προσαρμοστεί το σύστημα 
στο σπίτι σας και τις ανάγκες σας.  Οι πιθανοί συνδυασμοί 
είναι οι ακόλουθοι:

Συνδυασμοί συστήματος:

α) Μονάδα επικοινωνίας  +  θερμοστάτης: Αυτός ο 
συνδυασμός  επιτρέπει να ελέγχετε το σπίτι σας κάθε 
στιγμή όπου και να είστε. Η μονάδα επικοινωνίας συνδέει 
το σύστημα θέρμανσης σας με το Internet.  Μπορείτε να 
ελέγχετε το θερμοστάτη σας με την βοήθεια της εφαρμογής 
momit App από το κινητό σας, το tablet ή το κομπιούτερ σας. 
Μπορείτε να προσθέσετε όσους θερμοστάτες επιθυμείτε

β) Μονάδα επικοινωνίας  +  θερμοστάτης + μονάδα 
ασύρματης λειτουργίας: Αυτός ο συνδυασμός  σας παρέχει 
όλες τις παραπάνω λειτουργίες με επιπλέον πλεονέκτημα  
να ελέγχετε την θέρμανση σας  από μία κινητή συσκευή 
(θερμοστάτη)  που μπορεί να τοποθετηθεί  σε οποιοδήποτε 
δωμάτιο του σπιτιού. Μπορείτε να προσθέσετε όσους 
θερμοστάτες επιθυμείτε.

α

α

Πιθανοί συνδυασμοί
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Εγκατάσταση

Προσοχή!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την 
εγκατάσταση
Οι συσκευές momit πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με 
την υπάρχουσα νομοθεσία
Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε την μονάδα ασύρματης 
λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσετε την τάση πριν 
να προχωρήσετε στην εγκατάσταση
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Μονάδα ασύρματης λειτουργίας

Μονάδα επικοινωνίας Θερμοστάτης

Καλώδιο Ethernet Καλώδιο USB Μετατροπέας 
τροφοδοσίας 

2 αλκαλικές 
μπαταρίες  ΑΑ, 1.5 
V, 2700 mAh

2 βίδες 
Μ3Χ30

2 βίδες Μ3Χ30

2 ούπατ

2 ούπατ

Παρελκόμενα
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Πρέπει να συνδέσετε  τη συσκευή πρώτα. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:

1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος με το καλώδιο 
USB (3)

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Ένδειξη σύνδεσης με 
θερμοστάτη  

On/Off

5

4
2

3
1

Βύσμα
On/Off
Σύνδεση Micro USB
Ethernet
Reset

1

2

3

4

5

Καλώδιο Ethernet

2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet (4) με το router του 
σπιτιού σας

3. Αναμείνατε μέχρι τα 3 LEDs να ανάψουν πριν συνεχίσετε την 
εγκατάσταση

Μονάδα επικοινωνίας
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1. Αφαιρέστε τη βάση στο πίσω μέρος του θερμοστάτη 
(τμήμα Β)

2. Εισάγετε τα καλώδια μέσα από το άνοιγμα

Βάση με 
κλέμες Άνοιγμα μέσω του οποίου 

περνάτε τα καλώδια 

A
B

4. Βιδώστε τα καλώδια όπως φαίνεται στο σχέδιο:

Σχέδιο συνδεσμολογίας

3. Βιδώστε τη βάση στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε τις 2 
βίδες

Θερμοστάτης 

W

COM

W:  Έξοδος εντολής θέρμανσης
COM: Κοινή επαφή θέρμανσης 
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Πατήστε όπως φαίνεται στο σχέδιο με ένα στυλό  (1) 
και εισάγετε το καλώδιο (2).

Για να απελευθερώσετε 
το καλώδιο πρώτα 
πατήστε τραβήξτε το 
καλώδιο

ΑΑ μπαταρίες      

1

2

7. Όταν ανοίξετε τον θερμοστάτη θα συγχρονιστεί 
αυτόματα με την μονάδα επικοινωνίας. Αυτή η 
διεργασία θα πάρει  έως 5’ λεπτά,

Το LED διασύνδεσης       θα είναι αναμμένο εάν 
όλα λειτουργούν σωστά. Από τώρα και οι δύο 
συσκευές έχουν συνδεθεί.

6. Ταιριάξτε το σώμα του 
θερμοστάτη (τμήμα Α) στο 
κουτί διασύνδεσης (τμήμα 
Β) όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχέδιο     

A
B

0.5-1.5mm6-8mm
2

5. Εισάγετε τις δύο ΑΑ μπαταρίες      
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Αύξηση επιθυμητής θερμοκρασίας
Μείωση επιθυμητής θερμοκρασίας
Επιλογή On/Off
Αλλαγή λειτουργίας

1

2

3

4

1

2

3

4

Πλήκτρα

Κατάσταση LEDs

Off

Ενημέρωση σε εξέλιξη

Ένδειξη σύνδεσης κάρτας επικοινωνίας

Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας  (θέρμανση on)

1 m μακριά από 
ανοίγματα

1.5 m ύψος Μακριά από πηγές 
θέρμανσης και ψύξης

Θέση θερμοστάτη

1.5 m

1 m 1 m
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2. Συνδέστε τα καλώδια βάση του σχεδίου συνδεσμολογίας

1. Εισάγετε τα καλώδια. Επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: 

Περίπτωση Α:
Εάν τα καλώδια έρχονται 
από τον τοίχο, εισάγετε 
αυτά όπως παρακάτω:

Περίπτωση Α Περίπτωση Β

Περίπτωση Β:
Εάν τα καλώδια έρχονται 
εξωτερικά, εισάγετε αυτά 
όπως παρακάτω:

Μονάδα ασύρματης λειτουργίας

Σχέδιο συνδεσμολογίας

10Α ρελέ:
W2C: Κοινό
W2: Εντολή θέρμανσης
W2-: Δεν χρησιμοποιείται

Τροφοδοσία
L : Φάση
Ν : Ουδέτερος

W2C W2

W1-

W1C

W1

W2

L
N

0.5-1.5mm6-8mm 2
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Πάρτε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας όταν εργάζεστε με 
ηλεκτρικό ρεύμα. Κόψτε την τάση μέχρι να ολοκληρώσετε 
την εργασία σας.

- Η μονάδα ασύρματης λειτουργίας απαιτεί 110 ή 230 Vac. 
Συνδέστε στις κλέμες L και Ν

- Μπορείτε να ελέγξετε το σύστημα θέρμανσης με την 
μονάδα ασύρματης λειτουργίας με ρελέ 10  Α, με ένα 
δίκλωνο καλώδιο στις κλέμες W2 και W2C

Πώς να συνδέσετε τα καλώδια:

Συνιστάται το να διατηρείται η αναγραφόμενη 
απόσταση, αν εγκατασταθεί  η μονάδα κοντά στον 
επίτοιχο  λέβητα 

30 cm
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Βεβαιωθείτε ότι έχει κοπεί η τάση 
στο λέβητα  κατά την ανάληψη 
αυτών των εργασιών. 
 
Βρείτε τις κλέμες του λέβητα 
που συνδέεται  o θερμοστάτης. 
Συνήθως  αναφέρονται με τις 
ακόλουθες ετικέτες LS-LR, TA ή 
COM-NO.  Μπορείτε  επίσης να 
τις αναγνωρίσετε από μία γέφυρα 
μεταξύ τους,την οποία πρέπει να 
αφαιρέσετε.  

Συνδέστε τα καλώδια του θερμοστάτη 
εκεί που θα βρεθεί η γέφυρα.

Αναγνώριση κλεμών 

Kλέμες θερμοστάτη 

LS-LR
TA

COM-NO

Η κάρτα ασύρματης λειτουργίας απαιτεί 110 ή 230 
Vac τροφοδοσία. Οι κλέμες παροχής στον λέβητα 
συνήθως έχουν τις ετικέτες L/N ή P/N.

Παροχή ρεύματος

Κλέμες παροχής 110 ή 230 VAC 

P/N

L/N
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Οn /Off συσκευής 
Χειροκίνητος έλεγχος συστήματος θέρμανσης όταν 
υπάρχει πρόβλημα στην σύνδεση του Internet
Επαναφορά (Reset)

1

2

3

Πλήκτρα

Η λυχνία σύνδεσης της συσκευής         
 θα είναι αναμμένη εάν όλα λειτουργούν σωστά. 
Η μονάδα ασύρματης  λειτουργίας  επικοινωνεί 
ασύρματα  με την κεντρική μονάδα. 

Λυχνίες

Off
Δείκτης σύνδεσης συσκευής

1

2

3
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Μπορείτε να  χειριστείτε τον θερμοστάτη momit Home  
μέσω του smartphone, του tablet ή του υπολογιστή από 

την ακόλουθη διεύθυνση URL:

http://home.momit.com

Κατεβάστε το momit App δωρεάν από:

Για να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε 
τις οδηγίες στο εγχειρίδιο Χρήσης που μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας:

www.all-experts.gr

Customer services:

info@all-experts.gr
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CE Δήλωση συμμόρφωσης
H Green momit S.L. δηλώνει ότι αυτές οι συσκευές είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Προφυλάξεις Ασφάλειας
Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε μόνο την 
πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται. Οι συσκευές αυτές είναι μόνο για εσωτερική χρήση. Πριν από την 
τοποθέτηση των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές στην συσκευή και εκείνες στις μπαταρίες είναι καθαρές. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, καθαρίστε τες. Να θυμίσουμε (+/-) πολικότητα κατά την τοποθέτηση των μπαταριών. Μην πετάτε τις 
μπαταρίες στη φωτιά. Μην τις βραχυκυκλώνετε . Μην τις πετάτε. Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Ζητήστε 
ιατρική βοήθεια αμέσως αν μια μπαταρία καταπωθεί. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές. Υπάρχει 
ένα τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη διάθεσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνονται ρητά 
στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμα εγγύησης για αυτές τις συσκευές. Αυτή η συσκευή δεν έχει 
σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, ή διανοητικές αναπηρίες, ή με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους είναι για να τα παρακολουθεί ή 
να τους παρέχει οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιούν τις συσκευές. Τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τις συσκευές.
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